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RESUMO 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar se programas de relação 

entre universidade e sociedade orientados para a valorização e articulação de diferentes 

saberes são espaços privilegiados de aprendizagem organizacional. Foram estudados oito 

programas de relação entre universidade e sociedade, criados entre 1992 e 2001 e ainda 

em curso, no Brasil. Foram exploradas características de processos de aprendizagem no 

contexto das atividades desses programas, bem como mecanismos pelos quais articulam 

diferentes saberes, tanto entre segmentos nas próprias universidades, como em suas 

relações com a sociedade. O Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS), da 

Universidade Federal da Bahia, foi estudado em profundidade, por meio da observação 

participante, entre agosto de 2003 e fevereiro de 2005. O foco da análise foi uma 

experiência de residência social – metodologia desenvolvida pelo PDGS para a formação de 

gestores sociais, baseada na articulação entre saberes científicos multidisciplinares e 

saberes não-científicos. Os demais sete programas foram estudados por meio de recursos 

para estudos de casos múltiplos, buscando-se ampliar a compreensão do fenômeno em 

análise: aprendizagem e articulação de saberes nas relações entre universidade e 

sociedade. 

O estudo baseou-se na abordagem social da aprendizagem, o que implica na 

ênfase às interações sociais que propiciam oportunidades de aprendizagem individual e 

organizacional, sobretudo no âmbito de comunidades de prática, em lugar da ênfase à 

aprendizagem que acontece na mente dos indivíduos, própria da abordagem cognitiva da 

aprendizagem. Foram, também, discutidas as relações entre o conhecimento científico e 

outros tipos de conhecimentos presentes na sociedade, buscando-se identificar a 

possibilidade de um padrão de relação mais horizontalizado entre eles do que o padrão 

definido a partir da ruptura da ciência com o senso comum, que fundou a ciência moderna.  

O estudo permitiu concluir que os programas analisados podem ser 

considerados espaços privilegiados de aprendizagem organizacional, embora enfrentem 

limites de diversas ordens para que esse potencial seja plenamente exercido. Conclui-se, 

ainda, que a aprendizagem e a articulação de diferentes saberes potencializam-se 

mutuamente e que ambas são propiciadas em situações que envolvem o engajamento de 

pessoas de diferentes formações e trajetórias em torno de práticas e empreendimentos 

compartilhados. 

 

Palavras-chave: comunidades de prática; articulação de saberes; aprendizagem 

organizacional; universidade e sociedade. 



  

ABSTRACT 

This work aims to identify if programmes based on the relationship between 

universities and the society, oriented to the valorisation of knowledge interaction are 

privileged spaces of organizational learning. One studied eight programmes based on the 

relationship between university and the society, created between 1992 and 2001, which are 

still running in Brazil. It was explored characteristics of learning process in the context of 

activities of these programmes, as well as mechanisms through which different forms of 

knowledge are linked, both in segments of universities themselves and in their relation with 

society. The Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS), from the Universidade 

Federal da Bahia, was deeply studied using participant observation, between August 2003 

and February 2005. The focus of this analysis was an experience called residência social 

(social internship) – a methodology developed by PDGS to form social managers, rooted on 

the interaction and sharing of multidisciplinary scientific knowledge and non-scientific 

knowledge. The other programmes were studied using multiple case study approach and 

sought to extend the comprehension of the phenomena under analysis: learning and 

articulation of knowledge between universities and society.  

The study was grounded in the social learning approach, which implies the 

emphasis of social interactions to create opportunities of individual and organizational 

learning, particularly in the context of communities of practice, replacing the emphasis on 

individual’s minds, as the cognitive learning approach emphasizes. It was also discussed the 

relationships among scientific knowledge and other types of knowledge found in society, 

seeking to identify the possibility of constituency of a more horizontal pattern of interaction 

between them, instead of focusing on the rupture between science and common sense that 

launched modern science.  

This study allows concluding that the programmes analysed can be considered 

privileged spaces of organizational learning, despite the limitation of different sorts posed on 

the development of this potential. Ones also conclude that learning and interaction of 

different knowledge can be mutually reinforced and that both occur in situations that involve 

people with different backgrounds and histories around practices and shared initiatives. 

 

Keywords: communities of practice; articulation of knowledge; organizational 

learning; university and society. 
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Introdução 
O presente estudo trata de relações entre universidade e sociedade e de 

aprendizagem organizacional em comunidades de prática, no âmbito dessas relações. 

Os motivos que levaram à construção desta tese e influenciaram a maneira 

como foi elaborada têm relação com minha trajetória pessoal, profissional e intelectual. No 

início de 2003, já tendo defendido o projeto de tese e iniciado a pesquisa para sua 

elaboração, recebi um convite para trabalhar junto ao Programa de Desenvolvimento e 

Gestão Social (PDGS) da Universidade Federal da Bahia. Eu já conhecia boa parte da 

equipe e das atividades do Programa, uma vez que tinha compartilhado de seu processo de 

concepção. O desafio para o qual estava sendo chamada pareceu-me atrativo: participar da 

criação de um centro de apoio a gestores sociais na universidade e da realização de um 

projeto de formação em gestão social, coordenando uma experiência de aprendizagem 

denominada residência social. Aceitei o convite e mergulhei na idéia e em sua concretização. 

As dificuldades e as realizações, as dúvidas e as alegrias, e as aprendizagens 

permitidas por essa experiência contribuíram para reacender e aprofundar questões que já 

me incomodavam antes. Essa oportunidade fez com que eu constatasse que havia um 

“problema” que era relevante para mim e sobre o qual eu gostaria de refletir de maneira 

mais sistemática, buscando referenciais que me ajudassem a compreendê-lo. Delineou-se, 

assim, a motivação principal para mudar os rumos da tese de doutorado que já estava em 

curso, direcionando-os para as questões que emergiam dessa vivência. Procurei delimitar o 

problema e torná-lo significativo, de modo que pudesse orientar o trabalho. 

Minha trajetória, até então, já sinalizava o interesse nas relações entre 

universidade e sociedade, sobretudo na área de gestão. Na graduação em administração, 

participei do diretório acadêmico e me envolvi intensamente com a vida na universidade. 

Estudei e trabalhei na Universidade de Caxias do Sul, uma instituição comunitária privada; 

seu slogan “Pés na Região, Olhos no Mundo” reflete sua intrínseca relação com o 

desenvolvimento da região onde está situada, ao mesmo tempo em que procura promover 

sua articulação com o mundo.  

Ainda na graduação, engajei-me no movimento estudantil e participei da criação 

da Federação Nacional dos Estudantes de Administração - Fenead, em 1995. No ano 

seguinte, 1996, essa Federação criou o Prêmio Fenead, um concurso de projetos sociais 

para estudantes de administração. Abracei a idéia com entusiasmo e dedicação. O 

engajamento na Federação e no Prêmio Fenead foi fundamental no direcionamento de 

minhas escolhas a partir de então. Percebi que havia outras possibilidades de atuação 

profissional, na academia ou fora dela, diferentes do que predominava na formação cultural 
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e acadêmica que recebi, nas quais a administração voltava-se, sobretudo, para empresas 

privadas. Tive, também, a oportunidade de conhecer pessoas de vários estados, ampliar 

visões de mundo, valorizar outras culturas, compartilhar aprendizagem e fazer amizades 

eternas1. Por meio do trabalho com o Prêmio Fenead, iniciei a atuação mais direta na 

relação entre universidade e sociedade, no apoio à gestão de organizações da sociedade 

civil. A primeira entidade social com a qual trabalhei enquanto universitária tinha relação 

com a história de vida de minha família. 

Em 1998, iniciei o mestrado em administração na Universidade Federal da Bahia, 

época em que pude estudar temas relacionados a gestão social, terceiro setor, 

responsabilidade social das empresas e desenvolvimento local. Tive a oportunidade, então, 

de participar da concepção do PDGS, que visava articular diversas unidades e disciplinas 

acadêmicas, bem como se aproximar da sociedade na construção de suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. O Programa iniciou sua implementação em 2001, quando eu 

já havia mudado para São Paulo, onde iniciei o doutorado na Escola de Administração de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas. 

Desde a graduação, além da oportunidade de estudar e trabalhar em diferentes 

modelos de universidade, o envolvimento com organizações, projetos e pessoas 

interessadas na vida da universidade – suas relações internas, com seus pares e com a 

sociedade –, fez com que eu refletisse a respeito de seus papéis e responsabilidades, 

limites, contradições e potenciais. Na coordenação da área de apoio à gestão e da 

residência social no PDGS, eu me deparava nas práticas cotidianas com oportunidades e 

limites para a concretização de idéias e ideais e para o exercício da articulação de diferentes 

saberes. Eu identificava potenciais fantásticos de aprendizagem, por um lado, e desperdício 

de experiências, por outro. Algumas questões me incomodavam: Por que se desperdiçam 

tantos conhecimentos disponíveis? Por que se cometem várias vezes os mesmos erros? 

Por que há dificuldades de realizar, numa situação específica, o que se supõe possível, o 

que se planeja e se vislumbra, mesmo dispondo dos recursos e conhecimentos julgados 

necessários? Que condições facilitam a aprendizagem e que fatores a inibem? 

A essas e outras questões aliou-se a percepção de que a aprendizagem 

baseada na prática e na articulação entre pessoas com conhecimentos e trajetórias 

diferenciadas entre si era, simultaneamente, insumo, combustível e resultado de um 

processo intenso e profundo. Um processo gerador de energia, tanto para a reflexão quanto 

para a ação, ambas imbricadas, inseparáveis. A aprendizagem brotava das interações 

                                                
1 Parte do grupo que participou da fundação da FENEAD mantém vínculos estreitos até hoje, o que 
seria um belo caso a estudar por meio do referencial teórico a ser apresentado aqui, de comunidades 
de prática. 
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cotidianas entre universitários e não-universitários de diferentes disciplinas, formações e 

experiências. O produto aprendizagem gerado pelo processo aprendizagem (aprendi que 

não estão dissociados um do outro) era, ao mesmo tempo, animador, produtor de idéias e 

de descobertas, e destruidor de preconceitos, expectativas, mitos e ilusões. 

Na busca de um referencial teórico que permitisse compreender elementos 

desse processo de relação entre universidade e sociedade, eminentemente prático e 

articulador de diferentes saberes, cheguei ao conceito de comunidades de prática, por 

indicação de uma professora do PDGS, conceito este que se insere nos estudos a respeito 

de aprendizagem organizacional. À medida que o referencial teórico foi sendo explorado e a 

experiência vivida desenrolava-se, fui direcionando o olhar para situações diretamente 

relacionadas às questões levantadas na literatura. Procurei explorar, sobretudo, 

características do processo de aprendizagem em curso, no sentido de identificar em que 

medida uma experiência como aquela que estava em análise constituía um espaço 

privilegiado de aprendizagem organizacional e de articulação de diferentes saberes. 

Eu partia da convicção de que o conhecimento científico é importante e que, 

indiscutivelmente, contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, embora não 

para todas as pessoas na mesma intensidade e da mesma maneira. Na área de 

administração, as diversas experiências que vivenciei mostravam que o conhecimento 

científico somente fazia sentido quando articulado a práticas concretas, à experiência vivida 

e a diferentes saberes. A administração é uma ciência social aplicada, orientada, portanto, 

pela intenção primordial de compreender o mundo para transformá-lo. Uma ciência que se 

alimenta do conhecimento produzido em várias disciplinas e que busca, permanentemente, 

a interação entre teoria e prática. 

Apesar dessa vocação interdisciplinar e da orientação para a prática da 

administração, e do desejo de contribuir para a formação de gestores sociais, a experiência 

do PDGS e da residência social evidenciavam que há limites que interferem no processo de 

articulação de diferentes saberes nas relações entre universidade e sociedade. Desde 

limites ontológicos e epistemológicos, até limites metodológicos, institucionais e 

instrumentais, os quais são influenciados por características históricas, políticas, sociais e 

culturais do conjunto da sociedade brasileira, que se produzem e reproduzem no dia-a-dia 

das relações. 

Para melhor compreender o problema identificado na vivência no PDGS e na 

residência social, pareceu-me importante conhecer outras experiências de relação entre 

universidade e sociedade que tivessem em comum algumas características. Procurei reunir 

informações a respeito do trabalho de outros sete programas, além do PDGS, identificando 
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como atributo comum a todos eles a orientação para a valorização e articulação de 

diferentes saberes, no âmbito das relações entre universidade e sociedade. 

Para responder ao problema de investigação que se colocava, tomei como 

referência dois eixos conceituais: o primeiro trata da articulação de diferentes saberes no 

âmbito das relações entre universidade e sociedade e o segundo trata de aprendizagem 

organizacional. 

A relação entre a universidade e a sociedade, que se refere ao primeiro eixo 

conceitual da tese, pode ser pensada tanto no sentido da influência das macro-estruturas 

sociais sobre a universidade, quanto no sentido inverso, da possível influência da ciência 

sobre a sociedade (Milani, 2004). Não se trata, porém, de uma relação dicotômica ou linear 

de influências, pois residem nesse espaço interações complexas e recíprocas. A 

universidade não é uma instituição homogênea e não é a única produtora de conhecimentos 

na sociedade. Seu modelo original, que define sua institucionalidade, no entanto, é baseado 

em relações unilaterais com a sociedade (Santos 2004b). Como “a casa do conhecimento”, 

a universidade, ao longo de sua história, muitas vezes ignorou outros conhecimentos a sua 

volta (Spink P., 2001b).  

A ciência moderna constituiu-se rompendo com o senso comum e, no seu 

processo de construção e aplicação, deixou de reconhecer ou marginalizou outros saberes – 

populares, tradicionais, leigos, artísticos, míticos etc, por vezes levando à destruição de 

conhecimentos locais, o que implica desperdício de experiências cognitivas e 

marginalização dos grupos sociais que construíram suas relações com base nesses 

conhecimentos (Santos et al., 2005b). 

A ruptura epistemológica que separou ciência e senso comum e fundou a ciência 

moderna estaria, de acordo com Santos (2003), sendo profundamente questionada na 

atualidade, tanto no interior do campo do conhecimento científico quanto pela sociedade. 

Para este autor, estaríamos vivendo um período de transição que oferece as condições para 

a segunda ruptura epistemológica, que marca o reencontro entre ciência e senso comum. 

Nesse reencontro, a relação entre eles torna-se próxima, entrelaçada, reconhecendo-se que 

são mutuamente constituídos em algum grau. O resultado seria a transformação e o 

enriquecimento de ambos, gerando um senso comum mais esclarecido e uma ciência mais 

prudente. A configuração de conhecimentos resultante da superação da distinção entre 

ciência e senso comum seria, ao mesmo tempo, mais reflexiva e prática, mais 

democraticamente distribuída e emancipadora do que ciência ou senso comum sozinhos.  

Diante dos limites do saber científico e dos desafios da atualidade, a proposta de 

Santos (2005a; 2005b) é a ecologia de saberes, na qual diferentes práticas e saberes 
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convivem, dialogam e articulam-se, partindo do pressuposto de que todos eles, inclusive o 

saber científico, podem enriquecer-se nesse diálogo. Para promover o reconhecimento e a 

articulação entre diferentes saberes e práticas pelo mundo, um dos meios principais seria o 

trabalho de tradução, pelo qual se busca evitar o desperdício da experiência que contribui 

para muitas injustiças (Santos, 2005a). 

Se o trabalho de tradução é um dos meios para a construção da ecologia de 

saberes, seria razoável pensar na universidade como espaço de tradução e nos 

universitários como tradutores de distintos saberes e práticas? Para Santos (2005a), a 

ecologia de saberes confronta o senso comum científico tradicional, exigindo revolução 

epistemológica no seio da universidade, substituindo-se a unilateridade nas relações entre a 

universidade e a sociedade pela interatividade entre ambas. A sociedade deixa de ser objeto 

da ciência e ambas compartilham a condição de sujeitos. O autor aponta que o trabalho de 

tradução exige proximidade com as práticas, com a aplicação, o que habilitaria como 

principais tradutores os próprios protagonistas das ações. 

Podemos pensar que, a despeito da pluralização de modelos e da maior 

diferenciação da universidade atualmente, possivelmente o que justifica continuar a usar o 

termo universidade, o qual apela para a base em valores universalistas, seria sua 

característica e seu papel de interconectividade (Delanty, 2001). A universidade pode ser 

vista, prioritariamente, como espaço de mediação, de comunicação e de conexão entre 

diferentes discursos e saberes na sociedade, por meio de ligações múltiplas e recíprocas 

(Delanty, 2001). A universidade enfrenta, no entanto, várias pressões na atualidade, entre 

elas a pressão pela privatização e mercantilização da educação e a pressão pela 

democratização das relações da universidade com a sociedade. Os vários interesses que a 

afetam, e a própria necessidade de abertura da ciência ao diálogo com outros saberes, 

caracterizam um momento de crise da universidade enquanto instituição (Delanty, 2001; 

Santos, 2004b). 

Para avaliar as possibilidades de que a universidade constitua esse espaço de 

interconectividade e de promoção do diálogo entre diferentes saberes, parece importante 

olhar para experiências concretas, na atualidade. Nesse sentido, olhar para programas de 

relação entre universidade e sociedade orientados para a valorização e articulação de 

diferentes saberes, em curso no Brasil, pode revelar caminhos, possibilidades e limites para 

que esses papéis sejam exercidos pelas universidades. O sociólogo português Boaventura 

de Sousa Santos constitui a referência principal para as discussões a respeito da relação 

entre ciência e outros saberes, bem como entre a universidade e a sociedade.  
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No que se refere ao segundo eixo conceitual desta tese, destaca-se que os 

estudos a respeito de aprendizagem organizacional podem ser divididos em duas 

abordagens principais: a abordagem cognitiva e a abordagem social. A primeira abordagem 

prioriza os processos cognitivos individuais para compreender a aprendizagem nas 

organizações. Na abordagem social, a aprendizagem é vista como uma prática social que é 

parte do processo de construção social da realidade, entrelaçada com a cultura e a política 

(Easterby-Smith e Araujo, 2001; Lave e Wenger, 1991). Nesta abordagem, a aprendizagem 

não é concebida como um processo técnico, que acontece na mente dos indivíduos, mas 

como resultado da interação entre pessoas, manifestando-se nos comportamentos 

cotidianos (Easterby-Smith e Araujo, 2001). Trata-se de uma relação dinâmica e de mútua 

influência entre pessoas e sistemas sociais dos quais participam, combinando 

transformação pessoal com evolução das estruturas sociais (Wenger, 2000). 

No âmbito da abordagem social da aprendizagem, uma das principais 

referências é o trabalho de Jean Lave e Etienne Wenger – Situated learning: legitimate 

peripheral participation, de 1991. Nesse livro, os autores apresentam e desenvolvem dois 

conceitos centrais para a análise da aprendizagem na abordagem social: legítima 

participação periférica e comunidade de prática. O conceito de comunidade de prática foi 

desenvolvido posteriormente por Etienne Wenger, no livro Communities of practice: learning, 

meaning, and identity, de 1998. Nesse trabalho, Wenger (1998) enfatiza a relação entre 

práticas, identidade e aprendizagem, além de destacar a importância de que as pessoas 

participem da negociação dos significados de cada prática para gerar oportunidades de 

aprendizagem. Esses dois trabalhos constituem as principais referências para a análise de 

processos de aprendizagem organizacional nesta tese. Essa opção aconteceu no decorrer 

do processo vivenciado no PDGS e na residência social, no qual pude observar a relevância 

dos processos sociais na configuração de oportunidades de aprendizagem, tanto dos 

indivíduos quanto das organizações. 

Numa comunidade de prática, as pessoas são ligadas umas às outras pelo 

engajamento mútuo em atividades compartilhadas, orientadas por um senso de propósito 

comum, de empreendimento coletivo (Kimble e Hildreth, 2004). As comunidades de prática, 

de acordo com Wenger (2000), são a base do processo de aprendizagem, e sistemas mais 

amplos de aprendizagem podem ser vistos como constelações de comunidades de prática 

inter-relacionadas. Nas palavras de Brown e Duguid (1991:8): “A questão central da 

aprendizagem é tornar-se um praticante e não aprender sobre a prática”.  

No exercício da prática em ações cotidianas interagem elementos de um 

conhecimento universal, consensual e de um conhecimento localizado no tempo e no 

espaço, orientado à solução de problemas passo-a-passo, por tentativa e erro, combinando 
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diferentes tipos de conhecimento (Brown e Duguid, 1991). Essa observação no campo da 

aprendizagem pode ser relacionada ao processo de construção no âmbito da própria ciência, 

observado por Latour e Woolgar (1997). Estes autores observam que, além de seu caráter 

lógico, é possível identificar “[...] o caráter idiossincrático, local, heterogêneo, contextual e 

diversificado das práticas científicas” (Latour e Woolgar, 1997: 160). A ciência não é livre de 

influências contextuais; é uma prática social de conhecimento que se faz em diálogo com o 

mundo, fundada nas vicissitudes, opressões e lutas que acompanham tanto os homens 

quanto a ciência que produzem  (Santos, 2003).    

Os fatos científicos costumam ser vistos, porém, como desassociados de seu 

contexto de produção (Latour e Woolgar, 1997). Da mesma maneira, o conhecimento 

costuma ser visto como algo acabado, como entidade abstrata localizada na mente dos 

indivíduos, transcendendo tempo e espaço, formando um estoque que pode ser acessado e 

utilizado (Araújo, 1998). Para Araujo (1998), a filosofia ocidental foi por muito tempo 

influenciada por uma ortodoxia idealista a qual concebe o conhecimento e as idéias como 

livres das contingências de tempo e de lugar, como se contextualizar uma idéia a 

enfraquecesse. 

A concepção da abordagem social da aprendizagem enfatiza o caráter relacional, 

transitório e situado na prática do conhecimento. A aprendizagem, por sua vez, não é uma 

prática especial que possa ser descontextualizada e estudada como um objeto analítico. Ao 

contrário, a aprendizagem é vista como inevitavelmente implicada nas interações cotidianas 

da relação entre as pessoas e o mundo. Na abordagem social, todas as atividades são 

vistas como situadas no tempo, no espaço, no contexto; agentes, atividades e o mundo são 

percebidos como mutuamente constituídos (Araujo, 1998). 

A partir da definição dos eixos conceituais sobre os quais se baseia a construção 

desta tese, cabe explicitar seus componentes empíricos. O foco de interesse deste estudo 

foi delimitado em experiências de relação entre universidade e sociedade que têm como 

elemento central a intenção de articular diferentes saberes no âmbito da própria 

universidade e, sobretudo, no âmbito de suas relações com a sociedade. Seria possível 

supor, por um lado, que essa natureza baseada na articulação de diversidades contribui 

para que esses programas sejam espaços de interconectividade e de tradução, bem como 

de inovação nas relações entre os saberes, de experimentação institucional e de 

aprendizagem compartilhada. Por outro lado, era natural supor que tais programas 

enfrentam limites e gargalos, os quais inibem a aprendizagem e dificultam que a articulação 

de saberes concretize-se em suas práticas cotidianas.  
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Por meio do estudo dessas experiências, observando os processos de 

aprendizagem que promovem e as maneiras pelas quais procuram realizar a articulação de 

diferentes saberes, procurei identificar potencialidades e limites para a articulação de 

saberes e para a aprendizagem organizacional no âmbito das relações entre a universidade 

e a sociedade.  

A pergunta que guiou o desenvolvimento desta tese foi: programas de relação 

entre universidade e sociedade orientados para a valorização e articulação de diferentes 

saberes constituem espaços privilegiados de aprendizagem organizacional? 

Para responder a esta pergunta, procurei observar em experiências de 

programas de relação entre universidade e sociedade: 

1. De que maneiras promovem aprendizagem? 

2. De que maneiras compartilham diferentes saberes, seja no âmbito da própria 

universidade, seja nas suas relações com a sociedade?  

3. Quais os principais fatores que potencializam a aprendizagem e a articulação 

de saberes no âmbito desses programas? 

4. Quais os principais fatores que limitam a aprendizagem e a articulação de 

saberes no âmbito desses programas? 

O objetivo geral desta tese pode ser assim definido: identificar se programas de 

relação entre universidade e sociedade orientados para a valorização e articulação de 

diferentes saberes podem ser considerados espaços privilegiados de aprendizagem 

organizacional. 

O caminho percorrido para atingir o objetivo definido misturou opções planejadas 

e decisões tomadas no percurso, em função do processo contínuo de interação entre ação e 

reflexão em uma pesquisa, e de acordo com os elementos do contexto que influenciam 

qualquer trabalho. Os referenciais teóricos, o problema da pesquisa, sua metodologia e, 

inclusive, seu objetivo foram desenhados ao longo do processo. De acordo com Ribeiro 

(2003), a metodologia e as referências teóricas a que se refere um estudo só podem, pois, 

ser explicadas a posteriori, pois o método vai se constituindo à medida que pesquisamos e 

escrevemos. O próprio texto, a escrita propriamente dita, é um suporte para o recorte 

conceitual; a construção do objeto acaba sendo realizada no texto, que se compõe de um 

emaranhado de fios, no qual as mesmas informações e dados podem ser costurados de 

formas diferentes (Ortiz, 2002). 

Santos (2003:74) acredita que “[...] quanto mais precária e provisória se tornou a 

verdade, mais difícil e arriscado se tornou o caminho para obtê-la”. Se não há um único 
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caminho para chegar à “verdade”, vários deles podem ser tentados. Este trabalho pode ser 

considerado uma mescla híbrida de investigação qualitativa, que busca conciliar rigor 

acadêmico com a praticidade das possibilidades de outro. O fato de ter trabalhado no PDGS 

permitiu que eu tivesse acesso, de maneira densa, a uma organização e a uma experiência, 

embora esse envolvimento com o caso não tenha sido planejado, a priori, com o objetivo de 

servir de base para uma tese. Foi da própria experiência no Programa e das questões que 

este reavivou e suscitou que surgiu a motivação para o desenho e a condução deste estudo.  

A residência social, que é estudada em mais profundidade como espaço 

privilegiado para o fomento ao surgimento de comunidades de prática, é um processo de 

aprendizagem fundado na prática, que busca articular diversos conhecimentos, numa 

perspectiva interdisciplinar, envolvendo análise e intervenção organizacional e contribuindo 

para a formação de gestores sociais. O PDGS foi instituído em 2001, e a primeira 

experiência de residência social aconteceu em 2002, num programa realizado em parceria 

pelo PDGS e por uma secretaria do governo estadual baiano – o Programa ONG Forte. Em 

2004, aconteceu uma nova edição dessa parceria e da experiência da residência social, que 

envolvia estudantes de graduação, professores, técnicos e pesquisadores universitários, 

além de gestores de organizações comunitárias e gestores governamentais. 

Estive envolvida diretamente com o PDGS e a residência social entre agosto de 

2003 e janeiro de 2005. Em julho de 2004, decidi que os processos de aprendizagem no 

âmbito da residência social e do PDGS seriam objetos desta tese. A partir do momento em 

que isso foi definido, os participantes do Programa ONG Forte e do PDGS, em sua maioria, 

foram informados de que eu pretendia realizar minha tese de doutorado a respeito da 

experiência que estávamos compartilhando. Várias dessas pessoas foram, posteriormente, 

entrevistadas para a tese e muitas deram sugestões e contribuições, compartilhando comigo 

suas dúvidas e reflexões. Foram fundamentais para a observação e a análise momentos de 

discussão coletiva no âmbito das atividades do PDGS e do ONG Forte, como as de 

planejamento e avaliação. Em fevereiro de 2005, afastei-me do cotidiano das atividades no 

PDGS, para buscar outros dados necessários, desenvolver a análise e escrever o texto final. 

Mantive contato com algumas pessoas com as quais havia trabalhado, participei de reuniões 

e eventos sociais com algumas delas, em caráter eventual, e realizei entrevistas para a tese 

entre integrantes do PDGS e do Programa ONG Forte. 

Os papéis que os pesquisadores ocupam afetam os dados produzidos (May, 

2004). Fui participante do fenômeno pesquisado, em um papel específico no conjunto de 

posições ou funções que poderia ocupar em relação ao PDGS (Atkinson e Hammersley, 

1994). O fato de ser coordenadora da residência social, embora tenha permitido a 

participação completa na experiência e tenha propiciado informações mais precisas e 
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entendimentos não disponíveis por outros meios (May, 2004), implica que minha visão é 

influenciada pela posição que ocupei no Programa. Embora tenha estado próxima dos 

residentes sociais, dos professores ou dos gestores sociais com os quais compartilhei 

práticas, minha interpretação de suas ações e significados naquele contexto, além de ser 

influenciada pela função que eu desempenhava, é influenciada por minhas próprias 

referências culturais (May, 2004). Durante a experiência, as pessoas relacionaram-se 

comigo não enquanto pesquisadora, mas enquanto coordenadora da residência social. 

Quando realizei entrevistas para a tese, eu já havia me desligado oficialmente do Programa; 

era, então, doutoranda, pesquisadora, mas a identificação com o papel anterior ainda existia. 

As outras sete experiências pesquisadas são programas ou projetos realizados 

no Brasil, que iniciaram suas atividades entre 1992 e 2001 e continuam em atividade. As 

experiências são2: 

1. Atividade Curricular em Comunidade (ACC), um programa da Pró-Reitoria de 

Extensão da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que tem origem no 

Programa UFBA em Campo, iniciado em 1996. 

2.  Associação de Fomento à Economia Solidária (Bansol), formada em 2001, 

por estudantes, técnicos e professores, em sua maioria da Escola de 

Administração da Universidade Federal da Bahia. 

3. Fórum Comunitário de Combate à Violência (FCCV), sediado na Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA), originário de um 

Programa proposto pela Fundação Kellogg, do qual participaram vinte e uma 

universidades da América Latina e Caribe, inclusive a UFBA, a partir de 1992.  

4. Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), atividade de 

extensão universitária da Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

criada em 1995. 

5. Prêmio Fenead – Ação Nacional de Estudantes Universitários para Soluções 

Sociais - criado em 1996, pela Federação Nacional dos Estudantes de 

Administração (Fenead). 

6. Programa Gestão Pública e Cidadania (GPC) - criado em 1996, por iniciativa 

da Fundação Getulio Vargas em São Paulo (FGV/EAESP) e da Fundação 

Ford, recebendo também o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), a partir de 1997. 
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7. Universidade Solidária (Unisol), criada em 1995, como programa do 

Conselho da Comunidade Solidária, ligado ao governo federal. Em 2001, 

constituiu-se como organização da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP). 

A seleção dos casos obedeceu a uma seleção intencional de pequenos números, 

também chamada de seleção por conveniência ou não-probabilista (Lakatos e Marconi, 

1986). Estes sete programas foram escolhidos com base em meu próprio contato com 

alguns deles, por referências da literatura e por indicação de pessoas que os conheciam. 

Pelo fato de o trabalho ter sido realizado a partir de minha participação como 

coordenadora da residência social no âmbito do PDGS, pode-se afirmar que a análise do 

PDGS e da residência social tem por base métodos etnográficos, fazendo uso da 

observação participante para o estudo de um caso em profundidade. Para o estudo das 

demais experiências, recorreu-se a recursos de estudos de casos múltiplos (Yin, 1994), 

procurando colocá-los, de algum modo, em diálogo com o caso estudado em profundidade. 

Não se tratou propriamente de um estudo de casos múltiplos, pois a análise de cada caso 

não foi aprofundada. Tampouco se trata de um estudo comparativo entre os casos, pois não 

houve qualquer intenção de compará-los. A partir de questões levantadas pela observação 

participante de um caso, buscou-se explorar algumas das práticas de outros sete casos, no 

sentido de ampliar a compreensão do fenômeno em análise. 

Este trabalho pode ser, portanto, definido como um estudo exploratório, de 

natureza qualitativa (Lakatos e Marconi, 1991; Vergara, 1990), de caráter indutivo, pois parte 

da observação dos fenômenos, buscando descobrir características de sua manifestação e 

relações entre eles (Lakatos e Marconi, 1986). O trabalho assume, em alguns momentos, 

caráter descritivo e, em outros, caráter explicativo, já que, a partir dos dados descritos, 

procura estabelecer relações entre as variáveis levantadas (Vergara, 1990). O trabalho 

baseia-se na observação participante para o estudo do caso de um programa de relação 

entre universidade e sociedade, o Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS), 

e da experiência da residência social que acontece no âmbito deste Programa, em particular 

(Atkinson e Hammersley, 1994; Yin, 1994). São estudados elementos de outros sete casos 

– programas de relação entre universidade e sociedade orientados para a valorização e 

articulação de diferentes saberes, utilizando recursos de análise de estudos de casos 

múltiplos (Yin, 1994). Esses casos foram explorados para que fosse possível ampliar a 

compreensão do fenômeno em análise – articulação de diferentes saberes e aprendizagem 

organizacional nas relações entre universidade e sociedade –, bem como para que práticas 

                                                                                                                                                   
2 Embora algumas experiências tenham o nome de associação, de fórum, de projeto, ou programa, 
consideraremos todas genericamente como programas de relação entre universidade e sociedade. 
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e percepções de outras pessoas e organizações pudessem ser colocadas em diálogo com 

minha própria experiência no PDGS. 

Foram utilizados como meios para a obtenção de dados e para as reflexões a 

observação participante, além da pesquisa bibliográfica3, documental4, a observação direta5 

e entrevistas semi-estruturadas individuais e em grupo6. A observação permitiu situar os 

demais dados, dando a eles um sentido de lugar (May, 2004). 

Foram realizadas vinte e uma entrevistas individuais, além de duas entrevistas 

em grupo, as quais envolveram doze pessoas. A maior parte dos entrevistados tem relação 

com o Programa de Desenvolvimento e Gestão Social – PDGS ou com o Programa ONG 

Forte. No caso específico da residência social no Programa ONG Forte, além das fontes 

mencionadas acima para os demais casos, a observação participante permitiu acessar 

dados pela própria participação nas atividades cotidianas; alguns dos documentos que 

servem de base para a pesquisa foram elaborados com a minha colaboração. Além do 

PDGS, eu já havia participado, anteriormente à realização deste trabalho, de atividades do 

Prêmio Fenead, do Programa Gestão Púbica e Cidadania e do Bansol, casos estudados 

nesta tese. Outro conjunto de experiências importante para esta pesquisa foi o das oficinas 

promovidas no âmbito do Fórum Social Baiano (Salvador-BA) e do Fórum Social Nordestino 

(Recife-PE), ambos em 2004, e do Fórum Social Mundial (Porto Alegre-RS), em janeiro de 

2005, todas a respeito do tema “Relações transformadoras entre universidade e sociedade”, 

das quais participei ativamente na construção. 

As observações geradas por intermédio da participação, além do contato com 

documentos, levaram a que nas entrevistas fossem esclarecidos certos pontos, exploradas 

hipóteses e diferentes visões a respeito do que eu observava. A observação guiou as 

perguntas importantes nas entrevistas, ao mesmo tempo em que as entrevistas ajudaram a 

interpretar o significado do que foi observado (May, 2004). Os roteiros das entrevistas não 

foram os mesmos para todas as pessoas. Em algumas das entrevistas foi privilegiado o 

tema da aprendizagem, em outras os potenciais e limites no âmbito das relações entre 

universidade e sociedade. Em outras, ainda, o foco estava no histórico e na estrutura de 

uma experiência específica de relação entre universidade e sociedade, embora sempre 

fossem abordados os temas da aprendizagem e da relação entre saberes. A maior parte das 

opiniões que servem de base para esta análise é de professores, pesquisadores e 

                                                
3 Livros, revistas, anais de encontros, teses, dissertações, artigos, informações publicadas na internet, 
ou seja, materiais acessíveis ao público em geral. 
4 Projetos, relatórios, atas, estatutos, folders, apresentações, anotações, cartas. 
5 Participação em eventos, visitas ou outras atividades promovidas pelos programas estudados. 
6 As fontes de dados de cada experiência, a relação das pessoas entrevistadas, e os dados para 
contato de cada Programa estão detalhadas nos Apêndices A, B e C, respectivamente. 
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estudantes universitários, o que implica no privilégio da visão de universitários a respeito 

dos temas propostos. 

Eu já conhecia a maior parte das pessoas que entrevistei, mesmo de outros 

programas que não o PDGS, em função de minha trajetória, o que confirma a tendência de 

que o engajamento nas práticas que ocorre em métodos etnográficos faça com que o 

pesquisador baseie-se explicitamente em sua biografia no processo de pesquisa (May, 

2004). Na observação participante, utilizada como recurso principal para a análise do PDGS 

e da residência social, é natural que não se façam suposições firmes a priori a respeito do 

que é importante (May, 2004). O pesquisador mergulha na realidade, no cotidiano das 

atividades que deseja entender, fazendo uso de observações detalhadas e próximas ao 

ambiente natural em que as situações ocorrem e não parte do compromisso prévio com 

qualquer modelo teórico (Yin, 1994). O conhecimento é construído no processo e as 

afirmações são feitas a posteriori. Tanto o problema e as perguntas, quanto as possíveis 

hipóteses e conclusões são definidas no curso do estudo (May, 2004; Yin, 1994), por meio 

do pesquisador e de suas experiências, o que marca a natureza indutiva do processo. 

Embora seja possível partir de uma “teoria orientadora” que ajuda a definir, em termos 

gerais, que dados serão necessários na análise, a observação participante caracteriza-se 

como processo contínuo de reflexão e alteração do foco das observações (May, 2004). 

Embora busque entender o fenômeno enquanto conjunto, é impossível analisar o todo sobre 

um objeto em qualquer investigação científica; o pesquisador concentra-se em aspectos 

específicos que lhe parecem mais relevantes, sendo difícil definir os limites entre o que deve 

ou não ser pesquisado (Goldenberg, 1997).  

 Antes da realização da tese, eu já havia realizado algumas leituras a respeito 

das relações entre universidade e sociedade e havia questões que me inquietavam. À 

medida que a experiência transcorria, depois de já definido que ela seria estudada para esta 

tese, e à medida que explorava o referencial de comunidades de prática, fui estabelecendo 

relações entre os dados e as teorias. Ao mesmo tempo em que a experiência influenciava a 

escolha dos referenciais teóricos, as proposições teóricas priorizadas permitiam estreitar o 

foco das observações e da coleta de dados, decidindo sobre o que considerar e o que 

ignorar (Yin, 1994). Já quando parti para o estudo dos outros sete casos, eu contava com 

uma teoria orientadora e questões formuladas. 

May (2004) considera como positivo haver ligação emocional pessoal com as 

preocupações do estudo, o que pode gerar compromisso e qualidade das observações e 

capacidades analíticas do observador. No caso desta tese, eu diria que de fato a ligação 

emocional gerou compromisso com o trabalho, porém é possível que tenha influenciado 

negativamente o andamento da pesquisa, em alguns momentos. Situações de conflito e de 
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discordância com algumas pessoas certamente influenciam a análise aqui apresentada. Em 

uma conversa com parte do grupo de estudantes que atuou como residentes sociais, por 

exemplo, acabei misturando os papéis de coordenadora da residência e de pesquisadora, 

discutindo com eles certas opiniões que estes tinham, o que guardava relação com a função 

de coordenadora. Fui procurando minimizar esse tipo de influência na análise, tendo sido 

fundamental a aproximação com outras experiências, além do PDGS e da residência social. 

Cada cena social nova serve como controle de conclusões precipitadas, ou seja, 

quanto mais variadas as interações e circunstâncias, melhor para entender as ações em 

seus contextos (May, 2004). Isso foi evidente no processo deste trabalho. Quando iniciei sua 

construção, muitas angústias e certezas pareciam já estar definidas. Ao tomar contato com 

outros referenciais, tanto teóricos quanto da prática de outras pessoas, no âmbito do próprio 

PDGS e em outros programas, foi possível ampliar visões e modificar conceitos, 

reinterpretando minha própria experiência. 

Entre os paradigmas de análise em ciências sociais, a abordagem desta tese 

pode ser localizada no conjunto genérico do paradigma interpretativista e construtivista. 

Ambos têm a mesma origem intelectual, embora haja variações entre eles (Schwandt, 1994). 

Uma premissa básica em ambos é que para entender o mundo é preciso interpretá-lo; o 

pesquisador busca entender o processo de construção de significados e entender como os 

significados são incorporados na linguagem e nas ações dos atores sociais (Schwandt, 

1994). A partir disso, o pesquisador oferece sua própria construção das construções dos 

atores estudados (Guba e Lincoln, 1994; Schwandt, 1994). Uma das correntes nesse 

paradigma é a do construcionismo social, que prioriza as construções sociais em lugar das 

cognições individuais, os significados construídos socialmente (Schwandt, 1994; Spink, M.J. 

e Medrado, 2000). Entre as quatro grandes tradições de análise em teoria organizacional – 

funcionalismo, intrepretacionismo, teoria crítica e pós-modernismo –, os estudos a respeito 

de aprendizagem organizacional concentram-se na corrente interpretacionista (Clegg e 

Hardy, 1998), também chamada de simbólico-interpretacionista (Hatch, 1997). 

Na abordagem social da aprendizagem, privilegiada neste estudo, a 

aprendizagem e a produção do conhecimento são entendidas como processos de 

construção social que acontecem na interação entre sujeitos, na interpessoalidade, na 

relação com o outro, entre pessoa e sociedade, o que difere da perspectiva cognitivista, 

focada nos processos cognitivos localizados na mente dos indivíduos (Easterby-Smith e 

Araujo, 2001; Lave e Wenger, 1991; Spink M. J. e Medrado, 2000). O pressuposto em 

relação ao conhecimento na perspectiva adotada nesta tese coincide com a visão do 

construcionismo social, de que: “[...] o conhecimento não é uma coisa que as pessoas 
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possuem em suas cabeças, e sim algo que constroem juntas” (Spink M.J. e Frezza, 

2000:27). 

O foco passa das estruturas sociais e mentais para as ações e práticas sociais e 

sistemas de significação (Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998; Spink M.J. e Medrado, 

2000:60).” Adotar uma perspectiva interpretacionista na análise da aprendizagem implica 

enfatizar o coletivo, as ações e interações das pessoas, os objetos que se constituem como 

focos dessas interações, a linguagem e os significados intersubjetivos de símbolos, valores, 

crenças e artefatos construídos em contextos específicos de interação (Weick e Westley, 

2004; Yanow, 2000). O interesse não se reduz ao aprendizado ou conhecimento que 

qualquer membro de uma coletividade possa ter individualmente (Yanow, 2000). 

Easterby-Smith e Araújo (2001) observam que o processo de aprendizagem 

organizacional não é fácil de ser investigado empiricamente, pois é difícil isolar os processos 

de aprendizagem em organizações complexas, devido aos vários níveis potenciais de 

análise e aos muitos conjuntos de atores envolvidos. Estudar microprocessos no ambiente 

organizacional exige estudos de caso intensivos. Se considerarmos que a aprendizagem é 

um processo, os estudos exigem uma abordagem longitudinal; fotografias de um momento 

tendem a ser pouco úteis (Bastos; Gondim; Loiola, 2004). Essa observação fundamenta a 

opção de estudar de maneira mais aprofundada o caso do PDGS, mais especificamente a 

da residência social, uma vez que foi possível acompanhar a experiência por mais tempo. 

Em qualquer pesquisa social é possível afirmar que o foco não é o indivíduo, 

mas a interação de pessoas em situações sociais, assim como não se realiza isolada da 

sociedade e da biografia do pesquisador, que é parte do mundo que estuda (May, 2004). 

Em ciências sociais, o que se diz sobre o “objeto” é quase uma confissão do sujeito da 

pesquisa, o que faz com que sua maturação dependa do amadurecimento do próprio 

pesquisador enquanto pessoa (Ribeiro, 2003). Reflexividade, biografia e teoria são parte 

central de qualquer prática de pesquisa social, e da etnografia, em particular (May, 2004). O 

movimento pela reflexividade da ciência, embora não seja predominante na comunidade 

científica, apela para o caráter auto-referenciável da ciência, a qual é vista como exercício 

vinculado à personalidade e às circunstâncias do cientista. Numa linha subjetivista e 

personalizante, a reflexividade questiona o próprio cientista enquanto sujeito epistêmico, 

produtor de conhecimento; em sua vertente mais radical, a reflexividade visa transformar o 

cientista e sua práxis e aprofundar o auto-conhecimento (Santos, 2003).  

A autora desta tese faz parte da história que retrata, está integralmente 

envolvida em sua tese. Olhar para os temas e acontecimentos colocados aqui é olhar um 

pouco para quem pesquisa, para quem escreve. Partilho da convicção de que na ciência os 
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pressupostos, valores, crenças e juízos de valor são parte integrante da explicação. A 

pesquisa científica é uma prática reflexiva e crítica, mas também uma prática social, que 

reflete um processo contínuo, inacabado, uma busca permanente (Spink. M.J. e Menegon, 

2000). Acredito, ainda, que a trajetória de vida de uma pessoa ou de uma comunidade é 

uma prova de seu conhecimento, do que valoriza e pratica e do que busca conhecer (Santos, 

2003). Partilho da concepção de que toda a explicação científico-social está imersa na 

interpretação, na autocompreensão e na heterocompreensão; as descrições da realidade 

não deixam de ser prescrições (Santos, 2003) e o discurso científico faz uso também de 

discursos retóricos e persuasivos (Latour e Woolgar, 1997). De acordo com Burrell (1999), 

se escrevo este parágrafo, estou tentando convencer alguém de algo, possivelmente a mim 

mesma. Elementos do paradigma pós-modernista de pesquisa organizacional também estão 

presentes nesta tese, no qual, de acordo com Hatch (1997), cresce a teorização auto-

reflexiva, o estímulo aos pesquisadores a refletirem a respeito de si mesmos e a revelar-se 

como sujeitos. Incentiva-se que sejam expressos entendimentos e interpretações subjetivas 

e motivações, sem, no entanto, procurar impô-las aos outros. 

A partir da oportunidade de reflexão propiciada pela realização deste trabalho, 

talvez eu possa retornar à ação no campo das relações entre universidade e sociedade e 

seguir o processo de aprendizagem, partindo agora de outro ponto. A articulação entre a 

reflexão teórica e a experiência prática vivida pode contribuir para o processo de 

aprendizagem e para a transformação do sujeito que as realiza, inclusive pela 

reinterpretação de suas próprias experiências e de sua relação com o mundo. 

Uma possível contradição nesta tese é que, embora eu defenda a valorização de 

outros saberes, as visões mais amplamente exploradas são de pessoas ligadas à 

universidade. São consideradas as opiniões de atores não-universitários os quais 

participaram da experiência da residência social no Programa ONG Forte, mas em menor 

número em relação aos da universidade. Um desafio a partir da realização desse trabalho é 

o de tornar seus resultados acessíveis não apenas no ambiente acadêmico. Talvez o melhor 

caminho seja minha própria prática daqui para a frente. 

Diante da explicitação das motivações para esta tese, dos problemas e objetivos 

identificados, dos caminhos percorridos e de limites enfrentados, apresenta-se a maneira 

como o texto está estruturado. 

No primeiro capítulo, são discutidas as relações entre universidade e sociedade 

e as relações entre a ciência e outros tipos de conhecimentos; são apresentadas as idéias 

da ecologia de saberes e do trabalho de tradução de práticas. São abordados alguns 

elementos da história da universidade e de seus papéis ao longo do tempo, chegando aos 
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fatores que configuram a crise que a atinge na atualidade, além de discutir possíveis 

caminhos para a articulação de saberes no âmbito de suas atividades. Procura-se situar os 

programas de relação entre universidade e sociedade no contexto das relações entre 

ciência e outros saberes, bem como definir a questão a respeito da possibilidade de que os 

programas estudados constituam espaços privilegiados para a aprendizagem e pela 

articulação de diferentes saberes. 

O referencial teórico a respeito de aprendizagem organizacional e comunidades 

de prática é explorado no capítulo dois. São apresentadas as principais correntes que tratam 

do tema da aprendizagem organizacional, chegando-se à abordagem social da 

aprendizagem, na qual está inserida a formulação de comunidades de prática como espaços 

privilegiados de aprendizagem. São explorados os elementos que constituem as 

comunidades de prática, suas características e potenciais para fomentar a aprendizagem, 

além de outros modos por meio dos quais a aprendizagem acontece, de acordo com a teoria 

social da aprendizagem.  

No terceiro capítulo, são apresentados os programas de relação entre 

universidade e sociedade estudados, procurando identificar e analisar os principais 

mecanismos por meio dos quais promovem a aprendizagem e a articulação de saberes. 

No capítulo quatro, a experiência da residência social – no âmbito do PDGS – é 

explorada, procurando-se identificar características de processos de aprendizagem 

promovidos no campo de suas atividades. São identificadas comunidades de prática 

formadas a partir de uma experiência específica da aplicação da residência social – o 

Programa ONG Forte –, e analisadas suas características, especialmente no que se refere a 

seu potencial para gerar aprendizagem e para promover articulações entre diferentes 

saberes.  

No quinto e último capítulo, o debate é orientado para os limites para que a 

articulação de diferentes saberes aconteça no âmbito das relações entre universidade e 

sociedade. São debatidos, também, desafios e possibilidades para a democratização da 

gestão, tanto em programas como os estudados, quanto nas relações entre universidade e 

sociedade, em geral. Debate-se, ainda, o dilema entre o distanciamento da universidade e 

seu engajamento nas questões e transformações sociais que estuda. Ao final do capítulo, 

discute-se a possibilidade de que a aprendizagem gerada no âmbito desses programas 

contribua para provocar transformações mais amplas na universidade como um todo.  

Finalmente, são apresentadas as principais conclusões do estudo. 
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Capítulo 1 – Relações entre universidade e sociedade 
A relação entre a universidade (a ciência e seus métodos, sua organização, sua 

história) e a sociedade (sua história, sua cultura, suas instituições) pode ser pensada tanto 

no sentido da influência das macro-estruturas sociais sobre a universidade, quanto no 

sentido inverso, da influência da ciência sobre a sociedade (Milani, 2004). Não se trata, 

porém, de uma relação dicotômica ou linear entre ambas. Nesse espaço de interações, há 

lugar para a diversidade e a complexidade de influências recíprocas. 

É possível falar, também, de vários tipos de programas de relação entre 

universidade e sociedade, com diferentes objetivos e características. O interesse específico 

desta tese é em programas que têm como elemento central a intenção de articular 

diferentes segmentos no âmbito da própria universidade (disciplinas, unidades, atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, estudantes e professores) e, sobretudo, articular-se a 

diferentes setores da sociedade. Pretende-se discutir nesta tese se essa natureza baseada 

na articulação de diversidades possibilita que tais programas constituam espaços de 

inovação nas relações entre saberes, de experimentação institucional, de aprendizagem 

compartilhada e de tradução de práticas. 

Há, no entanto, limites e contradições enfrentados pelas pessoas e organizações 

que se orientam pelo desejo de promover articulações de maneira democrática e 

horizontalizada. São limites históricos, culturais, institucionais e instrumentais, alguns mais 

evidentes do que outros, que se produzem e reproduzem nas ações do cotidiano desses 

programas. A despeito dos possíveis limites, há exemplos concretos de que é viável superá-

los na prática, no todo ou em parte.  

Neste capítulo, desenvolve-se uma discussão a respeito de conhecimento e 

ciência, e as possíveis relações entre o conhecimento científico e outros tipos de 

conhecimentos, no âmbito de uma ecologia de saberes. É analisado como a ciência 

moderna constituiu-se rompendo com o senso comum, e a possibilidade de uma 

reaproximação entre ciência e senso comum, no sentido do enriquecimento de ambos. 

Discute-se a viabilidade dessa articulação ser promovida no âmbito da universidade, o que 

remete à análise de seus papéis ao longo do tempo, de seus diferentes modelos e de alguns 

dos limites que a instituição universidade enfrenta hoje, e como isso se reflete na relação 

entre saberes. Debate-se, ainda, caminhos que já estão sendo trilhados e novas 

oportunidades de articulação entre saberes, no âmbito das múltiplas atividades 

desempenhadas pelas universidades atualmente. A discussão procura orientar-se pela idéia 

de que programas de relação entre universidade e sociedade voltados para a articulação de 

diferentes saberes podem constituir espaços privilegiados de aprendizagem organizacional. 
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1.1 Conhecimento, ciência e pluralidade de saberes 

1.1.1 Ciência como prática social privilegiada 

Em “Um discurso sobre as ciências”, publicado originalmente em 1987, 

Boaventura de Sousa Santos cita questões formuladas por Jean-Jacques Rousseau,7 em 

1750, a respeito da relação entre ciência e virtude. Perguntava Rousseau: 

Contribuirá a ciência para diminuir o fosso crescente na nossa sociedade 
entre o que se é e o que se aparenta ser, o saber dizer e o saber fazer, 
entre a teoria e a prática? [...] Há alguma razão de peso para substituirmos 
o conhecimento vulgar que temos da natureza e da vida e que partilhamos 
com os homens e mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento 
científico produzido por poucos e inacessível à maioria? Sua resposta: “não” 
(Santos, 2004a:16). 

As mesmas perguntas poderiam ser formuladas hoje, acredita Santos (2004a:19), 

mas as respostas seriam mais complexas. A resposta à pergunta “A ciência contribui para 

nossa felicidade?” dependeria de quem responde. A utilidade ou “felicidade” que um 

automóvel pode proporcionar é diferente numa situação em que ninguém possui um 

automóvel, em que todos têm exceto eu, e na situação em que eu tenho e a maioria não, ou 

seja, em que alguns têm e muitos não. 

Não se trata de questionar a utilidade da ciência. Sem dúvida, a vocação 

técnica-instrumental do conhecimento científico permitiu avanços fantásticos que 

melhoraram as condições de vida da humanidade. É necessário, no entanto, questionar 

quem são os mais beneficiados pela ciência. Se a ciência é útil para melhorar as condições 

de vida das pessoas e dos seres vivos em geral, pode também servir para promover mais 

justiça na distribuição dessas melhores condições.  

Importa questionar, também, o que o privilégio ao conhecimento científico como 

forma de conhecimento válido significou em termos de desarticulação, desqualificação e não 

reconhecimento de outras formas de conhecimento. Santos et al. (2005b) chegam a falar do 

epistemicídio provocado pelo conhecimento científico, nas situações em que sua construção 

e aplicação geram a destruição de um conhecimento local, muitas vezes em nome de uma 

“destruição criadora”. Deixar de reconhecer um tipo de conhecimento ou marginalizá-lo 

implica desperdício de experiências cognitivas e marginalização dos grupos sociais que 

construíram suas relações com base nesses conhecimentos. Buscando ser um 

conhecimento anônimo, a ciência reduz a práxis enquanto ação e reflexão (Santos, 2003; 

Freire, 1987), ao separar o pensar do fazer, o conhecimento da prática. 

                                                
7 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur les Sciences et les Arts (1750). In: Oevres Complètes, vol 
2. Paris: Seuil, 1971, p. 52 e ss. 



  35 

Outro elemento a ser considerado em relação ao conhecimento, em geral, e à 

ciência, em particular, é que todo conhecimento é contextual. E o conhecimento científico é 

contextual não apenas em relação à sociedade, mas também à comunidade científica em 

que é produzido. A produção do conhecimento científico é, pois, tanto uma prática científica 

quanto uma prática social. E essas dimensões não costumam ser distinguíveis na prática 

(Santos, 2003). Para compreender a ciência, convém evitar qualquer princípio dogmático, 

concebendo-a como forma de conhecimento superior, impessoal ou livre de influências 

contextuais. Pode-se, sim, vê-la como prática social de conhecimento que se faz em diálogo 

com o mundo, fundada nas vicissitudes, opressões e lutas que acompanham tanto os 

homens quanto a ciência que produzem (Santos, 2003).  

Para Santos (2003:47): “[...] todo o conhecimento é em si uma prática social, 

cujo trabalho específico consiste em dar sentido a outras práticas sociais e contribuir para a 

transformação destas”. A sociedade é, portanto, uma configuração de várias formas de 

conhecimentos, adequadas às várias práticas sociais que a constitui. E a verdade de cada 

forma de conhecimento reside na adequação a uma prática. A crítica a uma forma de 

conhecimento é, ao mesmo tempo, crítica à prática a que ele se pretende adequar (Santos, 

2003:47). 

O trabalho de Latour e Woolgar (1997) é um dos que contribui para desmistificar 

a ciência – e o processo de produção científica – como forma de conhecimento superior. 

Bruno Latour, um antropólogo francês, intrigado com os altos investimentos e a valorização 

social de pesquisas científicas, participou da vida cotidiana de um laboratório de pesquisas 

em neuroendocrinologia durante dois anos. Dedicou-se a identificar o que caracteriza a 

atividade científica, observando as práticas simples do dia-a-dia do laboratório para 

entender como operam os processos de pensamento. Concentrava-se no estudo dos 

microprocessos de construção social dos fatos. Latour partia da convicção de que os 

cientistas podiam ser vistos como “escritores e leitores que buscam se convencer e 

convencer aos outros” (Latour e Woolgar, 1997:92).  

Observou que o objetivo principal dos cientistas é produzir em seus artigos um 

tipo de enunciado que passa a ser encarado como fato, não sendo mais questionado, 

incorporando-se aos manuais universitários, compondo equipamentos etc. Observando o 

processo de produção desses fatos, Latour e Woolgar (1997) procuram demonstrar “[...] o 

caráter idiossincrático, local, heterogêneo, contextual e diversificado das práticas científicas” 

(1997:160). Percebem que o processo de pensamento dos pesquisadores não parece 

fundamentalmente diferente dos da vida diária. No laboratório, práticas de interpretação 

científicas e não-científicas misturam-se, fatos e idéias, acidentalmente, interligam-se ou 

cruzam-se para gerar uma nova idéia ou hipótese. Evidencia-se “[...] o caráter 
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aparentemente lógico do raciocínio apenas como uma parte de um fenômeno bem mais 

complexo [...] feito de negociações locais, tácitas, de avaliações constantemente 

modificáveis, de gestos inconscientes ou institucionalizados” (Latour e Woolgar, 1997:160). 

Os autores concluem que não há diferença entre fato e artefato, ambos são 

socialmente construídos. Os cientistas, no entanto, costumam privilegiar a “concepção de 

que os fatos existem e que seu ofício consiste precisamente em revelar a existência deles” 

(Latour e Woolgar, 1997:191). Na construção de um fato, uma vez estabilizado um 

enunciado, o mesmo perde “qualquer referência ao processo de sua construção”, embora “o 

ponto de estabilização dependa [e] das condições que prevalecem em um contexto 

particular” (Latour e Woolgar, 1997:192). Do artefato, entretanto, costuma-se dizer que está 

preso a condições locais ou estados psicológicos, enquanto o fato seria generalizável, 

distanciado das condições em que é produzido ou identificado. Para os autores, não é que 

fatos ou a realidade não existam, mas essa “exterioridade” dos fatos seria conseqüência do 

trabalho científico e não sua causa: “O resultado da construção de um fato é que ele parece 

não ter sido construído (Latour e Woolgar, 1997:272)”. 

Santos (2003) lembra que os preconceitos são parte do que cada pessoa é, de 

como vê o mundo e de como produz conhecimento, inclusive científico. Além disso, o erro 

também se constitui como fonte de aprendizagem, e é parte de todas as disciplinas e das 

verdades a que elas chegam. E uma avaliação errada, ou a impossibilidade de supor 

dificuldades e planejar detalhadamente ações, pode muitas vezes permitir ousar ou 

empreender tarefas ou projetos (Santos, 2003), enfrentando de maneira não prevista 

problemas não previstos, combinando-se o planejado e o emergente (Capra, 2003). 

A despeito de muitos cientistas e comunidades acadêmicas, em cada um dos 

diferentes “paradigmas” científicos, adotarem posições alinhadas com o que colocam Latour 

e Woolgar (1997), Santos (2003) e muitos outros autores, ainda é comum associar à ciência 

valores como o universalismo e pressupor seu caráter impessoal e independente das 

qualidades do autor e das condições sociais de sua produção. É ainda forte na sociedade a 

crença no desinteresse do cientista, ou seja, de que suas motivações seriam independentes 

de qualquer interesse particularístico. Outro valor ainda associado à ciência moderna é o do 

ceticismo organizado, que corresponde à imagem de que o cientista é o que coloca em 

questão princípios ou idéias seguidos por rotina ou por força de autoridade. Embora na 

prática nem sempre se verifiquem, é comum tratar como desviantes, e não como naturais, 

comportamentos que se afastam de valores como esses. É comum, também, a idéia de que 

as conquistas da ciência seriam propriedade de todos, o que é incompatível com o sistema 

de patentes, por exemplo, um dos temas mais polêmicos na atualidade (Santos, 2003). 
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1.1.1.1 Ciência, senso comum e as rupturas epistemológicas 

O que fundou a ciência moderna, segundo Santos (2004a), foi a ruptura 

epistemológica do conhecimento do senso comum para o conhecimento científico. Para ele, 

vivemos atualmente um período de transição paradigmática, da ciência moderna para a 

ciência pós-moderna. Na ciência pós-moderna, uma nova ruptura faria retornar do 

conhecimento científico para o conhecimento do senso comum, no sentido de que todo o 

conhecimento científico, no limite, visa a constituir-se em senso comum. Uma vez 

ressubjetivado, o “conhecimento científico ensina a viver e traduz-se num saber prático” 

(Santos, 2004a: 87). 

A primeira ruptura epistemológica – senso comum x ciência 
A ciência moderna construiu-se contra o senso comum, o conhecimento vulgar, 

a sociologia espontânea, a experiência imediata. Essas formas são consideradas 

conhecimento falso, com as quais é preciso romper para construir um conhecimento válido, 

racional, científico (Santos, 2003)8. 

Não é difícil identificar, na produção científica de qualquer área, concepções que 

desvalorizam o senso comum, classificando-o como não verdadeiro ou não adequado e 

reproduzido por força da tradição É um saber “presumidamente verdadeiro” numa época, 

porque era no passado e sempre foi assim (Laville e Dionne, 1999:19). Para os autores, 

qualquer saber fundamentado na intuição, na tradição e no senso comum é frágil, por isso 

recomendam que se desconfie das explicações típicas do senso comum, visto que são 

simples, cômodas, e podem “ser obstáculo à construção do saber adequado, pois seu 

caráter aparente de evidência reduz a vontade de verificá-lo” (Laville e Dionne, 1999:19).  

Santos (2003) defende que o senso comum é um conhecimento que se propõe 

natural, equilibrado, razoável e prudente, embora reconheça que tende a ser mistificado e 

mistificador (Santos, 2004a). O senso comum costuma assumir viés conservador e 

preconceituoso, “que reconcilia a consciência com a injustiça, naturaliza as desigualdades...” 

(Santos, 2003:37). Apesar disso, não faz sentido opô-lo de maneira simplista e maniqueísta 

ao conhecimento científico, até porque as teorias científicas podem também ter viés 

conservador. Além disso, o senso comum não está na vala comum da irracionalidade, não é 

homogêneo e nem estático. Há diferentes sensos comuns, em diferentes tempos e lugares 

(Santos, 2003). 

                                                
8  Enquanto conceito filosófico, o senso comum surgiu no século XVIII, no âmbito do combate 
ideológico da burguesia emergente contra a irracionalidade do ancient régime, convertendo-se 
posteriormente de senso burguês em senso médio e universal. Completada a ascensão da burguesia, 
passa a ser desvalorizado, visto como conhecimento superficial, ilusório (Santos, 2003). 
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Muitos conhecimentos são adquiridos pela experiência pessoal (Laville e Dionne, 

1999). Um saber pode ser construído pela intuição, ou sem necessidade de intervenção do 

raciocínio, por observação rápida da realidade. Na prática do dia-a-dia, os diferentes tipos 

de conhecimento não se distinguem sempre de maneira evidente. E mesmo que certos 

conhecimentos alcancem hegemonia por algum tempo, outros conhecimentos estão 

presentes, ocupados especialmente com as demandas concretas e vitais do dia-a-dia que 

precisam prover (Spink, P. 2001b). Conhecimentos locais e senso comum são sempre 

plurais e incorporados, variam dramaticamente e normalmente estão escondidos na 

obviedade, introjetados, incorporados, são bibliotecas invisíveis compostas pelo intrínseco, 

pelo inerente e pela maneira como as coisas vão sendo construídas no cotidiano (Spink, P. 

2001b). 

Esses conhecimentos tácitos da vida cotidiana são, comumente, chamados de 

práticas ou costumes. O próprio cientista facilmente sucumbe à sociologia espontânea, pois 

é difícil abandonar os conhecimentos do senso comum, muitas vezes cedendo ao conforto 

de idéias vulgares e confundindo resultados com opiniões (Santos, 2003). As ciências 

humanas enfrentam, além disso, a coincidência entre o sistema que conhece e o sistema 

que é conhecido (Ribeiro, 2003). Os “objetos” também julgam conhecer o que está sendo 

estudado. Tudo isso leva Santos (2003:32) a acreditar que “a ruptura epistemológica é mais 

vezes professada do que realizada”. 

Enquanto as ciências naturais sempre recusaram frontalmente o senso comum 

sobre a natureza, nas ciências sociais a relação com o senso comum é mais complexa e 

ambígua (Santos, 2003). Para Ortiz (2002), embora o senso comum seja contraponto 

necessário à elaboração do pensamento sociológico, representando um pólo negativo ao 

qual deseja permanentemente superar, não deixa de ser um dilema que assombra a 

sociologia. 

Referindo-se às ciências sociais, Ortiz (2002:8) defende que “A ruptura com o 

senso comum é fundamental para o raciocínio científico...”, o que não significa que o anula. 

O senso comum continua sendo uma forma de conhecimento válido, como outros saberes 

de diferentes áreas da ciência, muitas vezes opostos aos das ciências sociais. O 

distanciamento da realidade imediata, da experiência percebida pelas pessoas, seria, para 

Ortiz (2002), uma “alienação” necessária para que o mundo possa ser percebido com outros 

olhos. O fato de algo ser tido como dado, ser objeto de consenso, é considerado suspeito 

pelas ciências sociais e não admitido como verdade (Ortiz, 2002).  

Santos (2003) argumenta que ao se construir contra o senso comum, o 

paradigma da ciência moderna recusa as orientações para a vida prática decorrentes dele. 
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Na concepção de Weber (1993), não há tamanha rejeição da ciência à orientação para a 

prática, pois a grande contribuição da prática científica é o desenvolvimento da 

racionalidade, indicando meios para atingir metas, colaborando para descobrir o que se quer 

e como obter. E o melhor que a ciência pode oferecer à vida prática e pessoal é um 

conhecimento que permite dominar tecnicamente a vida, pela previsão. Por meio dos 

métodos, instrumentos e disciplina, a ciência ajuda as pessoas a dar sentido a seus próprios 

atos, fazendo brotar a clareza e o senso de responsabilidade (Weber, 1993). 

Para Santos (2003), as correntes hegemônicas da ciência moderna, ao 

abandonar as relações entre sujeitos (“eu-tu”) e concentrar-se nas relações “sujeito-objeto”, 

desconsiderando a comunicação face-a-face, separaram a teoria da prática e, a partir dessa 

separação, decretaram que só o conhecimento científico é válido. A ciência tende, assim, a 

reduzir o universo dos observáveis aos quantificáveis, e o rigor do conhecimento ao rigor 

matemático, o que resulta na desqualificação do que dá sentido às práticas, ou do que delas 

não é reduzível a quantidades. A ciência define o que é relevante, e negligencia o que resta. 

Não reconhece, portanto, o que não deseja conhecer, ou o que não pode conhecer.  

A crescente tendência à especialização e à profissionalização do conhecimento 

gera, por sua vez, uma nova simbiose entre saber e poder, na qual não há espaço para 

leigos, que são expropriados de competências cognitivas e, portanto, de poder. Além disso, 

a ciência não costuma responsabilizar-se pelo uso ou pelas aplicações técnicas do 

conhecimento que produz (Santos, 2003). 

Cabe ressaltar que a comunidade científica que é fruto dessa primeira ruptura 

epistemológica, embora seja um corpo social relativamente autônomo, é ao mesmo tempo 

heterogênea e complexa; está sujeita a várias determinações estruturais, variando de país 

para país, por áreas científicas e vínculos institucionais; e como qualquer contexto separado, 

é um sistema aberto às determinações dos contextos estruturais mais amplos ou com os 

quais se relaciona (Santos, 2003). 

Reencontro entre ciência e senso comum: a segunda ruptura 
epistemológica 

A primeira ruptura epistemológica do conhecimento científico com o senso 

comum teria sido importante e necessária como fator de ordem e estabilidade para a ciência, 

de acordo com Santos (2003). Uma vez realizada, o passo seguinte seria a “ruptura com a 

ruptura epistemológica” (Santos, 2003:36), configurando uma nova visão da relação entre 

ciência e senso comum, mais entrelaçados, mutuamente constituídos em algum grau. 

A segunda ruptura não significaria anular a primeira e voltar ao princípio, mas a 

realização de um trabalho de transformação tanto da ciência quanto do senso comum, 
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visando a um senso comum mais esclarecido e a uma ciência mais prudente. A dupla 

ruptura epistemológica seria uma estratégia de transição para um período em que se 

constitua uma sabedoria da vida, baseada na ciência em articulação com outros saberes, 

mais democrática, com ampla distribuição de competências cognitivas (Santos, 2003). 

A configuração de conhecimentos resultante da superação da distinção entre 

ciência e senso comum seria, ao mesmo tempo, mais reflexiva e prática, mais 

democraticamente distribuída e emancipadora do que ciência ou senso comum sozinhos. 

Seria um conhecimento intersubjetivo, tolerante, mais formativo do que informativo, tanto 

para contemplação quanto para transformação do mundo (Santos, 2003). 

É preciso considerar que os cientistas não são os únicos agentes de 

transformação social. O conhecimento produzido por meio deles, portanto, será sempre, de 

alguma maneira e em algum grau, traduzido em senso comum (Santos, 2003). E o objetivo 

é que esse novo conhecimento seja criador e não destruidor das competências dos não 

cientistas. 

A dupla ruptura implica, pois, superar dicotomias. Discursos vulgares e discursos 

eruditos podem falar entre si, atenuando distâncias entre eles. Outra distinção que não faz 

sentido hoje é a distinção entre ciência pura e ciência aplicada, assim como se aproximam 

ciência e tecnologia (Santos, 2003). A dicotomia contemplação x ação não se justifica, uma 

vez que a racionalidade da ciência é instrumentalista, pois não pretende conhecer o mundo 

para contemplá-lo, mas para dominá-lo e transformá-lo. 

Qualquer tipo de saber se relaciona com conhecer o funcionamento das coisas 

para melhor controlá-las, fazer melhores previsões (Laville e Dionne, 1999). Mesmo as 

ciências sociais, ou humanas9, possuem caráter de aplicação prática, próximo à tecnologia 

para as demais ciências (Ribeiro, 2003). Atualmente tem sido utilizado, inclusive, o termo 

tecnologias sociais. A prática fomentada pelas ciências humanas, no entanto, poderia ser 

vista como uma prática que “é mais praxis – e, portanto ação dos homens sobre si mesmos 

– do que techné, ou seja, ação dos homens sobre as coisas” (Ribeiro, 2003:102). Não deixa 

de ter, pois, a finalidade da ação, de conhecer o “objeto” para transformá-lo. Trata-se da 

aspiração de conhecer a si mesmo e à sociedade para transformar-se e para atingir mais 

felicidade e mais justiça. Como na concepção de práxis de Freire (1987), a ação e a reflexão 

dos homens transformam tanto os homens quanto o mundo, simultaneamente. 

                                                
9 Alguns autores preferem o termo ciências sociais, outros preferem ciências humanas. Em geral, os 
psicólogos preferem ciências humanas. Santos (2003), por exemplo, usa genericamente ciências 
sociais, em oposição a ciências naturais. Ribeiro (2003) prefere ciências humanas, que diferencia do 
conjunto que denomina ciências exatas e biológicas. 
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Mas para que essa finalidade seja atingida, os conhecimentos gerados pela 

ciência precisam ser conhecidos por mais pessoas. Não se trata apenas de passar para a 

linguagem vulgar, é preciso que quem possa utilizá-lo se aproprie do conhecimento (Ribeiro, 

2003), que a terceira pessoa (objeto) torne-se primeira pessoa (sujeito) ao adquirir um saber 

sobre si mesmo. Não se trata, portanto, apenas da difusão para outros que não são nem o 

sujeito nem o objeto, mas também retorno do conhecimento a quem é parte da investigação 

(Ribeiro, 2003), de sua construção. É apropriação, aplicação prática. Nos termos de Freire 

(1987), a ação libertadora substitui a verticalidade, a sloganização e os comunicados pelo 

diálogo. 

1.1.1.2 A distinção entre as ciências naturais e as ciências sociais e a divisão 
disciplinar 

Uma das características que, de acordo com Santos (2003; 2004a), diferenciam 

o paradigma pós-moderno do moderno10 é a superação da dicotomia entre ciências naturais 

e ciências sociais, sob a égide das ciências sociais, que passariam a desempenhar papel 

central. As ciências naturais ainda são hegemônicas no mundo técnico-científico, mas para 

Santos (2003), essa hegemonia assenta-se numa consistência mais aparente do que real.  

Santos (2004a) entende que o fato de a matemática ocupar lugar central na 

ciência moderna implica que conhecer torna-se associado a quantificar, e o que não é 

quantificável é considerado cientificamente irrelevante. Conhecer é associado também a 

dividir e classificar, reduzindo a complexidade do mundo. “O rigor científico, porque fundado 

no rigor matemático, é um rigor que quantifica e que, ao quantificar, desqualifica, um rigor 

que, ao objectivar os fenómenos, os objectualiza e os degrada, que, ao caracterizar os 

fenómenos, os caricaturiza” (Santos, 2004a: 54). 

O autor acredita que as ciências sociais teriam precedência epistemológica 

sobre as ciências naturais, já que nelas tanto o sujeito quanto o objeto da reflexão são 

sempre o homem, ainda quando a natureza aparece em seu lugar. A aproximação entre 

ciências naturais e sociais no sentido de uma fusão levaria à superação da distinção entre 

natureza e sociedade (Santos, 2003). 

A ciência moderna provocou ruptura ontológica entre homem e natureza e, a 

partir desta, outras rupturas, como entre sujeito e objeto, singular e universal, mental e 

material, privado e público, ciências sociais e ciências naturais (Santos, 2003; Ribeiro, 2003). 

A desnaturalização do homem e a desumanização da natureza criaram as condições para 

                                                
10  Não se pretende discutir aqui a distinção entre ciência moderna e pós-moderna, ou entre 
modernidade e pós-modernidade. Limitamo-nos às referências de Santos quanto a essa questão, no 
que se referem aos temas privilegiados na tese. 
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que o homem exercesse poder arbitrário e prepotente sobre a natureza, o que seria base 

para a exploração do homem pelo homem (Santos, 2003).  

De acordo com Ribeiro (2003), as ciências exatas e biológicas ainda se 

caraterizam, essencialmente, pela separação entre sujeito e objeto e pela idéia de que o 

conhecimento serve para dominar o mundo e intervir nele, encarando os homens como 

senhores da natureza. Já as ciências humanas, para o autor, teriam sido fundadas 

exatamente na recusa da separação entre sujeito e objeto, entre quem conhece e quem é 

conhecido. Ele aponta que é um erro supor que as ciências humanas seriam as mais 

recentes num campo já consolidado das ciências exatas ou biológicas, ou que as ciências 

humanas são “irmãs menores” que aprendem com as outras, mais maduras (Ribeiro, 2003). 

Essa idéia está presente em Kuhn (2001), ao considerar o conjunto das ciências sociais 

como pré-paradigmáticas, atrasadas em relação às ciências naturais (Santos, 2003). 

Discursos como os que se referem a ciências hard (para referir-se às exatas e biológicas) e 

soft (para as humanas) são, para Ribeiro (2003), totalmente equivocados. No entanto, esse 

tipo de visão reflete-se nas políticas de ciência e tecnologia, que são normalmente 

concebidas a partir das ciências exatas e biológicas e da tecnologia, o que implica uma 

dívida da política científica com as ciências humanas (Ribeiro, 2003). 

Os critérios e práticas das ciências naturais, como financiamento, publicações e 

avaliação por pares, nem sempre valem para as sociais e vice-versa (Ribeiro, 2003), assim 

como há critérios válidos em um contexto e não em outro. Parece necessário, pois, 

estabelecer critérios, limites e possibilidades de fertilização mútua entre os dois campos 

(Santos, 2003). 

O fato de que os critérios das ciências naturais nem sempre se aplicam às 

ciências sociais não significa que estas estejam engatinhando ou que sejam inexprimíveis. A 

postura das ciências sociais não deve ser defensiva, o que é comum ainda hoje, 

evidenciado, por exemplo, pela crescente preocupação com o método, como se isso 

pudesse aproximá-las das ciências naturais (Ribeiro, 2003). 

Outro limite enfrentado pelas ciências é a divisão em disciplinas. Nas ciências 

sociais, Ortiz (2002) acredita que a divisão entre sociologia, antropologia e ciência política 

tenha gerado pedaços desconexos. Essa divisão ocorreu pela necessidade de demarcação 

das ciências sociais, de acordo com uma perspectiva positivista (Laville e Dionne, 1999), até 

para se posicionar em relação às ciências naturais. E de fato acreditava-se que a criação do 

espaço disciplinar poderia ser útil ao avanço da compreensão dos fenômenos. Ortiz (2002) 

considera, no entanto, que o enfoque parcial gerado pela divisão em disciplinas e destas em 

eixos temáticos muito específicos tende a empobrecer a compreensão dos fenômenos 
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sociais. O saber científico, quando fatiado, disciplinarizado, pode tornar o cientista um 

ignorante especializado (Santos, 2003). 

Cada disciplina analisa de uma maneira diferente uma realidade que 

enquanto ”fenômeno social total”, enquanto totalidade, é a mesma realidade social (Santos, 

2003). A sociedade é dividida em múltiplos objetos teóricos. Essa fragmentação disciplinar 

contribui para fazer esquecer que as ciências sociais são uma prática social entre outras. E 

as diferenças que constróem sobre a realidade social ou seus objetos teóricos assemelham-

se às diferenças que lhes permitem afirmar a sua autonomia enquanto práticas sociais de 

conhecimento privilegiado. Isso as afasta das demais práticas que constituem o “fenômeno 

social total” e dos demais saberes, científicos ou não (Santos, 2003). 

A idéia de Santos (2004a) é de um conhecimento total, não disciplinar, não 

categorizado e, ao mesmo tempo, local. A fragmentação, no paradigma pós-moderno que 

vislumbra, não seria disciplinar, mas temática, orientada a questões, projetos ou 

necessidades localizadas, concretas (Santos, 2004a). Um conhecimento total, mas não 

determinista; local, mas não descritivista. Os conhecimentos gerados no local podem migrar, 

ser reapropriados em outro lugar, generalizados não pela quantidade e uniformização, mas 

pela qualidade e exemplaridade. 

Um professor entrevistado para esta tese aponta, nesse sentido, que o foco em 

práticas concretas certamente tem seus limites. Mas de acordo com uma perspectiva de 

conhecimento situado, compartilhado por um conjunto de pessoas em determinado contexto 

e lugar, que conseguem criar uma estratégia para tal lugar, esse conhecimento não precisa 

ser aplicável em outro contexto: “Pode ser de lá mesmo, pode não viajar. Quem disse que 

viajar é um critério de efetividade? Podem viajar alguns elementos, ou apenas a idéia de 

que é possível mudar. E isso pode ser mais do que suficiente”. 

Ortiz (2002) aponta que a insatisfação com o “fordismo intelectual” que 

experimentamos tem feito ressurgir a discussão sobre multi e transdisciplinariedade. A 

produção de conhecimentos de maneira sistêmica, ou transdisciplinar é ainda difícil, pois 

limitada pelos pensamentos individuais e pelos hábitos disciplinares adotados ao longo do 

tempo. Opta-se então por abordagens interdisciplinares, para alguns sinônimo de 

multidisciplinares, direcionando o foco para o problema e não para suas compartimentações 

(Laville e Dionne, 1999). Ribeiro (2003) lembra que um desafio interdisciplinar elementar é 

saber o que está acontecendo na sala ao lado. Com ele concorda um dos entrevistados, ao 

dizer que os professores tem imensa dificuldade de conversar com os colegas e entrar na 

sala de aula do outro. 
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Não se trata de criar novas disciplinas, o que tende a reproduzir o mesmo 

modelo (Santos, 2003). Trata-se de partir do conhecimento disciplinar para o conhecimento 

transdisciplinar, heterogêneo em relação a atores e lugares e contextualizado socialmente, 

com circuitos de produção abertos (Santos, 2004a). 

Outro limite da ciência, lembra uma professora entrevistada, é o do 

conhecimento armazenado ou até produzido em outros níveis de consciência. A ciência 

concentra-se em um nível, no estado de consciência, de vigília, e não considera outros 

níveis. Ela acredita que há um inconsciente coletivo da humanidade e do planeta, com o 

qual a ciência não é capaz de lidar. Há produção considerável nesse campo, que aproxima 

inclusive o conhecimento científico do conhecimento mítico e religioso. 

1.1.1.3 Ciência moderna em crise 

Ainda na linha de raciocínio de Santos (2003), o paradigma da ciência moderna 

estaria em crise, e essa crise não teria mais como ser resolvida por reformas parciais. O 

momento atual seria de transição paradigmática. Estaria em curso, segundo ele, um 

processo de reflexão da ciência sobre si mesma, pela desconstrução dos objetivos teóricos 

que constrói, o que contribui para a desdogmatização da ciência. 

Para teorizar a respeito dessa transição paradigmática, Santos (2003) recorre às 

concepções de Kuhn (2001) a respeito de paradigmas e das revoluções científicas. Para 

Kuhn (2001), o conhecimento científico não cresce de modo cumulativo e contínuo. Cresce 

por saltos qualitativos, que ocorrem quando são questionados princípios, teorias e conceitos 

básicos que fundamentam a ciência num dado período, que constituem um paradigma. 

Quando se acumulam erros, instabilidades e críticas, desenha-se outro paradigma, num 

processo de revolução científica, por meio da ciência revolucionária, que depois retorna à 

fase de ciência normal (Santos, 2003). 

A incapacidade de pensar o homem e a natureza em conjunto pode ser a base 

da crise da ciência moderna. Essa distinção produz situações de destruição pelas quais 

ninguém se responsabiliza, mas todos são vítimas, embora nem todos no mesmo grau11. 

Outra possível razão da crise estaria, exatamente, na lógica de desenvolvimento desigual da 

ciência, com êxitos fantásticos em certas áreas e, ao mesmo tempo, problemas básicos de 

sobrevivência de milhões de pessoas não resolvidos. Questiona-se, sobretudo, qual é a 

função social da ciência (Santos, 2003). 

                                                
11 Na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eclodiram movimentos que questionavam a 
aplicação perversa das descobertas científicas e a aproximação dos cientistas com a indústria de 
guerra e sua integração ao complexo militar industrial. 
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A industrialização da ciência, por sua vez, com elevados preços dos 

equipamentos e instrumentos, exige elevados investimentos de capital, aproximando-a 

ainda mais dos centros do poder político e econômico e aumentando o fosso entre países 

ricos e países pobres (Santos, 2004a). A crescente visibilidade de conseqüências perversas 

de alguns processos científicos e o fato de muitas das promessas da ciência moderna não 

terem se cumprido, fazem reduzir a confiança epistemológica na ciência (Santos, 2004b:76). 

Como o paradigma da ciência moderna se assenta na obsessão do método, o 

fracasso da ciência moderna costuma ser disfarçado de preocupação com rigor 

metodológico (Santos, 2003). Na área de administração, no Brasil, é evidente o crescimento 

da preocupação com o rigor metodológico nos últimos anos, o que tende a ser direcionado à 

ênfase a dados e análises quantitativas. Essa preocupação surge no contexto de debates a 

respeito da pouca relevância do que se produz academicamente na área, tanto pelo 

distanciamento das práticas gerenciais no país, quanto pela pouca penetração das 

publicações brasileiras em cenários internacionais. E um dos caminhos para aumentar a 

relevância e a inserção seria a quantificação e o maior rigor metodológico. 

Para Santos (2003), as práticas dos cientistas são normalmente diferentes do 

que está nas normas, e essas diferenças continuam sendo explicadas como desvios, 

acidente, fraqueza intelectual ou adaptação conjuntural. Até porque na ciência moderna a 

paixão seria incompatível com o conhecimento científico. Nesse sentido, diz Weber 

(1993:25), “Com efeito, para o homem, enquanto homem, nada tem valor a menos que ele 

possa fazê-lo com paixão”. Alerta, porém, que a paixão não basta para ter êxito, é preciso 

também inspiração, que normalmente ocorre depois de profundo esforço. Ou seja, o 

trabalho somado à paixão pode fazer surgir a intuição, a idéia original, que não se manifesta 

quando se deseja (Webger, 1993). 

Para Santos (2003), a ciência possui uma dimensão pragmática, como é feita na 

prática, mas também uma dimensão retórica, argumentativa, enquanto discurso que visa ao 

autoconvencimento do cientista, ao convencimento da comunidade científica e da sociedade. 

Toda explicação científico-social está imersa na interpretação, na 

autocompreensão e na heterocompreensão. Isso torna difícil tanto confirmar quanto invalidar 

teorias no domínio das ciências sociais (Santos, 2003), o que pode valer também para as 

ciências naturais (Latour e Woolgar, 1997). As descrições da realidade não deixam de ser 

prescrições: “A verdade é normativa e só existe enquanto luta de verdades” (Santos, 

2003:95). Como procuram demonstrar Latour e Woolgar (1997), o discurso científico não 

teria qualquer estatuto privilegiado em relação a outros discursos, fazendo uso também de 

dispositivos retóricos e persuasivos, confirmando a natureza retórica da verdade científica. 
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Os autores identificam ainda que a comunicação informal é a regra na atividade 

científica e dela deriva a comunicação formal. Entendem, também, que há um gigantesco 

desperdício de energia na atividade científica. E nesse aspecto, não vêem diferença entre 

as ciências sociais e naturais (Latour e Woolgar, 1997). Santos (2003) acredita que o 

cientista elege seu auditório antes de iniciar a investigação, ou seja, a quem pretende 

convencer. Se a comunidade científica é o auditório, o cientista vai se autoconvencendo ao 

longo da investigação do que imagina que a comunidade julgará convincente. O 

pesquisador decide, e depois coleta as evidências, os argumentos e dados para provar o 

que já se havia concluído, na concepção de Santos (2003). Há que se considerar, no 

entanto, que no diálogo, no processo de construção do conhecimento, se descobrem coisas 

novas, ou seja, há aprendizado, o que muda concepções definidas a priori. Inclusive o 

“objeto” se transforma no decorrer dos processos sociais, assim como devem transformar-se 

as categorias de análise e os instrumentos conceituais para analisá-los (Ortiz, 2002).  

Para Santos (2003), a ciência é feita da tensão permanente entre a linguagem 

técnica e a linguagem metafórica. Assim como a quantidade distancia sujeito e objeto, e a 

qualidade os aproxima, a linguagem técnica separa a teoria dos fatos, e a linguagem 

metafórica os aproxima.  A tentativa de purificar o conhecimento científico dos modelos 

analógicos e metafóricos, entretanto, tem fracassado. Em geral, quanto mais reconhecido 

torna-se um cientista, mais à vontade fica para usar metáforas e elementos de seu discurso 

privado. A ciência seria, portanto, baseada numa teia de discursos argumentativos, 

diferentes de acordo com a região ou setor da comunidade científica, mas interligados para 

distingui-la de outras comunidades argumentativas12. 

Voltando à discussão do início deste capítulo, chama-se a atenção de que 

conceitos, idéias e explicações precisam ser situadas no contexto, pois a ciência é sempre 

influenciada por elementos contextuais e históricos, o que vale tanto para as ciências sociais 

quanto para as ciências naturais (Latour e Woolgar, 1997; Ortiz,2002).  

Como apontam Latour e Woolgar, não haveria, a priori, nenhuma especificidade 

da atividade científica em relação às influências circunstanciais: “Chegamos ao ponto de 

afirmar que a ciência é inteiramente produto das circunstâncias” (1997:271) e essas 

circunstâncias é que tornam possível a existência de objetos estáveis. Ou seja, é “pelas 

práticas específicas e localizadas que a ciência parece escapar de qualquer circunstância” 

(1997:271). A atividade científica poderia ser definida como uma construção de fatos a partir 

de circunstâncias, sem fazer menção a qualquer ordem pré-existente. 

                                                
12 Weber (1993) concorda que não há ciência isenta de pressupostos e não há como provar seu valor 
a quem rejeita os pressupostos. Mas adverte que a política, a ideologia e a demagogia podem 
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O desenvolvimento da ciência, entretanto, não é unilinear, nem é acidental. Há 

alternativas teóricas em cada fase, que disputam entre si o caráter hegemônico. E as 

condições teóricas têm a ver com as condições sociais, culturais e políticas. A tendência é 

de que seja imposta a alternativa que melhor corresponda aos interesses dominantes na 

sociedade. Não é legítimo, portanto, deixar de considerar as condições sociais, políticas e 

culturais da produção da ciência. 

A expressão “conhecimento é poder” revela o fundamento político da ciência. O 

poder da sociedade sobre a comunidade científica tende a ser exercido de modo a favorecer 

os grupos privilegiados ou dominantes, num círculo vicioso que consolida posições e 

mecanismos de poder. Não é um poder difuso, abstrato, mas concreto, orientado a objetivos 

identificáveis. Ribeiro (2003:88) comenta passagem do Leviatã (1651), em que Thomas 

Hobbes supõe que se a doutrina de que os três ângulos de um triângulo são iguais a dois 

ângulos de um quadrado fosse contrária aos interesses de alguém, essa doutrina teria sido 

objeto de disputa, ou suprimida, se os interessados tivessem poder para isso. Poderiam, 

inclusive, queimar todos os livros de geometria. A recusa em reconhecer o que dizia Galileu, 

no século XVII, de que a Terra é que gira em torno do Sol, também evidencia que as 

ciências naturais são influenciadas pela ideologia (Laville e Dionne, 1999). 

A ciência possui mecanismos que variam de uma área para outra, tempo ou 

lugar, para filtrar as pressões, os objetivos, e transformá-los em objetivos de pesquisa. A 

ciência hegemônica tende a ser, no entanto, uma arma poderosa a serviço dos interesses 

das classes ou grupos dominantes (Santos, 2003). Ao se propor uma pesquisa, o objeto 

teórico transforma-se em objetivo social dos sujeitos sociais que podem investir em 

pesquisa e apropriar-se dele. Os que não podem criar objetos teóricos e apropriar-se dos 

resultados do conhecimento produzido vão sendo destruídos ou degradados. Quem não tem 

poder para definir as pautas, não é reconhecido e segue sem poder. Quem os define, por 

outro lado, apropria-se também dos resultados e mantém-se com poder para usar esse 

conhecimento e propor novas pautas. Mantém-se em condições de produção e apropriação 

de conhecimento (Santos, 2003). 

Contu e Willmott (2000) lembram que a situacionalidade e as relações de poder 

são inerentes a qualquer forma de produção de conhecimento. E como as condições 

teóricas se relacionam com condições sociais, há limites no exercício da reflexividade e no 

questionamento interno da própria ciência. 

Para que seja possível a dupla ruptura epistemológica, que deixa de confrontar o 

conhecimento científico com o senso comum para transformar o senso comum e, por fim, 

                                                                                                                                                   
ameaçar o espírito crítico e a liberdade de pensamento. Para ele, é mais fácil para a ciência realizar 
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transformar-se nele, são necessárias condições sociais que a permitam. Santos (2003) 

acredita que essas condições estão sendo forjadas, tanto por movimentos no interior da 

própria ciência quanto na sociedade como um todo e na interação entre elas.  

A condição do cientista 
Santos (2004a) reconhece que é difícil realizar no presente o que se vê no futuro, 

desenhar projetos concretos no novo paradigma. O que se pensa ser possível, é sempre 

diferente do que se pode realizar na prática, pelas condições científicas e sociais para isso 

(Santos, 2003). O autor reconhece que a reflexão epistemológica costuma ser mais 

avançada do que a prática científica, e que momentos de transição entre paradigmas 

naturalmente dividem, fragmentam. Essa condição da ciência reflete-se na condição 

existencial do cientista. “Afinal, se todo o conhecimento é auto-conhecimento, também todo 

o desconhecimento é auto-desconhecimento” (Santos, 2004a:92).  

As trajetórias de vida pessoais dos cientistas e das comunidades científicas são 

provas de seu conhecimento. As práticas locais são, ao mesmo tempo, percursos 

moleculares, individuais, comunitários, sociais e planetários (Santos, 2003). Ribeiro (2003) 

coloca que numa visão pós-moderna, é quase impossível dissociar o conhecimento da ação, 

da forma como é produzido e como é aplicado. Segundo ele, desde Marx e Weber sabe-se 

que o conhecimento está condicionado pela ação. Não se trata, pois, de isolá-los, mas de 

explicitá-los, de refletir sobre eles, explorar modos de relação e de perturbação mútuos 

(Ribeiro, 2003). Sartre (1978:13) relaciona a própria existência à ação: “... só há realidade 

na ação [...] [o homem] só existe na medida em que se realiza, não é, portanto, nada mais 

do que o conjunto dos seus atos, nada mais do que a sua vida”. 

No paradigma emergente, o sujeito é retomado e revalorizado a partir dos 

estudos humanísticos, eles também transformados. O objeto é visto como continuação do 

sujeito. Pressupostos, crenças e juízos de valor são parte integrante da explicação, tanto 

nas ciências naturais quanto nas ciências sociais. Isso confere um caráter autobiográfico e 

autoreferenciável à ciência. Haveria “nudez total” de quem se vê no que vê, o que evidencia 

as dimensões de auto-reflexão e auto-análise do pesquisador ao produzir ciência (Santos, 

2003). 

Para Santos (2003), o cientista é alguém que segue seu instinto de investigador, 

e por múltiplas aproximações, desvios, soluções ad hoc e criatividade, resolve as 

dificuldades com que se depara. As condições de racionalidade são precárias, coexistem 

com as condições de comunicação e de argumentação, o que não significa que não se deve 

tentar maximizá-las. Por isso, é importante considerar as condições de produção e de 

                                                                                                                                                   
sua obra quanto mais evite impor à audiência uma convicção. 
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distribuição do conhecimento científico e suas conseqüências sociais, já que “[...] a 

comunidade científica é um sistema aberto atravessado por todas as contradições 

dominantes na sociedade” (Santos, 2003:149). 

O trabalho de Latour e Woolgar (1997) evidencia a diversidade de interesses e 

preocupações dos pesquisadores que interferem nos resultados científicos que produzem, 

como questões políticas e de financiamento. Ao ler um artigo, por exemplo, o leitor atribui 

maior ou menor crédito às hipóteses enunciadas, a partir de um julgamento que faz do autor, 

de sua carreira, do grupo a que pertence. “... as idéias e os processos de pensamento 

individuais resultam de uma forma particular de apresentação e de simplificação de uma 

série de condições sociais materiais e coletivas” (Latour e Woolgar, 1997:185). Os autores 

identificam, por exemplo, possíveis razões que fazem um pesquisador escolher a carreira, 

certo tema, uma universidade ou grupo de pesquisa e certo parceiro. As escolhas 

relacionam-se com a credibilidade do parceiro, do grupo, da universidade e da carreira, e 

com as oportunidades que pode gerar. Os autores chegam a relacionar a credibilidade dos 

pesquisadores a um ciclo de investimento de capital, no qual o pesquisador investe para 

criar certa credibilidade, por isso consegue mais recursos, gerando novas oportunidades 

para aumentar sua credibilidade.  

Latour e Woolgar (1997) distinguem o crédito reconhecimento do crédito 

credibilidade, que se fortalecem mutuamente num ciclo contínuo que converte um tipo em 

outro. O reconhecimento alcançado pelos cientistas, especialmente entre os pares, 

possibilita que tenham mais credibilidade e, com isso, acesso a mais recursos, 

financiamentos para novas pesquisas, o que tende a gerar mais reconhecimento e 

credibilidade. Esse ciclo sem fim seria o responsável pelo extraordinário sucesso da ciência. 

O curriculum vitae pode ser visto como um balanço dos investimentos do 

cientista, que explicita os resultados de suas estratégias. Essas estratégias envolvem 

escolher o momento oportuno, envolver-se em colaborações potencialmente ricas, 

aproveitar oportunidades, estabelecer parcerias, priorizar certos tipos de publicações, 

escolher os co-autores. Elementos como honra, crédito e situação social são também 

usados como meios para obter informações confiáveis e aumentar a credibilidade, re-

alimentando o ciclo (Latour e Woolgar, 1997).  

Muitos jovens pesquisadores são integrados a grupos de pesquisa como 

promessas de credibilidade, pelo seu potencial, e não pelo estoque acumulado. O 

coordenador de um grupo de pesquisadores costuma tornar-se figura pública, investe mais 

tempo e energia para obter financiamentos, manter ou ampliar a estrutura de pesquisa 

(laboratório). Acaba trabalhando menos no campo ou na bancada e produz menos. Os 
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demais pesquisadores produzem mais, numa espécie de conta conjunta. No grupo de 

cientistas acompanhado por Latour, o chefe era a figura de proa, mas todos tiravam proveito 

disso.  

Os pesquisadores não estariam muito distantes dos homens de negócios, já que 

sua produção ativa o ciclo de credibilidade e coloca em curso o “comércio da ciência” 

(Latour e Woolgar, 1997)13. A construção dos fatos mistura, portanto, elementos econômicos, 

epistemológicos e sociológicos. 

Seria enganoso dizer que os pesquisadores estão engajados, por um lado, 
na produção racional de uma ciência dura, e, por outro, em um cálculo 
político relativo a trunfos e investimentos. [...] Os pesquisadores investem 
suas capacidades políticas no próprio âmago da ciência. Quanto melhor 
suas qualidades de políticos e estrategistas, melhor é a ciência que 
produzem (Latour e Woolgar, 1997:241). 

O desejo dos cientistas de serem reconhecidos pelos pares é destacado por 

Latour e Woolgar (1997), até porque é comum que julgamentos para financiamentos e para 

a qualificação de pesquisas ou instituições acadêmicas sejam feitas por pares. Esse 

reconhecimento também se manifesta por citações em artigos, pela participação em 

congressos e por convites para proferir palestras. Os pesquisadores buscam, também, o 

reconhecimento das instituições de ensino, por meio de promoções e prêmios, de acordo 

com os critérios de avaliação vigentes em cada instituição ou sistema (Yelland, 2001). De 

modo geral, entre os itens mais valorizados na carreira de um cientista, de acordo com 

Urzúa (2001), estão: a titulação acadêmica, as publicações (especialmente em revistas 

indexadas), os projetos aprovados e a participação ativa em seminários internacionais. Os 

cientistas costumam interessar-se, também, pelo reconhecimento público, que afirma a 

relevância do que produzem, seja por referências na mídia, convites para compor conselhos, 

ou para realizar consultorias (Yelland, 2001). Outros fatores que interferem nas motivações 

dos pesquisadores, para além daqueles ligados à racionalidade e ao interesse no progresso 

da ciência, são suas histórias pessoais, suas trajetórias, as quais os fazem considerar certos 

problemas importantes ou não, o que vai se alterando ao longo da carreira.  

A ênfase à condição do cientista no contexto da produção da ciência e em sua 

relação com a sociedade justifica-se pela concepção privilegiada nesta tese de que a 

aprendizagem é, ao mesmo tempo, um processo individual e social. As práticas de cada 

pessoa em cada contexto comunitário ou social, e a aprendizagem associada a elas, 

transformam tanto o indivíduo quanto o grupo, e têm potencial para transformação das 

estruturas sociais mais amplas. Entende-se, também, que para a promoção da articulação 

de saberes e da aprendizagem compartilhada, a disposição individual é fator fundamental; 
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disposição essa em permanente processo de interação mútua com as condições contextuais 

em que se localiza o indivíduo. 

1.1.2 Diversidade epistemológica e ecologia de saberes 

Não há nem conhecimentos puros, nem conhecimentos completos, há 
constelações de conhecimentos. No interior dessas constelações há 
hibridizações, mas estas, em vez de eliminarem as relações desiguais entre 
os poderes, contribuem muitas vezes para reforçá-las. 

A desigualdade das relações consiste na capacidade de uma forma de 
conhecimento converter uma outra em recurso ou matéria-prima (Santos, 
2002:14-5). 

A palavra conhecimento costuma ser escrita no singular. Para falar de 

conhecimento no plural, alguns autores usam o termo saberes, enquanto outros usam a 

palavra conhecimentos entre aspas, ou em itálico. Revela-se a idéia de que o conhecimento 

é indivisível, inquestionável, singular e não plural. 

O conhecimento científico moderno e a universidade como “a casa do 

conhecimento” ignoram muitos outros saberes ou conhecimentos sobre o mundo (Santos, 

2004a; Spink P., 2001b). Mais do que isso, contribuem para desqualificar ou desvalorizar 

outros conhecimentos, ou, ainda, apropriam-se deles como recursos. Ao submeter outros 

saberes a seus próprios critérios de verdade e eficácia, o conhecimento científico os rejeita 

e marginaliza (Santos, 2005a). 

Diante dos limites do conhecimento científico e dos desafios da atualidade, não 

são mais toleráveis a hegemonia do saber científico e a marginalização de outros saberes – 

religiosos, artísticos, literários, míticos, poéticos, políticos, populares, leigos, vulgares, 

tradicionais, camponeses ou indígenas, defende Santos (2003). 

A coleção “Reinventar a emancipação social: para novos manifestos” é 

composta de sete livros que sintetizam os resultados de uma pesquisa internacional 

realizada entre 1999 e 2001, coordenada por Boaventura de Sousa Santos. A pesquisa tem 

como idéia norteadora que a globalização neoliberal, apesar de hegemônica, não é única e 

tem sido, crescentemente, confrontada nas duas últimas décadas por uma globalização 

alternativa ou contra-hegemônica, que seria: 

[...] constituída pelo conjunto de iniciativas, movimentos e organizações que, 
através de vínculos, redes e alianças locais/globais, lutam contra a 
globalização neoliberal, mobilizados pela aspiração de um mundo melhor, 

                                                                                                                                                   
13 Latour e Woolgar (1997) citam Foucault, M. Vérité et pouvoir. L´Arc, n. 70, 1978, o qual se refere ao 
“comércio da ciência” como “a economia política da verdade”. 
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mais justo e pacífico que julgam possível e a que sentem ter direito (Santos, 
2005b: 13)14. 

A globalização neoliberal é definida por Santos (2005b) como um regime de 

acumulação do capital mais intensamente globalizado do que em outras épocas. Esse 

regime visa desvincular o capital de fatores sociais e políticos, submetendo qualquer 

atividade social ao mercado, partindo do pressupondo de que o mercado é a melhor forma 

de organização da sociedade. A distribuição extremamente desigual dos custos e 

oportunidades associados a esse regime gera crescimento exponencial das desigualdades 

sociais entre ricos e pobres dentro de cada país, e entre países ricos e países pobres. E 

essa globalização neoliberal hegemônica é enraizada no saber hegemônico da ciência 

moderna de base ocidental15 (Santos, 2005a).  

O argumento central discutido no quarto volume da coleção16 é de que há uma 

questão epistemológica importante no âmbito desse movimento de globalização que gera 

conflito entre os países do hemisfério norte (tomados como conjunto) e os países do 

hemisfério sul (excluídos Austrália e Nova Zelândia): um crescente confronto entre 

conhecimentos rivais, especialmente entre o conhecimento científico e conhecimentos não-

científicos, evidenciados pelo acesso desigual à informação e pela mercantilização do 

conhecimento técnico-científico. Um exemplo marcante dessa disputa é o da biotecnologia, 

que tem ocupado o foco dos debates atualmente em várias esferas. 

O conhecimento não é tão global quanto a própria globalização, constata Santos 

(2005a). A maior parte do conhecimento científico é produzida nos países do norte e 

constitui-se enquanto força produtiva, cujos resultados também privilegiam esses países. 

Não é um conhecimento neutro nem universal. Segundo ele, a tecno-ciência serve à 

globalização hegemônica, tanto ao promovê-la e legitimá-la, quanto ao deslegitimar outros 

conhecimentos, os quais geralmente servem a práticas contra-hegemônicas. 

Certamente a ciência e a tecnologia podem ser colocadas a serviço de práticas 

contra-hegemônicas. Mas mesmo recorrendo à ciência, nas práticas contra-hegemônicas 

costuma-se dispor amplamente de saberes de teor prático, tácitos, populares, leigos, e é 

importante legitimá-los para que essas práticas tenham credibilidade. A racionalidade e a 

                                                
14  Essas articulações manifestam-se em movimentos como o do Fórum Social Mundial, que 
aconteceu anualmente entre 2001 e 2005. 
15 Para Santos (2005a), o neoliberalismo não deixa de ser uma utopia conservadora, na qual os 
únicos critérios de eficácia são as leis de mercado, e segundo a qual não existe sistema alternativo 
possível. E se há problemas ou injustiças, os que o defendem acreditam que não é porque o modelo 
seja inadequado ou injusto, mas porque não é plenamente aplicado. 
16 Coleção: Reinventar a emancipação social: para novos manifestos – Volume 4: Semear outras 
soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005. 
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eficácia hegemônicas limitam as possibilidades de se ver o mundo, ao ocultarem ou 

desacreditarem práticas, gerando o desperdício de experiência social (Santos et al., 2005). 

Santos et al. (2005:97-101) propõem algumas teses no âmbito do debate sobre a 

natureza e a diversidade de conhecimentos no mundo, e a respeito de como essa 

diversidade pode contribuir para a emancipação social: 

1. “A diversidade epistemológica do mundo é potencialmente infinita; todos os 

conhecimentos são contextuais e tanto mais o são quanto se arrogam não 

sê-lo”, no sentido de que qualquer prática social envolve conhecimento.  

2. “Todo o conhecimento é parcelar e as práticas sociais só raramente 

assentam apenas numa forma de conhecimento”. Há constelações de 

conhecimentos e hierarquias dentro das constelações, variando de acordo 

com o contexto. 

3. “A relatividade dos conhecimentos não implica o relativismo”. Não se trata de 

contrapor a ciência a outros conhecimentos ou de defender ausência de 

critérios de hierarquia de valores entre saberes, o que seria insustentável. Se 

tudo é válido, nada é válido. O que se almeja é criar outro tipo de relação 

entre o saber científico e os demais; permitir discussão de critérios de 

validade, sem desqualificar previamente tudo o que não se ajuste ao cânone 

epistemológico da ciência moderna (Santos, 2005a: 26); e criar diálogos 

também internamente, entre diferentes concepções e práticas científicas. 

4. “O privilégio epistemológico da ciência moderna é um fenômeno complexo 

que não é explicável apenas por razões epistemológicas”, mas também por 

fatores políticos, econômicos, sociais e culturais. 

5. “O pluralismo epistemológico começa pela democratização interna da 

ciência”, partindo do reconhecimento da pluralidade interna das diferentes 

tradições e do próprio dissenso nas ciências paradigmáticas, até sua relação 

com os cidadãos, a sociedade. 

6. “A descolonização da ciência assenta no reconhecimento de que não há 

justiça social global sem justiça cognitiva global. A justiça cognitiva global só 

é possível mediante a substituição da monocultura do saber científico pela 

ecologia dos saberes”. Considerar o conhecimento científico como o único 

válido implica na desqualificação e destruição de conhecimentos não-

científicos, o que contribuiu para a marginalização de grupos sociais que não 



  54 

têm acesso ao conhecimento científico: “... a injustiça social contém no seu 

âmago uma injustiça cognitiva” (Santos, 2004b:76)17. 

7. “A transição da monocultura do saber científico para a ecologia de saberes 

torna possível a substituição do conhecimento-regulação pelo conhecimento-

emancipação”. Isso permitiria a recuperação do potencial emancipatório da 

ciência pela democratização e descolonização da ciência, sendo um dos (e 

não o único) componentes das constelações de conhecimentos com papel, 

ainda assim, importante. 

O termo ecologia, para Santos (2005a:25), refere-se à articulação da diversidade 

por meio da identificação e da promoção de interações sustentáveis entre entidades parciais 

heterogêneas. “A ecologia de saberes são conjuntos de práticas que promovem uma nova 

convivência ativa de saberes no pressuposto que todos eles, incluindo o saber científico, se 

podem enriquecer nesse diálogo” (Santos, 2004b:77). A ecologia de saberes apela a 

saberes contextualizados, situados e úteis (Santos, 2005a:135). 

Em Santos (2005a), o autor apresenta as bases teóricas do que chama de 

sociologia das ausências. Essa sociologia dedica-se ao estudo daquilo que existe, mas que 

é ativamente produzido como não existente, ou como alternativa, por não ser valorizado, 

não merecer crédito, ser considerado descartável pelos critérios hegemônicos. Essas 

ausências são criadas por meio de vários processos e são frutos da monocultura racional, 

que reduz a realidade ao que é hegemônico.  

O autor identifica cinco monoculturas, a cada uma delas contrapondo a 

proposição de uma ecologia correspondente18. Uma delas, a monocultura do saber e do 

rigor do saber, refere-se ao reconhecimento da ciência moderna e da alta cultura como 

únicos critérios de verdade e de qualidade estética. A não-existência, ou seja, o que é 

diferente desses critérios, assume a forma de ignorância ou não-cultura, os conhecimentos 

são classificados como subalternos ou alternativos. O contraponto a essa monocultura é a 

ecologia dos saberes, na qual se admite que não há conhecimento em geral e nem 

ignorância em geral. Reconhecer a incompletude de todos os saberes torna-se condição 

para o diálogo entre eles. “O confronto e o diálogo entre os saberes é um confronto e 

diálogo entre diferentes processos através dos quais práticas diferentemente ignorantes se 

transformam em práticas diferentemente sábias” (Santos, 2005a: 25). 

                                                
17  “A ciência pode ser alternativamente analisada (e usada) como sistema de produção de 
conhecimento ou como sistema de produção de ignorância” (Santos, 2003:139). 
18 1) monocultura do saber e rigor do saber x ecologia dos saberes; 2) monocultura do tempo linear x 
ecologia das temporalidades; 3) monocultura da naturalização das diferenças (por meio da lógica de 
classificação social) x ecologia dos reconhecimentos; 4) monocultura do universal e do global x 
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A idéia de conhecimentos e de suas múltiplas localizações ou casas, de acordo 

com Spink P. (2001b), não é um fenômeno novo. E as formas de resistência com potencial 

de desenvolver-se, transformar-se em luta e promover transformações podem estar no seio 

do senso comum (Santos, 2003). Historicamente, há inúmeros exemplos de como a 

capacidade coletiva confrontou visões de mundo estabelecidas com teorias alternativas de 

organização social, seja na forma de protestos, revoluções ou reformas (Spink P., 2001b). 

Além disso, se o senso comum é o mínimo denominador comum do que um povo ou grupo 

acredita, teria vocação naturalmente solidarista, transclassista (Santos, 2003:37). Possui 

“uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o 

conhecimento científico” (Santos, 2004a: 89). 

1.1.3 O trabalho da tradução 

De acordo com Santos (2005a), a teoria política da modernidade ocidental, tanto 

em sua versão liberal quanto na versão marxista, prega a unidade da ação, uma teoria geral 

da transformação social. O movimento simbolizado pelo Fórum Social Mundial recusa, 

segundo ele, a idéia de uma teoria geral, preferindo a diversidade, o que o liberta de falsos 

universalismos ou estratégias únicas. O mundo é visto, nessa perspectiva, como uma 

totalidade composta por infinitas totalidades parciais. A alternativa a uma teoria geral seria o 

trabalho da tradução, um procedimento para criar inteligibilidade, coerência, articulação 

entre as diversas experiências de práticas sociais contra-hegemônicas pelo mundo, sem 

afetar sua identidade ou autonomia e sem homogeneizá-las. A tradução pretende evitar o 

desperdício da experiência, desperdício esse que legitima e contribui para a injustiça. 

Cada organização não governamental, movimento ou governo local cria práticas 

específicas, especializa-se e, assim, se distingue de outros (Santos, 2005a), cria identidade 

em torno de práticas compartilhadas no contexto de um empreendimento comum. Spink, P. 

(2001b) atesta que o impacto de organizações não-governamentais, movimentos sociais, 

grupos de defesa de direitos, tanto local quanto globalmente, acontece não somente por sua 

capacidade de pressão, mas pelos conhecimentos práticos que desenvolveram e são 

capazes de articular. 

Santos (2005a) observa que a articulação permitida pelo Fórum Social Mundial e 

fóruns correlatos, no entanto, é de baixa intensidade, pois se limita à divulgação de práticas 

entre os participantes. O autor percebe que para aprofundar a articulação entre as 

experiências pelo mundo, é necessário dispor de formas de articulação e agregação mais 

                                                                                                                                                   
ecologia das trans-escalas; 5) monocultura dos critérios de produtividade e de eficácia capitalista x 
ecologia das produtividades. 
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intensas, tanto para a articulação de lutas e reivindicações, quanto para a promoção de 

alternativas mais abrangentes e consistentes.  

Promover articulações que preservem as identidades exige esforço de “[...] 

reconhecimento recíproco, de diálogo e de debate” (Santos, 2005a: 120). Freire (1987) 

reforça que pela palavra – ação e reflexão – se dá o diálogo, que é caminho para os homens 

terem significação enquanto tais. O diálogo é, pois, uma exigência existencial, o que implica 

que ninguém pode ser depositário de idéias de outro, e não se resume à troca de idéias a 

serem consumidas por um ou outro. O diálogo é, para Freire (1987), um ato de criação.  

O diálogo exige respeito mútuo dos usuários de diferentes sistemas de 

conhecimentos na formação de relações horizontais de discussão e debate, aprendendo a 

relacionar conhecimentos diferentes (Spink, P. 2001b). É um trabalho que exige identificar o 

que une cada organização, movimento ou iniciativa e o que as divide, baseando as 

articulações nas práticas e saberes que as unem (Santos, 2005a). E o que divide, da 

mesma forma, também pode ser fonte de aprendizagem. O confronto, o questionamento, 

também provoca mudanças. Outro desafio para a realização desse trabalho é a 

democratização dos processos decisórios no âmbito das próprias organizações e 

movimentos (Santos, 2005a) que pretendem participar desse processo de diálogo, de 

partilha de saberes. 

São necessários, portanto, espaços para o diálogo, zonas de contato em que 

haja porosidade, permeabilidade a novas práticas, discursos e saberes, para a 

compreensão e conhecimentos mútuos, possibilitando combinações práticas para a ação. 

São importantes, também, espaços de avaliação coletiva de aspirações normativas, de 

práticas e saberes. Nessa zona de contato, a atitude propícia é, ao mesmo tempo, 

cosmopolita, de reflexão e de auto-reflexão (Santos, 2005a).  

Na concepção dialógica de Freire (1987), não há diálogo sem amor ao mundo e 

aos homens, sem fé no homem e na sua vocação de ser mais, em seu poder de fazer e 

refazer, de criar e transformar estreiteza em profundidade (Freire, 1987; Gutierrez et al., 

2004). A fé nos homens é condição básica, apriorística: “Sem esta fé nos homens o diálogo 

é uma farsa. Transforma-se, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicadamente 

paternalista” (Freire, 1987:81).  

O diálogo requer, ainda, humildade, pois a recriação do mundo não pode ser 

arrogante (Freire, 1987). Para que seja possível um diálogo intercultural, é fundamental que 

haja reconhecimento não só das virtudes próprias e do outro, mas da incompletude e das 

fraquezas das diferentes perspectivas (Santos, 2005a). “A auto-suficiência é incompatível 
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com o diálogo” (Freire, 1987: 81).  Qualquer cultura e qualquer saber podem ser 

enriquecidos pelo diálogo e pelo confronto com outras culturas e outros saberes.  

Admitir essa incompletude e relatividade das culturas não implica relativismo, 

considerar que todas as culturas são igualmente válidas e que não é possível fazer a 

respeito delas qualquer juízo de valor. É importante assinalar que ecologia de saberes não 

significa relativismo, já que há pessoas, como Lobo (2005), que revelam preocupação com a 

onda de relativismo nas ciências sociais que, para ele, teria “passado dos limites19”. Lobo 

(2005) observa que na antropologia, por exemplo, o relativismo cultural é um recurso para 

superar as limitações da visão de mundo dominante. O relativismo pode, no entanto, 

facilmente escorregar para o nivelamento de valores, e resultar em estagnação e justificativa 

para qualquer ação ideológica, alerta Lobo (2005). 

Santos (2005a) aponta, como exemplo de incompletude e divergência, que há 

concepções de mundo que ocultam injustiças e menosprezam o valor do conflito enquanto 

etapa necessária para uma harmonia mais rica. Outras concepções sobrevalorizam o 

conflito como meio para chegar à paz. A idéia de incompletude entre diferentes concepções 

gera motivação para o trabalho de tradução entre grupos sociais, buscando o que cada um 

tem de melhor e, ao mesmo tempo, mantendo os valores essenciais de cada cultura. A 

tradução caracteriza-se como um trabalho que combina dimensões políticas, dialógicas, 

subjetivas e emocionais. O tradutor é alguém que reconhece os limites de seus próprios 

conhecimentos ou práticas e abre-se para aprender e surpreender-se com o conhecimento e 

a prática do outro. O desejo de transformar-se seria a base da motivação para a 

transformação do mundo (Santos, 2005a). Nas palavras de Freire (1987:81) “Neste lugar de 

encontro não há ignorantes absolutos nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, 

buscam saber mais”. 

Uma das condições para que se estabeleçam acordos para a articulação, ou 

para o alinhamento de práticas, é que o conhecimento e a aprendizagem sejam recíprocos 

(Santos, 2005a). Como na educação libertadora proposta por Freire (1987), supera-se a 

contradição educador-educandos, numa relação dialógica na qual todos são tanto 

educadores quanto educandos. Para a promoção do alinhamento, um alinhamento que seja 

livre, sem alienação ou dominação de um pelo outro, é preciso que as partes compartilhem 

aprendizado, o que implica compartilhar práticas ou conhecimentos (inseparáveis) em algum 

grau. 

                                                
19 Lobo (2005) refere-se a essa questão em reportagem a respeito de Albert Einstein, que costuma ter 
sua “Teoria da Relatividade Especial”, de 1905, confundida com o relativismo. Einstein teria dito, ao 
contrário: “A minha teoria é absoluta”, mas o senso comum e o “relativismo anticientífico e 
preguiçoso”, nas palavras de Lobo (2005:81), costumam interpretar as idéias de Einstein 
erroneamente. 
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Santos (2005a) acredita que só existem saberes e práticas a serem traduzidas 

se são efetivamente usadas por grupos sociais. Os tradutores precisam estar enraizados 

nas práticas e saberes que representam, que desejam compartilhar, inclusive para conhecer 

seus limites e motivar-se a buscar completude em outros saberes e práticas. A tradução 

pode ser realizada, de acordo com o autor, entre dirigentes, ativistas ou intelectuais 

orgânicos desses grupos 20 , comunidades, movimentos ou organizações, ou ainda por 

artistas ou intelectuais que se solidarizam com os movimentos. E não basta ser um 

simpatizante que observa superficialmente, é preciso estar engajado nas práticas de alguma 

maneira. Gramsci (1978) já dizia que o “novo intelectual” não se baseia na eloqüência, mas 

no envolvimento ativo na vida prática, como construtor, organizador, persuasor, 

continuamente, usando a ciência em sua concepção humanista para exercer sua função. 

1.1.3.1 Tradução na universidade 

Sendo o trabalho de tradução um dos meios fundamentais para a construção da 

ecologia de saberes, seria possível pensar na universidade enquanto espaço de tradução, 

ou nos universitários como tradutores de práticas e saberes distintos? 

Santos (2005a) vê na universidade muitos limites para que se exerça em seu 

contexto um bom trabalho de tradução, pois entende que a sociologia das ausências não é 

convencional e, portanto, “não pode ser exercida nos lugares convencionais de produção do 

saber científico hegemônico, as universidades e os centros de pesquisa” (2005a:135). O 

autor admite que é possível construir saber científico contra-hegemônico nesses lugares, 

mas, em geral, não se consegue produzir ecologias de saberes, diálogos entre diferentes 

tipos de saberes, sendo a ciência um deles, com critérios e objetivos alternativos de saber, 

com objetivos partilhados de transformação (Santos, 2005a). Para ele, a ecologia de 

saberes exige proximidade com as práticas, com a aplicação, e que os protagonistas da 

ação e da produção de conhecimento sejam os mesmos. 

A ecologia de saberes confronta, portanto, o senso comum científico 

convencional (Santos 2005a), exigindo revolução epistemológica no seio da universidade. 

Não pode, pois, ser decretada por lei. A ecologia de saberes seria uma forma de extensão 

ao contrário, de fora para dentro da universidade, promovendo diálogos entre o saber 

científico produzido pela universidade e saberes leigos, populares, tradicionais, filosóficos, 

                                                
20 Gramsci (1978) distingue duas categorias gerais de intelectuais: os tradicionais e os orgânicos. Os 
intelectuais orgânicos seriam pessoas com capacidades dirigentes e técnicas, criadas no contexto de 
um determinado grupo social, com a função de dar homogeneidade e consciência da própria função 
do grupo nos campos econômico, político e social. A característica essencial de um intelectual 
orgânico é que surge do próprio grupo, representa-o e domina capacidades técnicas e gerenciais do 
grupo. Corresponde à especialização de aspectos da atividade típica de um grupo ou classe. 
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religiosos, urbanos, camponeses, provindos de culturas não ocidentais - indígenas, de 

origem africana, oriental etc. – que circulam na sociedade (Santos, 2004b:76). 

A ecologia de saberes que é permitida pela dupla ruptura epistemológica, de 

acordo com Santos (2004b), pode repercutir na universidade pela transição do modelo de 

conhecimento universitário para o conhecimento pluriuniversitário. Como tipo ideal, o 

conhecimento pluriuniversitário é contextual, tendo como princípio organizador de sua 

produção a aplicação que lhe pode ser dada. A formulação dos problemas e a definição de 

seus critérios de relevância são resultado de um processo compartilhado entre 

pesquisadores e quem utiliza o conhecimento. É também heterogêneo e transdisciplinar, 

baseado no diálogo com outros tipos de conhecimento. Sua produção demanda sistemas 

organizacionais mais abertos, flexíveis, menos perenes e menos hierárquicos (Santos, 

2004b: 41). 

O modelo original da universidade, e que define sua institucionalidade, é 

baseado em relações unilaterais com a sociedade. No conhecimento pluriuniversitário, a 

unilateralidade é substituída pela interatividade, potencializada pelas tecnologias de 

comunicação. A sociedade deixa de ser objeto da ciência, e ambas compartilham a 

condição de sujeitos (Santos, 2004b). 

Spink, P. (2001b) concorda que na convencional sabedoria do mundo da 

universidade há pouco espaço para a idéia de que uma boa teoria possa vir de outro lugar 

que não dela própria. É a idéia de que a periferia não tem o que ensinar ao centro, embora 

os que enfrentam os problemas na prática precisam ser capazes de desenvolver 

conhecimentos a partir de seu próprio contexto, seus recursos disponíveis. Spink, P. 

(2001b:219) lembra que “universidade não é sinônimo de conhecimento”. A universidade é 

um dos espaços sociais, entre muitos, de construção e transmissão de conhecimentos, 

embora costume comportar-se como se estivesse sozinha, o que se reflete, inclusive, pela 

linguagem da arquitetura do campus. Se a universidade pode ser vista como a casa do 

conhecimento, é preciso considerar as várias outras casas na vizinhança, defende ele. 

Spink, P. (2001b) propõe a questão: terá a universidade condições de absorver 

as atuais e futuras tensões entre conhecimentos e seus distintos mecanismos de 

explanação e disseminação, em especial no contexto das contradições da modernidade 

tardia? Para Delanty (2001:151), “o limitado universalismo que é preservado na universidade 

e que justifica o uso continuado do termo ‘universidade’, a despeito da pluralização e mesmo 

da maior diferenciação, é o da interconectividade”, o que tem relação com o papel da 

tradução. 



  60 

A universidade pode ser um espaço público de mediação cultural entre leigos e 

especialistas, de mediação de conhecimentos acadêmicos e de conhecimentos enquanto 

cultura, de mediação e conexão de diversos discursos na sociedade, um espaço de 

interconectividade, de comunicação, acredita Delanty (2001), por meio de ligações múltiplas 

e recíprocas. É uma visão universalista da universidade, cujo papel-chave está ligado à 

comunicação reflexiva e à cidadania (Delanty, 2001). A universidade pode, assim, contribuir 

para expandir a reflexividade da capacidade discursiva da sociedade, e, por meio disso, 

fortalecer a cidadania. Nesse sentido, um professor entrevistado para esta tese sugere que 

a universidade desempenhe um papel de articuladora de diversos espaços de comunicação 

(educação, televisão, sistemas de busca, de pesquisa), ao invés “de ser uma torre isolada 

de conhecimento de papel”. 

A familiaridade com diferentes linguagens também pode facilitar o exercício da 

tradução. O cineasta Fellini teria declarado certa feita que para fazer cinema não costumava 

inspirar-se em cinema. Lia muito (Nicolini, 2004; Ribeiro, 2003), num processo de criação 

sinestésica, pela constante migração de uma forma de percepção para outra. A capacidade 

de freqüentar várias linguagens e de traduzir uma em outra seria uma característica de 

grandes artistas, criadores, inovadores (Ribeiro, 2003). Assim como Fellini não via filmes 

para fazer cinema, a universidade pode buscar inspiração em outras linguagens, ser menos 

fechada em si mesma e na sua linguagem própria, absorver mais de outras linguagens e 

chegar a outros públicos (Nicolini, 2004; Ribeiro, 2003; Siqueira, 2004), aprimorando suas 

capacidades de tradução. “À medida que a ciência se insere mais na sociedade, esta insere-

se mais na ciência” (Santos, 2004b:43). 

É importante, para isso, criar espaços institucionais que permitam ou facilitem a 

ocorrência de ações diversas de valorização dos diferentes tipos de conhecimentos, o que 

passa por imaginação epistemológica e democrática. O compartilhar, o diálogo, o confronto, 

por pesquisadores, estudantes, integrantes de grupos e comunidades as mais diversas, 

pode gerar comunidades epistêmicas mais amplas, fazendo da universidade um espaço 

público de conexão, de interconhecimento, no qual todos possam ocupar a posição de 

aprendizes.  

Spink, P. (2001b) acredita que se a universidade não entende essa necessidade 

de diálogo, baseado no reconhecimento e no respeito mútuo, por meio de relações 

horizontais, torna-se cada vez mais desconectada das comunidades. Um dos professores 

entrevistados reforça a idéia da universidade como um lugar de encontro, ao mesmo tempo 

em que reconhece que a disciplina da qual faz parte é incapaz de viver ou lidar com alguns 

outros saberes. Reitera, no entanto, que não há alternativas: “Para mim, não é uma questão 

se a universidade tem esse papel. Ou ela tem, ou ela pára de existir”. Ele acredita que ao 



  61 

desempenhar o papel de servir de base para o encontro, a universidade encontra a 

oportunidade de retomar seu nome base universidade, universitas. Diz que tem procurado 

realizar esse trabalho no âmbito da universidade de forma a, efetivamente, dar voz às 

pessoas e “... eu tenho gostado muito dele, embora é complicado, exaustivo, você leva 

bordoada de todo o lado...”. 

Mas não adianta, segundo este entrevistado, criar espaços para que as pessoas 

tenham voz. O problema não seria esse, pois muitos já têm voz, como os movimentos 

sociais, que nunca tiveram dificuldades para descobrir o que estava acontecendo, sempre 

tiveram facilidade para o diálogo e fazem isso constantemente. Certamente os movimentos 

sociais podem aproveitar espaços de discussão na universidade, “... mas nosso problema é 

outro, é tentar dizer o que nós podemos adicionar horizontalmente a esta discussão, não 

verticalmente”, enfatiza. 

Uma professora entrevistada menciona a importância da universidade definir sua 

identidade para que possa trocar, contribuir para a discussão. Ela considera que a 

universidade tem uma característica própria, uma formação específica anterior, que deve ser 

valorizada. E tem a obrigação de contribuir com essa outra forma de olhar. Outro 

entrevistado faz um comentário nesse sentido, dizendo que, durante todo o século XX, os 

acadêmicos lutaram para evitar que as ciências fossem novas religiões, mostrando seus 

limites, mas também suas contribuições. 

Nos discursos oficiais e nas plataformas de muitos governos, universidades e 

projetos, o respeito a outros conhecimentos e a disposição para o diálogo e para a 

construção conjunta estão presentes. Analisando relatos de experiências desenvolvidas no 

âmbito do Programa Universidade Solidária21, Carrijo e Moraes Filho (2002) observam como 

característica geral o fato de que a universidade não se posiciona como única detentora de 

conhecimento e as relações baseiam-se em propostas de ouvir a comunidade. Para 

conhecer como essa disposição para a escuta é exercida na prática, seria necessário 

conhecer o cotidiano de cada projeto, de cada ação. 

Nas intenções, pelo menos, essa proximidade e disposição para a troca estão 

em evidência em diversos espaços. Pelo que se discutiu até aqui, no entanto, sabe-se dos 

limites para que se exerçam na prática. Nesse sentido é que se propõe olhar para as 

práticas de programas de relação entre universidade e sociedade para verificar como a 

aprendizagem e as relações entre diferentes saberes articulam-se entre si. Pode-se debater, 

a partir disso, o desempenho do papel de tradução de saberes e práticas no âmbito das 

atividades típicas da universidade. 

                                                
21 A experiência do Programa Universidade Solidária é abordada no capítulo 3 desta tese. 
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1.2 Programas de relação entre universidade e sociedade 

Pode-se falar de vários tipos de programas de relação entre universidade e 

sociedade, com os mais diferentes objetivos. O interesse aqui está em programas que têm 

como elemento central a intenção de articular segmentos no âmbito da própria universidade 

e, sobretudo, articular-se a diferentes setores da sociedade. Ou seja, programas de relação 

entre universidade e sociedade orientados para a valorização e articulação de saberes. 

Uma atividade de relação entre universidade e sociedade pode ser uma iniciativa 

pontual e isolada, como um evento, um curso, uma oficina. Pode, no entanto, estar inserida 

no contexto de um projeto ou programa mais amplo, que articula diversas atividades, de 

maneira mais institucionalizada. Um projeto ou programa pode ser proposto e realizado por 

uma unidade na universidade, como uma escola, um departamento, um grupo de pesquisa, 

uma pró-reitoria, um diretório acadêmico, ou por um arranjo entre diversas unidades. Pode, 

também, ser proposto e conduzido por grupos informais, que se articulam com unidades 

institucionalizadas para realizá-lo, conquistando institucionalidade própria ou não. Muitas 

vezes, os projetos ou programas são realizados em parceria entre pessoas ou unidades na 

universidade e organizações não-governamentais, empresas ou setores do governo.  

Muitos deles constituem-se nas margens ou nas brechas da estrutura 

institucionalizada da universidade, aproveitando espaços vazios, preenchendo-os e 

ampliando-os, aproveitando recursos existentes e articulando novos. 

Quando se pensa nesses programas, é comum associá-los a atividades de 

extensão universitária, e de fato muitas de suas atividades poderiam ser classificadas como 

extensionistas. Muitos deles, no entanto, surgem e se baseiam em atividades de pesquisa, 

cujos temas e metodologias privilegiam a interação com conhecimentos não-científicos de 

maneira mais horizontalizada. Podem, também, enfatizar relações que se estabelecem por 

meio de atividades típicas de ensino. E alguns conseguem fazer acontecer a 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. 

Discute-se nesta tese se essa natureza baseada na articulação de diversidades 

potencializa que se constituam enquanto espaços de inovação nas relações entre os 

saberes, de experimentação institucional, de aprendizagem compartilhada e, até mesmo, de 

tradução. Adota-se como diretriz a idéia de que podem representar campos férteis de 

aprendizagem organizacional, tanto pelo engajamento em práticas nas comunidades que os 

compõem, quanto pela ampliação da visão das possibilidades que promovem. Podem gerar, 

também, alinhamento a práticas ou causas, participando de articulações em prol de políticas 

e práticas, seja no âmbito local ou global. 
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Alguns dos programas estudados definem como seu interesse a atuação em prol 

do desenvolvimento local, seja por meio da pesquisa ou de atividades de intervenção. 

Outros não definem o desenvolvimento local como objetivo ou como tema, mas não deixam 

de se relacionar com o local e afetar de alguma maneira sua dinâmica. 

Certamente, tais programas enfrentam limites e gargalos, e como parte que são 

da universidade, reproduzem em si suas virtudes e seus limites, suas crises e suas 

possibilidades. Isso não significa que olhar para esses programas significa olhar para a 

universidade como um todo, pois são heterogêneos entre si, assim como é a universidade. 

Acredita-se que aprendendo um pouco a respeito de como eles aprendem, de como 

enfrentam seus limites – ou não os enfrentam –, pode-se lançar luzes sobre as perspectivas 

atuais da universidade e de sua relação com a sociedade. 

Cabe, pois, discutir aqui, alguns dos papéis da universidade ao longo do tempo, 

as atuais demandas a ela direcionadas, bem como alguns dos limites e caminhos para a 

articulação de saberes no âmbito de suas atividades, em seus diferentes modelos. 

1.2.1 A universidade e seus papéis 

Desde a Idade Média européia, a universidade ocupa-se da produção de alta 

cultura, de pensamento crítico e de conhecimentos exemplares, científicos e humanísticos, 

necessários ao desempenho de seu papel na formação das elites (Santos, 2004). Calderón 

(2004) identifica a natureza mercantil da universidade desde sua origem, no século XII, já 

que, historicamente, teria se dedicado a oferecer formação a quem pode pagar seus 

elevados custos, sejam os alunos, a Igreja, o Estado, empresas ou entidades filantrópicas. 

O próprio surgimento da universidade, segundo Calderón (2004), teria relação, entre outras 

razões, com a instabilidade das relações mercantis entre mestres e alunos.  

De acordo com um professor entrevistado, a partir de seu surgimento, as 

universidades foram crescendo como espaços de formação e de discussão moral. Mas os 

saberes práticos, os centros de produção de conhecimento estavam em outros lugares. Os 

acadêmicos estudavam práticas da Igreja, das ordens missionárias, dos exércitos, e 

levavam esses conhecimentos para a universidade.  

No início do século XIX, um novo ciclo de universidades foi formado, afastando-

se de certos elementos do modelo tradicional, como a base em crenças religiosas. Era uma 

época de intensos debates relacionados à liberdade, como o direito de expressão, a 

garantia da independência de visões e a necessidade de balanço de forças em relação ao 

Estado (Spink, P. 2001b). O modelo alemão de universidade, nessa mesma época, 

influenciou a concepção da universidade moderna, que atribui à pesquisa e à produção de 
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conhecimento um papel central entre as funções da universidade, atrelando o ensino à 

pesquisa (Calderón, 2004). 

Também a partir do século XIX, movimentos de trabalhadores criaram suas 

próprias escolas e formas alternativas de instrução para seus integrantes, mas seus 

diplomas e professores não foram reconhecidos (Spink, P. 2001b). Houve professores que 

se recusaram a ensinar nos espaços tradicionais da sala de aula nas universidades, e 

juntaram-se aos trabalhadores nas iniciativas de educação. 

Ainda de acordo com esse entrevistado, no final do século XIX, no início do 

movimento empirista, algumas pessoas começaram a produzir empiricamente, mas não 

havia espaço para eles na universidade. Foram criados centros de pesquisa em torno da 

universidade – os science parks – num movimento que buscava trazer a produção de 

conhecimento para dentro da universidade22. Na medida em que se criou uma rede de 

centros de pesquisa, novos conhecimentos passaram a ser produzidos mais próximos da 

universidade. 

O espaço clássico das universidades é, portanto, a sala de aula, e o papel mais 

tradicional delas é o ensino. Quando se fala hoje no Brasil a respeito do “papel tradicional da 

universidade de ensino, pesquisa e extensão”, fala-se de algo que na verdade não é 

tradicional. “É uma invenção brasileira da época dos militares”, diz esse mesmo entrevistado. 

Para ele, ser uma universidade que enfatiza a pesquisa, trazendo para dentro do campus a 

lógica da investigação, não deixa de representar um rompimento com a tradição, que é 

focada no ensino. Mas ele entende que isso é ainda distante da idéia de “uma universidade 

de pesquisa aberta onde o conhecimento é produzido coletivamente, entre os saberes 

diferentes”. 

Nos países da América Latina e Caribe, em seu período enquanto colônias, as 

universidades costumavam ser ligadas à Igreja Católica, com base em humanidades e 

religião, voltadas para a formação das elites ou classes sociais mais altas e para a 

capacitação de profissões liberais, como direito, medicina, engenharia, arquitetura, bem 

como a formação de professores (Urzúa, 2001). Esforços sistemáticos de pesquisa científica 

e tecnológica só começaram, nessa região, nas décadas de 1940 e 1950 (Urzúa, 2001). 

Da Segunda Guerra Mundial em diante, houve um claro movimento da ciência e 

da universidade do caráter puro e distanciado para o aplicado à sociedade, pela difusão da 

ciência e da tecnologia (Spink, P. 2001b) e houve a separação do laboratório do mundo 

                                                
22 Não havia, por exemplo, espaço na Universidade de Paris para o Instituto Pasteur, pesquisando a 
produção de vacinas e usando animais. 
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externo. Os centros de pesquisa aplicada mantiveram, no entanto, o status de segunda 

classe.  

Em alguns países, durante o século XX, as universidades foram concebidas 

como espaço de resistência à dominação e à opressão pelas classes dominantes (Calderón, 

2004) e governos ditatoriais. Na área social, algumas delas desempenharam papéis 

relevantes. Articuladas com organizações sociais, grupos ligados às igrejas e movimentos 

sociais, compuseram a base para organizações de advocacy, de defesa de direitos, de 

organizações militantes ou não-governamentais, que mais tarde disseminaram-se. Foi um 

campo em que atuaram pesquisadores e centros de pesquisa aplicada comprometidos com 

questões sociais, articulando investigação, ação e aprendizagem em processos 

colaborativos, buscando construir uma idéia de conhecimento diferente (Spink, P. 

2001b:221), que não era a postura hegemônica na universidade. 

Durante o século XX, além das funções tradicionais relacionadas à formação das 

elites, exigiu-se da universidade a produção de padrões culturais médios e de 

conhecimentos instrumentais para a formação de mão-de-obra (Santos, 2004b), atendendo 

às demandas do mercado capitalista. Nas últimas décadas, acentuou-se em todo o mundo o 

movimento das universidades da formação das elites em direção à formação de massas 

(Yelland, 2001). 

Nos últimos anos, há explosiva expansão do número de instituições de ensino 

superior nos países da América Latina e Caribe, por fatores como: crescimento da 

importância da formação superior na economia; aumento da população jovem com acesso à 

universidade, principalmente pelo maior acesso ao ensino básico e médio; e crescimento 

das instituições de ensino privado. Ainda assim, o número de instituições está muito longe 

dos países desenvolvidos. Observa-se, também, um número maior de mulheres nas 

universidades e o fato de que, ainda, seus freqüentadores, na maioria, pertencem a 

camadas sociais com renda mais elevada (Urzúa, 2001). 

A crescente demanda por ensino forçou a distinção entre as instituições que 

enfatizam ensino (teaching universities) e as que trabalham também com pesquisa 

(research universities). Entre os vários modelos institucionais existentes, há desde as 

universidades que realizam pesquisa de maneira sistemática e oferecem ensino em 

graduação e pós-graduação em número significativo de áreas de conhecimento, até aquelas 

instituições que oferecem ensino em apenas uma área de conhecimento. Muitas instituições 

oferecem apenas ensino, em limitadas áreas de conhecimento, principalmente nos cursos 

do tipo “quadro e giz”, como direito, administração, psicologia e serviço social (Urzúa, 2001). 
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Algumas universidades desempenham funções de liderança acadêmica, 

produzindo e disseminando conhecimentos de ponta, e guiando desempenhos do sistema 

como um todo (Urzúa, 2001). As universidades podem desempenhar, ainda, outros papéis, 

como o de influenciar os processos decisórios de políticas públicas e o de definir agenda 

(Faria, 2003). Em certo período, as que desempenharam essa função tiveram o objetivo de 

conectar atores em torno de uma visão de desenvolvimento nacional, como ocorreu em 

muitos países da América Latina. Podem, ainda, oferecer treinamento técnico, baseado em 

pesquisa direcionada às necessidades concretas de cada país com vistas ao 

desenvolvimento. Muitas vezes, essa função é assumida por outras instituições, como 

escolas técnicas ou instituições exclusivas de pesquisa (Urzúa, 2001). 

Muitos países costumam adotar a cultura universitária como referência para 

normas baseadas no que seria desejável, marginalizando, inclusive, práticas alternativas 

(Spink, P. 2001b).  

Um tema que costuma gerar discussão e controvérsia é o das diferenças entre 

as universidades públicas e as privadas. O setor privado, sobretudo, é muito diferenciado 

em cada país. Em alguns países, há tradição de universidades privadas sem fins lucrativos, 

com funções semelhantes às públicas, de acordo com um estatuto jurídico híbrido entre 

público e privado (Santos, 2004b). No Brasil, há muitas universidades ligadas às igrejas 

nessa condição. Há também as chamadas universidades comunitárias, que também não 

possuem fins lucrativos e podem ser ligadas ou não às igrejas.  

Algumas instituições privadas são antigas, mas a maioria surgiu nas duas 

últimas décadas. Nos países semiperiféricos e periféricos, o setor privado teria se expandido, 

segundo Santos (2004b), devido à crise financeira que estancou o setor público, reduzindo 

os salários dos professores e induzindo-os a trabalhar também no setor privado. Além disso, 

teria havido certa negligência do Estado na regulação do setor privado, permitindo que este 

se desenvolvesse sem muitas exigências. Santos (2004b) defende que não cabe ao Estado 

fomentar a universidade privada, e sim a universidade pública. Às privadas, sugere 

regulação e fiscalização, reconhecendo que se trata de um tema polêmico e politicamente 

sensível, pois o setor tem hoje muito poder político. Esse poder, segundo ele, é maior do 

que o que a qualidade dos serviços que oferece. Por estarem voltadas para o ensino de 

massa, contam com alunos das classes populares, e usam este fato como arma política. 

Lembrando da natureza mercantil original das universidades, Calderón (2004) 

entende que o grande número de universidades particulares se justifica na medida que 

atende a demandas do mercado por produtos e serviços. Para ele, ao ampliar a oferta de 

produtos educacionais, essas universidades possibilitaram a democratização do acesso ao 

ensino superior. Um professor entrevistado aponta que boa parte da pesquisa, assim como 
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atividades de formação, vêm sendo realizadas pelas próprias empresas, associadas ou não 

a universidades. A concentração da pesquisa e do ensino no setor privado, segundo ele, 

prejudica extremamente a circulação do conhecimento na sociedade23.  

Calderón (2004) é um dos que reclama do corporativismo nas universidades 

públicas, que seria responsável pelo discurso que trata a universidade pública, gratuita e 

voltada para a pesquisa como sinônimo de “universidade brasileira”. Para ele, a expressão 

“universidade brasileira” não faz sentido hoje, num contexto de tamanha heterogeneidade 

das universidades. O único elemento que se pode identificar como comum a todas elas, 

segundo Calderón (2004:105), é o fato de serem voltadas basicamente para o ensino. Este 

autor reluta em aceitar visões “idealizadoras” da universidade como instituição social.  

Santos (2004b) concorda que a universidade não é homogênea, tanto no Brasil 

quanto no mundo, considerando que se trata de um campo social no qual há setores e 

interesses diversos e contraditórios. Delanty (2001) observa que a universidade é também 

espaço de expressão de contradições, como: “cosmopolitismo e cultura nacional, 

universalismo e particularismo, secularismo e religião, modernidade e tradição, poder e 

cultura, intelectuais e especialistas, democracia e conhecimento” (2001:150). Enfatiza que 

mais do que produzir conhecimento ou oferecer serviços, a universidade costumava nortear 

modelos culturais emergentes e dominantes da sociedade. Isso implica numa concepção 

mais profunda de conhecimento, não apenas como informação ou ciência, mas como cultura, 

como estrutura construída socialmente, incorporando dimensões criativas e intelectuais 

(Delanty, 2001:151). 

Santos (2004b) entende que o conceito de universidade está em discussão e 

propõe que se examine em que condições um bem público, a educação, pode ser produzido 

por uma entidade privada (Santos, 2004b). Segundo ele, como foram agregadas muitas 

funções à universidade ao longo do século XX, sem articulação lógica entre elas, o mercado 

de ensino superior designa seu produto como universidade, selecionando apenas as 

funções que parecem ser lucrativas e deixando de assumir outras. Para Santos (2004b), 

universidade exige que haja ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão. O 

autor defende que para um projeto de país sustentável, pós-graduação e pesquisa não 

podem estar em um pequeno número de instituições. 

Historicamente, a abertura para a diversidade de modelos não aconteceu 

sempre em detrimento da qualidade. Spink P. (2001b) percebe que a abertura de novas 

                                                
23 No Brasil, há uma onda recente de criação das chamadas universidades corporativas. Não se 
tratam propriamente de universidades, não são voltadas para o público externo, e sim para atividades 
de treinamento e desenvolvimento de pessoal nas próprias empresas. Segundo Abbad e Borges-
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universidades e tipos de centros de pesquisa amplia a ecologia social de casas 

reconhecidas como casas de conhecimento. A ecologia de saberes pode, pois, beneficiar-se 

da diversidade de modelos, inclusive do setor privado. Por um lado, a idéia de universidade 

naturalmente privilegia em sua concepção a noção de diversidade, de articulação entre 

diferentes áreas do conhecimento, por diferentes meios. Mas nem sempre a universidade, 

mesmo contando com diversos cursos, centros e tipos de atividades, aproveita inteiramente 

os potenciais de articulação entre eles. Por outro lado, é possível encontrar exemplos ricos 

em termos de valorização de conhecimentos não-científicos e de articulação com a 

sociedade em faculdades privadas. Muitas vezes, até pelo fato de não se dedicarem a 

diferentes áreas do conhecimento, são forçadas a buscar parcerias com outros tipos de 

organizações, o que as capacita para o trabalho de articulação. 

Delanty (2001) sugere que, a despeito de toda a diversidade, a definição de 

universidade tenha como base valores universalistas e interconectividade. E isso pode ser 

realidade tanto numa universidade pública quanto numa faculdade privada. As práticas do 

cotidiano podem demonstrar em que medida valores universalistas são efetivamente 

considerados. 

1.2.2 Limites e caminhos para a universidade 

Discute-se a seguir alguns elementos da possível crise pela qual passa a 

universidade enquanto instituição, procurando destacar em que medida afetam as 

experiências dos programas de relação entre universidade e sociedade.  

Delanty (2001) identifica quatro correntes de visões a respeito da crise atual da 

universidade: 

a) A universidade estaria em crise em função do declínio da autonomia da 

cultura, que faz com que deixe de ser a instituição hegemônica na definição dos padrões 

culturais dominantes em cada local, país ou sociedade. Essa condição poderia ser 

considerada favorável no sentido da articulação de diferentes saberes, uma vez que reforça 

a valorização de saberes produzidos fora da universidade. 

b) A tese pós-modernista anuncia o fim da universidade junto com o fim do 

Estado nacional. Como decorrência, o conhecimento teria perdido seu potencial 

emancipatório e a noção de universalidade. Além disso, a fragmentação do conhecimento 

impossibilitaria a noção de currículo. Para Santos (2004b), a direção e o sentido da 

universidade estão diretamente relacionados aos rumos do Estado nacional. Para ele, a 

                                                                                                                                                   
Andrade (2004), não costumam realizar atividade de pesquisa ou de geração sistemática de novos 
conhecimentos. 
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disputa é uma só. Acredita que a universidade não sairá do “túnel escuro” se não for 

reconstruída e reinventada a idéia do “projeto de país”, no qual desempenhe papel 

fundamental24. 

c) Outra tese anuncia a obsolescência da universidade, especialmente por sua 

estrutura hierárquica e disciplinar na produção do conhecimento, a qual se torna irrelevante 

em uma economia pós-fordista, voltada para o conhecimento aplicado. Nesse sentido, uma 

possível resposta pode ser também a articulação entre diferentes saberes, por meio de 

estruturas mais flexíveis e democráticas, o que está em debate aqui. 

d) Por fim, a tese da globalização denuncia a instrumentalização da 

universidade baseada em valores de mercado e tecnologias da informação. A universidade 

é relevante para o capitalismo, e torna-se inteiramente integrada a ele, implicando em perda 

de liberdade acadêmica.  A universidade torna-se, assim, um ator no mercado global e no 

capitalismo intensivo em informação. Nesse sentido, Calás e Smircich (2001) percebem que 

à medida que o conhecimento é visto como commoditie no contexto da produção capitalista 

e do mercado, as universidades tornam-se cada vez menos reconhecidas como espaços de 

inovação nas artes, nas ciências e nas carreiras profissionais. 

Santos (2004b), por sua vez, identifica três crises principais que assolam a 

universidade: 

a) Crise de hegemonia (semelhante à primeira corrente apontada por Delanty, 

2001 acima): a universidade no século XX não conseguiu cumprir todos os papéis que se 

esperava dela – desde o tradicional papel de formação de elites e alta cultura até a 

formação de mão-de-obra para o mercado – e outras instituições foram se constituindo para 

isso, o que implica que a universidade deixa de ser a única instituição a cuidar do ensino 

superior e da pesquisa científica.  

b) Crise de legitimidade: a universidade deixou de ser uma instituição 

consensual na sociedade, como resultado da contradição entre a hierarquização de saberes 

e das restrições ao acesso a ela. A sociedade reivindica a democratização da universidade 

e a igualdade de oportunidades de acesso a todas as classes sociais; 

c) Crise institucional: define-se pela contradição entre a reivindicação da 

autonomia na definição de valores e objetivos da universidade, e a pressão para submetê-la 

a critérios de eficácia e responsabilidade social. 

As causas da crise da universidade são múltiplas e algumas delas são antigas, 

reconfigurando-se em cada época pelas pressões a que está sujeita. De um lado, as 

                                                
24 O processo de reforma universitária em curso no Brasil enfatiza o desejo de retomar o projeto de 
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universidades sofrem “a pressão hiper-privatística da mercantilização do conhecimento”, na 

qual o conhecimento útil é o que é comercializável (Santos, 2004b:44). De outro, enfrentam 

a “pressão hiper-publicista social difusa” (2004b:44), em nome de um espaço público mais 

amplo, heterogêneo, para além do espaço público no interior da universidade, no âmbito de 

concepções de responsabilização mais exigentes. Ambas as fontes de pressão contribuem 

para desestabilizar a institucionalidade da universidade, criando fratura na sua identidade 

social e cultural.  

Essa tensão é perceptível em alguns dos programas analisados nesta tese. Ao 

mesmo tempo em que desejam atender a múltiplas demandas, inclusive de quem não pode 

pagar por seus serviços, precisam captar recursos para financiar suas atividades e 

submeter-se a critérios de produtividade, tanto das próprias universidades nas quais estão 

sediados quanto dos financiadores, já que as universidades não costumam dispor de 

recursos orçamentários para atividades inovadoras ou experimentais. 

Para Santos (2004b), a universidade não tem conseguido enfrentar a crise pela 

qual passa, e ele refere-se especialmente à universidade pública. As pressões geram 

desorientação, ceticismo e certa paralisia disfarçada de atitude defensiva. A resposta da 

universidade pública tem sido reativa, respondendo às pressões e incorporando lógicas 

sociais e institucionais exteriores de maneira acrítica e imediatista. A universidade não 

consegue pensar a longo prazo, tampouco consegue atrair para si novos perfis profissionais 

capazes de lidar criativamente com as transformações que a atingem. É concedida 

prioridade às tarefas a curto prazo, às necessidades de financiamento, à  competição entre 

faculdades e à preocupação em empregar quem se forma. Predomina a gestão de 

urgências e abre-se espaço a professores que procuram tirar proveito próprio da estrutura 

da universidade (Santos, 2004b). Ele entende que se a universidade seguir ostracizada pelo 

elitismo e pelo corporativismo, e sem capacidade de se auto-interrogar da mesma maneira 

que interroga a sociedade, torna-se presa fácil da globalização neoliberal. 

Nesse sentido, Calás e Smircich (2001) apontam que as lógicas institucionais 

dominantes na universidade costumam não apenas manter o status quo, mas ampliar seu 

alcance, limitando o espaço para o engajamento acadêmico e para esforços intelectuais de 

mudança efetiva. Ortiz (2002) observa que as práticas e estruturas da comunidade científica 

a tornam cada vez mais fechada em si mesma. Ele aponta que alguns conceitos se 

enraizam, no âmbito de tradições intelectuais, o que inibe o novo na pesquisa e forma uma 

espécie de senso comum acadêmico, um mobiliário consensual, que contribui para a 

ritualização das regras institucionais.  

                                                                                                                                                   
país, reconhecendo o papel fundamental da universidade em sua concepção e concretização. 
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Referindo-se às ciências sociais, Ortiz (2002) observa que os procedimentos 

institucionais atuais privilegiam o corporativismo de pequenos grupos. Embora se estimule 

trocas acadêmicas em redes de pesquisas, o conteúdo é relegado a segundo plano em 

privilégio da forma, que se torna mais importante do que a essência. A avaliação entre pares 

reforça a continuidade, bem como a extrema especialização das revistas científicas, que 

acabam sendo lidas apenas por pesquisadores da própria área de interesse, reforçando a 

falta de interdisciplinariedade (Ribeiro, 2003; Nicolini, 2004).  

Um dos professores entrevistados enfatiza que as novas tecnologias de 

informação e comunicação transformam o conhecimento num fluido que banha todo o 

planeta, instantaneamente acessível. Com isso, o volume de conhecimento com o qual se 

trabalha está se multiplicando rapidamente, provocando alta taxa de obsolescência do 

conhecimento, o que exige mudanças nos conceitos de educação. Não se trata mais de 

estudar num momento da vida, mas aprender permanentemente ao longo da vida. Nesse 

processo de interação e necessidade de atualização permanente e flexível, o diploma não 

garante mais o que garantia. A proliferação de fontes de informação tem gerado, por 

exemplo, novas possibilidades de aprendizagem à distância, o que gera o desafio de 

articulação entre interação presencial e interação à distância. 

Para ele, a desatualização da universidade é crescente, em função de uma 

disritmia entre as mudanças tecnológicas, que são muito rápidas, e a mudança institucional, 

que costuma ser lenta. “Qualquer pessoa que já tentou mudar alguma coisa numa 

universidade sabe disso muito bem”, lamenta o professor. Santos (2004b) também percebe 

que é dominante na universidade uma cultura institucional de perenidade que desvaloriza as 

mudanças. Ele acredita que o impacto das transformações das informações e da 

comunicação na institucionalidade da universidade é uma questão em aberto. Mas “... será 

desastroso se as inércias, atadas à idéia de que a universidade sabe estar orgulhosamente 

parada na roda do tempo, não permitirem enfrentar os riscos e maximizar as 

potencialidades” (Santos, 2004b:51). 

Essas dificuldades impostas pela lógica institucional afetam diretamente o dia-a-

dia dos programas de relação entre universidade e sociedade aqui analisados. Ao se 

voltarem para articulações que fogem aos padrões institucionalizados, enfrentam inúmeras 

dificuldades, desde a liberação de professores pelos departamentos, o reconhecimento de 

suas atividades em sistemas de avaliação de desempenho ou a aprovação de projetos 

multidisciplinares, até retaliações da estrutura departamental. Enfrentam, ainda, as múltiplas 

exigências operacionais e burocráticas para a gestão dos projetos, recursos e equipes. 
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Um professor entrevistado exemplifica um tipo de situação que contribui para 

gerar certo atraso da universidade: 

É necessário, por exemplo, formar redes de desenvolvimento local, mas há 
um fatiamento em todos os espaços. Para aprovar um curso, é preciso dizer 
se é de administração ou de economia, mas na verdade é um cruzamento 
de economia, administração e serviço social (...) Mas até isso ser aprovado 
pelas universidades, pelo Ministério da Educação e pela CAPES...  

Recentemente, tem havido avanços no sentido de permitir articulações 

interdisciplinares no campo burocrático institucional, até pela pressão que as múltiplas 

iniciativas exercem sobre o sistema. A gestão desses processos, apesar dos avanços, ainda 

consome boa parte do tempo e da energia dos universitários que se dispõem a enfrentar 

essas dificuldades, sem deixar de cumprir os requisitos pelos quais são avaliados, como 

horas de aula e publicações. 

Delanty (2001) observa que a universidade, mesmo enfrentando limites e crises, 

é uma instituição resiliente. Adaptou-se e sobreviveu a contínuos processos de mudança, 

com diferentes modelos em cada época histórica e em cada país, sempre conservando uma 

base, mesmo que mínima, em valores universalistas, o que a torna mais flexível para 

acolher diferentes demandas. O autor entende que o momento atual é de crítica ao projeto 

da modernidade, do qual a universidade é uma das instituições-chave. A crítica a atinja uma 

vez que atinge a modernidade. Ele lembra, no entanto, que durante o Século XX, a 

universidade abrigou debates e lutas em torno de valores democráticos, o que seria 

exemplo de que seu espaço nunca foi integralmente ocupado pelos projetos da 

modernidade. 

Santos (2002) acredita que no âmbito do cenário de desafios, ameaças e disputa 

pela definição da identidade da universidade, há iniciativas concretas, em diferentes partes 

do mundo, que desafiam internamente o conhecimento científico, e valorizam o caráter 

multicultural da ciência, especialmente nos países do hemisfério sul. Segundo este autor:  

“[...] há campo para a inovação e para que a inovação não seja antecipadamente condenada 

ao fracasso” (Santos, 2002:19). Para Werthein (2002), embora a universidade tenha 

construído e conservado uma imagem elitista e tenha servido a grupos específicos ao longo 

de sua história, nas últimas décadas aumentou sua sensibilidade ante os segmentos mais 

pobres da sociedade e ampliou seu campo de ação. Acompanha, assim, o avanço da luta 

pelos direitos humanos e adquire mais clareza de sua relevância pública. Observando 

experiências desenvolvidas no âmbito do Programa Universidade Solidária, Werthein 

(2002:12) observa que universidades públicas e privadas no Brasil mostram seu potencial 

“para enfrentar desafios e gerar conhecimentos e tecnologias importantes para o 

desenvolvimento social”. Pela influência da universidade na sociedade enquanto espaço de 

formação, “a UNESCO a considera um espaço privilegiado para a construção de uma 
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cultura de paz, baseada no respeito à diversidade cultural, aos direitos humanos, ao meio 

ambiente e à democracia” (Calderón, 2004).   

A universidade do século XXI pode ser menos hegemônica, mas não menos 

necessária do que em séculos anteriores, acredita Santos (2004b). Para ele, a universidade 

é a instituição que liga o presente ao médio e ao longo prazos, ao constituir-se enquanto 

espaço público privilegiado de discussão aberta e crítica. É, pois, um bem público essencial 

e incomparável. Calás e Smircich (2001) juntam-se ao coro dos que reforçam a importância 

da universidade no futuro, em qualquer lugar que seja. Para elas, na universidade ideal, seu 

âmago constitui-se de valores democráticos e pluralistas, sublinhados por anseios de justiça.  

Jaya (2001), por sua vez, defende mais ceticismo como uma maneira saudável 

de questionar o status quo. Sugere recusar a colonização e o tratamento residual às 

múltiplas maneiras de construir, disseminar, desconstruir e reconstruir o conhecimento no 

âmbito da educação superior. Santos (2004b) vê na reforma institucional da universidade a 

possibilidade de fortalecer a legitimidade da universidade pública num contexto de 

globalização neoliberal da educação, com vistas a fortalecer as possibilidades de uma 

globalização alternativa. Ribeiro (2003) é outro que defende um modelo de universidade 

mais público e mais ousado. Enfatiza que é preciso dar espaço para as novas idéias, e não 

temer as dificuldades institucionais, valorizando o desaprender: “O institucional, sobretudo 

na universidade, tem que vir atrás e depois das idéias” (Ribeiro, 2003:121). 

1.2.2.1 O financiamento das atividades 

Um dos aspectos cruciais nesse debate é o financiamento das atividades, o que 

afeta diretamente a direção das iniciativas inovadoras no âmbito das relações entre 

universidade e sociedade e a idéia da articulação horizontal entre diferentes saberes. 

Analisando o panorama atual da pesquisa nas universidades pelo mundo, 

Yelland (2001) aponta a tendência de sua aproximação de interesses industriais e 

comerciais. Nos países da OCDE, a maior parte das pesquisas está relacionada à 

competição internacional econômica, concentrando-se em áreas como biotecnologia, 

informação e tecnologia da comunicação. Em especial nos Estados Unidos, a pesquisa 

volta-se para garantir competitividade econômica e supremacia militar (Santos, 2004b; 

Yelland, 2001). 

Os investimentos mundiais em pesquisa estão em elevação, inclusive pelo setor 

estatal, envolvendo cada vez mais parcerias entre público e privado, o que gera 

diversificação de fontes (Yelland, 2001). Na América Latina e Caribe, a maior parte dos 

investimentos em pesquisa é ainda estatal, com tendência crescente de pesquisa nas 
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instituições privadas, tanto em universidades privadas quanto nas próprias empresas (Urzúa, 

2001).  

Nos últimos trinta anos, na maioria dos países, a universidade e seus serviços 

perderam o status inquestionável de bem público, deixando de ser prioridade nas políticas 

públicas, gerando redução de financiamento e descapitalização das universidades públicas. 

Além disso, a partir da década de 1990, acontece um intenso movimento de globalização 

mercantil da universidade, por meio de parcerias entre universidades de diferentes países25 

(Santos, 2004b). O “mercado educacional mundial” responde, progressivamente, por uma 

parcela significativa do comércio mundial de serviços 26 . O Banco Mundial é uma das 

instituições que tem se empenhado na reforma educacional, propondo medidas como 

privatização, desregulação, mercadorização e globalização para o ensino, como sugere para 

a economia com um todo. São incentivados mecanismos como eliminação de barreiras 

comerciais, educação à distância, universidades virtuais, sistemas de franquia e mobilidade 

de professores e pesquisadores. Incentiva-se, ainda mais, as pessoas a estudarem em 

outros países, especialmente nos Estados Unidos, oriundos em sua maioria da Ásia (Santos, 

2004b). 

A intensificação das relações entre universidades de diferentes países poderia 

ser vista como um fator positivo no sentido da articulação entre saberes. O problema é que 

a tônica dessas relações tem sido comercial, o que pode desvirtuar a idéia de 

compartilhamento de saberes por meio de mecanismos democráticos, cooperativos e 

solidários, que promovam distribuição dos conhecimentos e não ainda mais concentração 

ou apropriação de uns pelos outros.  

Os cortes de financiamento público às universidades também funcionam como 

incentivos para que busquem gerar receitas próprias, especialmente por parcerias com o 

setor privado, patenteando seus resultados e comercializando marcas, inclusive a da própria 

universidade (Bok, 2003; Masiero, 2003; Santos, 2004b). Nos Estados Unidos, por exemplo, 

as universidades podem patentear e licenciar inovações mesmo que tenham sido 

desenvolvidas com recursos públicos (Bok, 2003; Masiero, 2003), e essa tendência também 

se verifica no Brasil. Para Santos (2004b), esse movimento gera pressões para transformar 

o conhecimento e as pessoas que o constróem em produtos exploráveis comercialmente. O 

                                                
25  A transnacionalização da universidade é um processo antigo, visível desde as universidades 
européias medievais. Depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se grande o número de estudantes 
de pós-graduação de países periféricos e semi-periféricos nas universidades dos países centrais. 
Mais recentemente, soma-se a essa “migração” as parcerias entre universidades de diferentes países 
(Santos, 2004b:18). 
26 De acordo com Santos (2004b:27), estima-se que os gastos mundiais com educação passem de 
2000 bilhões de dólares, o que é mais do que o dobro do mercado mundial de automóveis. 
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conhecimento deixa de ser entendido como bem público e passa a ser visto como bem 

privado e privatizável.  

O tema da propriedade intelectual do conhecimento, incluindo-se patentes, 

marcas e direitos de copyright é um dos assuntos mais polêmicos da atualidade e é ponto 

de conflito internacional (Urzúa, 2001; Yelland, 2001). A luta pelas patentes tem 

transformado os processos de pesquisa e as relações no âmbito da própria comunidade 

científica, especialmente nos países centrais, acredita Santos (2004b). A tendência é 

bloquear processos de discussão pública de resultados e a colegialidade dos processos de 

pesquisa, o que pode até minar o próprio avanço da ciência e gerar distorções nas 

prioridades de pesquisa. A norma passa a ser o segredo, para depois chegar à patente, o 

que desincentiva a cooperação e a transmissão livre de conhecimentos. “O problema do 

patenteamento é dos que melhor revela a segmentação global da produção do 

conhecimento” (Santos, 2004b:89). 

Um professor entrevistado acredita que para que a universidade exerça seu 

papel de sistematização de diferentes conhecimentos e promoção do fluxo entre eles, é 

essencial que seja aberta à sociedade e que o conhecimento produzido seja público e 

disponibilizado gratuitamente a todos. Ao contrário, “se permitirmos a apropriação privada 

do conhecimento que vem sendo produzido pela humanidade por grandes corporações, (...) 

a exclusão gerada tende a gerar efeitos mais gigantescos do que os da apropriação privada 

das máquinas na era industrial...” Para ele, a melhor forma de multiplicar as idéias e 

enriquecer a humanidade é deixar o conhecimento fluir livremente: “Pedágios e controles 

sobre as idéias, sobre o conhecimento, levará a mais exclusão no planeta”. Por isso, ele 

conclui que o debate a respeito da propriedade intelectual seja o grande debate da 

atualidade, pois tem relação com a maneira como se percebe o conhecimento e como é 

distribuído. Ele considera que a universidade não está encarando de frente essa questão, ou 

seja, buscando tornar-se um instrumento de democratização do conhecimento. 

A almejada autonomia da universidade pública, nesse caminho de 

comercialialização, se daria pela privatização de parte dos serviços que presta (Santos, 

2004b). Não se trata, portanto, de uma autonomia com o objetivo de preservar a liberdade 

acadêmica, mas de adaptar as universidades às condições do mercado. Tende-se a 

aproximar o modelo de universidade pública da universidade privada, transformando a 

universidade, enquanto conjunto, numa instituição empresarial, de mercado. A universidade 

passa a ser vista como um serviço ao qual se tem acesso não pela via da cidadania, mas 

pela via do consumo. Os estudantes passam de cidadãos a consumidores ou clientes 

(Santos, 2004b). Segundo um professor entrevistado: “há universidades imensas nos 
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Estados Unidos cotadas em bolsa de valores, que declaram não trabalhar com frescuras, 

mas com conhecimentos comercializáveis ou valorizáveis no mercado.”  

Observando a gestão de universidades nos Estados Unidos, Bok (2003) e 

Masiero (2003) apontam o crescente uso de termos da cultura corporativa, como marca, 

trade-offs, ou custo-benefício, além de aplicação de programas de qualidade total, e práticas 

que priorizam quantidades em detrimento da qualidade do que é produzido. A competição 

ganha espaço em relação à cooperação, tanto dentro da universidade quanto em suas 

relações com a sociedade (Masiero, 2003). Em países da OCDE, Yelland (2001) também 

observa o aumento do uso de instrumentos da gestão privada nas universidades. Nesse 

sentido, Santos (2004b) chama a atenção para a comparação que se faz entre os modelos 

de gestão pública da universidade e os modelos de gestão privada, que são considerados 

superiores pelos que defendem a privatização e questionam a legitimidade da universidade 

pública.  

Yelland (2001) observa, ainda, o significativo contingente de acadêmicos que se 

comportam como capitalistas. Mesmo sendo funcionários públicos, privilegiam temas 

privados, priorizam retorno para si mesmos e para seus grupos de pesquisa, por meio de 

consultorias, que complementam os salários que são, em média, baixos (Urzúa, 2001). 

Nesse contexto, carreiras tradicionais dão lugar a carreiras tecnológicas (Urzúa, 2001), pois 

oferecem mais oportunidades de aplicação imediata. Como observa Santos (2003), a 

dinâmica dos financiamentos leva ao elitismo dos grandes cientistas e a disputas por 

recursos entre eles. Se, por um lado, os investimentos em pesquisa garantem 

desenvolvimento teórico acelerado, por outro exigem lealdade aos objetivos de quem 

financia (Santos, 2003).  

Nas universidades, ainda segundo Yelland (2001), como as publicações são 

bastante valorizadas, os professores diminuem as aulas na graduação ou as repassam para 

professores mais jovens e dedicam-se mais à pesquisa. É importante, por outro lado, para 

as universidades e centros de pesquisa manter pesquisadores jovens, renovar temas de 

pesquisa, mas para isso é necessário fazer da pesquisa uma carreira atrativa. É um desafio 

gerencial compatibilizar equipes de pesquisa contando com pesquisadores mais jovens, 

com contratos por tempo determinado, e pesquisadores com estabilidade, o que pode gerar 

conflitos. Os projetos de curto prazo são mais comuns, comprometendo o longo prazo. 

Quase nenhuma universidade conta com sobras de recursos de seu próprio orçamento para 

investir em pesquisas de acordo com o que planeja, por exemplo, ligando mais 

estreitamente ensino, pesquisa e extensão (Yelland, 2001).   

De fato, como será analisado em relação aos casos aqui apresentados, as 

universidades não costumam dispor de recursos orçamentários para atividades inovadoras 
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ou experimentais, especialmente quando caracterizadas como atividades de extensão. No 

caso da ACC, que será detalhado no capítulo quatro, embora o programa seja coordenado 

pela Pró-Reitoria de Extensão e esteja integrado ao ensino e à pesquisa, a universidade não 

tem como financiá-lo com recursos orçamentários. O programa foi financiado, por alguns 

anos, com recursos de um órgão estadual de fomento à pesquisa. O financiamento foi 

interrompido, no entanto, pois a universidade estava inadimplente com alguns credores, já 

que tem tido dificuldades para manter suas contas em dia, em função do contingenciamento 

de recursos públicos. 

De acordo com Santos (2004b), ao contrário do que alguns tentam fazer crer, as 

deficiências no desempenho da responsabilidade social da universidade não decorrem do 

excesso de autonomia, mas da falta dela e dos meios financeiros adequados para que a 

exerça. É complicado a sociedade e o Estado demandarem novas funções para a 

universidade, se ela está submetida a uma asfixia financeira que mal lhe permite 

desempenhar as funções tradicionais. Tendo sido criadas as condições básicas, aí sim, a 

universidade poderia assumir formas mais densas de responsabilidade social, sendo 

permeável às demandas sociais, sobretudo dos grupos sociais que não possuem poder para 

impor suas demandas. 

A dinâmica capitalista de geração de receitas acaba influenciando também os 

pesos das disciplinas e departamentos. Tem crescido a autonomia de unidades ou centros 

de pesquisa com mais facilidade para captar recursos em relação à direção central das 

universidades (Yelland, 2001). Por um lado, unidades mais independentes e 

descentralizadas geram mais flexibilidade e inventividade. Por outro, refletem o princípio do 

mercado do dilema entre riscos e oportunidades, e provocam discussões sobre a alocação 

de recursos públicos (Yelland, 2001). Na Universidade Federal da Bahia, por exemplo, um 

rápido passeio pelas diferentes escolas ou faculdades evidencia as diferenças nos 

potenciais de captação de recursos e de aplicação deles na infra-estrutura da universidade. 

1.3 Articulação de saberes nas atividades de extensão, ensino e 
pesquisa 

1.3.1 Extensão universitária como canal privilegiado entre universidade e 
sociedade? 

A extensão universitária é vista por muitos como espaço privilegiado de relação 

da universidade com a sociedade, o que não significa que por meio da pesquisa e do ensino 

não haja relação com a sociedade. 
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A Constituição Federal do Brasil prevê, em seu artigo 207: “As universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 

e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão“ (BRASIL, 

1988). Essa indissociabilidade, no entanto, dificilmente é visível na prática, mesmo nas 

universidades que desenvolvem amplamente atividades dos três tipos. A maior parte dos 

estudantes que passa pelas salas de aula não participa de atividades de pesquisa ou 

extensão ao longo de sua vida acadêmica, a não ser em caráter eventual. Os aprendizados 

gerados nas pesquisa ou nas atividades de extensão, em geral, produzem poucas 

mudanças nos conteúdos das disciplinas curriculares. A própria divisão organizacional nas 

universidades, separando artificialmente ensino, pesquisa e extensão, contribui para 

provocar distanciamento e a visão dessas “funções” como separadas (Siqueira, 2004). 

Se considerarmos que a função tradicional da universidade é ensino, e que a 

pesquisa ganhou espaço em parte das instituições, a extensão, ao contrário, parece ter 

“chegado atrasada à festa”, ou talvez “nem tenha sido convidada”. Em muitos textos e 

análises sobre as universidades, sequer são mencionadas funções ou atividades de 

extensão.  

Embora a Constituição preveja a indissociabilidade entre as três funções, as 

estruturas do Ministério da Educação e das universidades, e as políticas e práticas 

instituídas não refletem essa unicidade e não parecem oferecer condições para que a 

indissociabilidade se realize. Enquanto cursos de graduação e pós-graduação, bem como 

atividades de pesquisa, encontram-se normalizados pelo governo, a extensão busca 

reconhecimento institucional e discute identidade conceitual e estrutural. O financiamento da 

extensão não é assegurado pelo governo, o que estimula cada instituição de ensino a 

buscar recursos por sua própria conta (Carrijo e Moraes Filho, 2002). 

No campo das políticas públicas de educação houve, nos últimos anos, 

tentativas de definição de uma política de extensão. Essas iniciativas não chegaram, no 

entanto, a representar uma política governamental institucionalizada, com mecanismos que 

garantam sua continuidade e aplicação universal. Cada instituição de ensino superior segue 

desenvolvendo seus próprios conceitos e estruturas político-institucionais de extensão, com 

pouco ou nenhum referencial governamental. Há, portanto, distintas interpretações do 

conceito, do papel e da estrutura da extensão nas universidades brasileiras, o que não 

significa que não haja um processo de fortalecimento e institucionalização em curso (Carrijo 

e Moraes Filho, 2002).  

A partir do Plano Nacional de Extensão, de 1998, estabeleceu-se uma 

categorização das atividades de extensão, dividindo-as em programas, projetos e outras 
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ações extensionistas, como cursos de extensão, eventos, prestação de serviços, 

publicações e outros produtos extensionistas. Definiram-se, também, áreas temáticas e 

linhas programáticas, buscando certa organicidade na classificação das ações e 

fortalecimento do seu caráter científico (Carrijo e Moraes Filho, 2002). Pela diversidade de 

atividades que podem ser entendidas como extensionistas, seus possíveis destinatários são 

também variados: grupos sociais populares, movimentos sociais, comunidades locais, 

governos, empresas, organizações não-governamentais e a sociedade em geral. Podem ser 

prestados serviços diversos e atividades de promoção da cultura técnica e científica, bem 

como atividades culturais no campo das artes e literatura (Santos, 2004b). Nos últimos anos, 

no Brasil, tem crescido a produção acadêmica de artigos e livros a partir de experiências de 

extensão, bem como há congressos de extensão que ganham em qualidade e 

reconhecimento, estimulando a sistematização e a reflexão sobre as experiências. 

Uma das entidades que vem estimulando o debate e produzindo documentos 

relevantes para a definição de políticas de extensão é o Fórum Nacional de Pró-reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, criado em 1987. Em 2003, foi criado 

também o Fórum de Extensão das Instituições de Ensino Superior Brasileiras, liderado por 

instituições privadas. A própria existência de ambos os fóruns revela as diferentes visões e 

conflitos entre as universidades públicas e privadas também em relação à política de 

extensão. 

No Plano Nacional de Educação (2001), o artigo 23 define como meta: 

Implantar o Programa de Desenvolvimento da Extensão Universitária em 
todas as Instituições Federais de Ensino Superior no quadriênio 2001-2004 
e assegurar que, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a 
graduação no ensino superior no País será reservado para a atuação dos 
alunos em ações extensionistas. (BRASIL, 2001, art.23) 

Tal meta ainda não foi atingida em boa parte das universidades e cursos. Em 

relação à articulação de saberes com a sociedade, o discurso do Plano Nacional de 

Extensão, por exemplo, como outros documentos oficiais, coincide em vários pontos com o 

debate nesta tese: 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de 
mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um 
conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 
trarão aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. 

Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e 
popular, terá como conseqüências a produção do conhecimento resultante 
do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do 
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 
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atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo 
dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que 
favorece a visão integrada do social”27. 

Silva (2003) enfatiza que extensão não é o que se faz fora da universidade, mas 

um tipo de atividade que mostra o que está dentro dela, em que se revela o significado de 

universidade. “A extensão desafia a setorialidade, solicita inteireza” (Silva, 2003:11). Para 

ele, a extensão é uma função definidora da universidade, na medida em que ensina a 

universidade a realizar a sua essência, que transcende as especializações, e a desconhecer 

fronteiras. 

Para Werthein (2002), a extensão desenvolve-se diante do imperativo da 

democratização da universidade, para oferecer a um maior número de pessoas os 

benefícios do saber universitário. Para ele, isso estaria de acordo com a visão de que por 

meio da imersão nos problemas sociais a universidade adquire melhores condições para 

contribuir com as mudanças, tanto na própria universidade quanto na sociedade. Por 

intermédio da extensão universitária, a universidade poderia cumprir seu papel de construir 

conhecimentos de maneiras plurais, pela ampliação dos vínculos com a sociedade, 

contribuindo para sua própria legitimidade (Soares, 2004). Ou seja, a extensão pode ser 

vista como porta de diálogo privilegiada com conhecimentos não-científicos e como conjunto 

de atividades que reforçam, de maneira explícita, o compromisso social da universidade.  

Santos (2004b) é um dos que acredita que a extensão terá significado especial 

no futuro próximo. Para ele, há que se conferir nova centralidade às atividades de extensão, 

implicando mudanças nos currículos e nas carreiras dos docentes. Se a opção é por 

universidades com um papel mais ativo no aprofundamento da democracia, na luta contra a 

exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural, então elas 

podem envolver-se numa vasta área de prestação de serviços, o que exigirá cooperação 

entre áreas governamentais e disciplinares. Santos (2004b) recomenda evitar que a 

extensão seja orientada para atividades rentáveis que sirvam como fonte de captação de 

recursos suplementares ao orçamento, o que, no caso da universidade pública, poderia 

representar uma privatização discreta. O objetivo prioritário deve ser o apoio solidário para a 

resolução dos problemas sociais, embora seja, também, relevante a cooperação com 

empresas locais, por exemplo, para o desenvolvimento tecnológico do país. 

Um aspecto interessante evidenciado pela experiência do Programa ACC, e que 

pode se aplicar à discussão que se trava aqui a respeito dos programas de relação entre 

universidade e sociedade, é quanto a institucionalização. O baixo grau de institucionalização 

da extensão pode ser vista como vantagem, no sentido de que pode constituir-se como 

                                                
27 www.ufmg.br/proex/renex/arquivos/pne/planonacional.htm. Citado em Carrijo e Moraes Filho (2002) 

http://www.ufmg.br/proex/renex/arquivos/pne/planonacional.htm
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espaço acadêmico instigante, de experimentação. Por não estar tão institucionalizada em 

seus modos de fazer, não há normas ou regras prontas (Programa ACC, 2003). 

Essa condição assegura um espaço de liberdade, aquele do intervalo, da 
réstia ou da fresta entre o ‘dentro’ e o ‘fora’ da instituição – se é que existe 
isso –, do limbo impreciso onde residem possibilidades de transformação. A 
extensão, dessa forma percebida, é um espaço em que o fazer acadêmico, 
para expressar-se, tem de sujar as mãos, de tornar-se impuro, de 
contaminar-se intensamente com o real. Mesmo que tenha de atropelar 
cânones (Programa ACC, 2003:35). 

As histórias dos programas apresentados nesta tese mostram que estes se 

constituíram aproveitando brechas, oportunidades, recursos já existentes e captando novos, 

em estruturas mais flexíveis e efêmeras, que se articulam com formas mais 

institucionalizadas. Certamente algum grau de institucionalização é importante quando se 

fala, por exemplo, de aprendizagem organizacional, até para que não seja necessário 

“reinventar a roda” a cada experiência. A flexibilidade e a criatividade permitida por espaços 

menos institucionalizados, por outro lado, é também fundamental para a aprendizagem, 

como será discutido a partir do próximo capítulo. 

Conforme já mencionado, as relações entre a universidade e a sociedade podem 

se dar de múltiplas maneiras, e é desejável que articulem em algum grau ensino, pesquisa e 

extensão. Nas atividades de extensão, em especial, costuma ser mais explicitamente 

solicitada a cooperação multidisciplinar e a articulação de saberes científicos e não-

científicos. Muitas iniciativas de relação entre universidade e sociedade, porém, começam 

ancoradas na pesquisa, e ao exigir outros conhecimentos e articulações, aproximam-se do 

caráter extensionista. Uma relação pode iniciar por meio de um simples curso de 

capacitação, por exemplo, e gerar novas demandas e iniciativas conjuntas. Dos oito 

programas analisados nesta tese, cinco deles podem ser caracterizados prioritariamente 

como de extensão28; dois deles têm como base fundamental a pesquisa29; e um deles teve 

como objetivo primordial promover mudanças no ensino a partir da articulação com a 

sociedade30. Todos eles articulam, de alguma maneira e em algum grau, atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão. As portas de entrada podem ser muitas, embora as 

portas da extensão costumem estar mais naturalmente abertas aos diversos saberes 

presentes na sociedade. 

                                                                                                                                                   
e em Programa Atividade Curricular em Comunidade (2003). 
28 Atividade Curricular em Comunidade (ACC/UFBA), Associação de Fomento à Economia Solidária 
(Bansol), Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/UFRJ), Prêmio Fenead e 
Universidade Solidária.  
29 Programa de Desenvolvimento e Gestão Social e Programa Gestão Pública e Cidadania. 
30  Fórum Comunitário de Combate à Violência, que teve origem no Projeto UNI, proposto pela 
Fundação Kellogg, na década de 1990, e que tinha como objetivo promover mudanças na formação 
de profissionais de saúde. 
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1.3.2 Articulando saberes no ensino 

No âmbito da função mais tradicional da universidade – o ensino – também pode 

ser praticada a articulação de diferentes saberes, de modo a valorizar diferentes 

contribuições.  

Um elemento importante para a democratização do conhecimento é a ampliação 

do acesso à universidade, evitando que seja classista, sexista, racista ou etnocêntrico. O 

acesso à universidade de camadas mais populares força-a, inclusive, a se deparar com 

outros tipos de conhecimentos. (Santos 2004b). As tarefas de democratização do acesso 

são exigentes, alerta Santos (2004b), pois questionam a universidade em seu todo – quem a 

freqüenta e como os conhecimentos são transmitidos – exigindo avaliação crítica do acesso 

e de seus obstáculos. Um movimento importante para a democratização do ensino, além da 

ampliação do número de vagas, sobretudo nas universidades públicas, é a interiorização do 

ensino superior.  

No âmbito do ensino, é possível promover articulação em torno de experiências 

multidisciplinares, misturando estudantes e professores de diferentes cursos, seja em sala 

de aula, seja articulados a atividades de pesquisa ou de extensão. Os currículos podem ser 

desenhados de forma a adotar a flexibilidade em perspectiva ampla, para que o processo 

educacional acompanhe a dinâmica do conhecimento, o avanço da ciência e as 

necessidades da sociedade, possibilitando formar profissionais sintonizados com os 

problemas de seu tempo e de seu espaço (Programa ACC, 2003). Nesse sentido, é 

importante combinar a formação específica de cada área profissional com uma formação 

universal, política e social, de cidadania e ética, bem como considerar nos conteúdos 

ministrados as necessidades locais de formação, seja em graduação, pós-graduação ou 

cursos de curta duração a diferentes públicos. 

Isso pode ser facilitado pela oferta de atividades curriculares de diferentes 

naturezas, com temas e metodologias flexíveis, com participação dos estudantes e das 

comunidades para defini-los como algo previsto no percurso acadêmico, e não algo eventual 

ou marginal nos currículos (Programa ACC, 2003). 

A própria sala de aula pode ser vista como espaço de prática e de 

experimentação da articulação de diferentes saberes. Um professor entrevistado observa: “A 

sala de aula costuma ser um espaço muito autoritário, que pressupõe que um sabe e os 

outros todos sabem pouco. Há poucos mecanismos desenvolvidos ou aplicados para que os 

conhecimentos de todos sejam compartilhados”. Outro professor acredita que a lógica 

disciplinar e hierarquizada da universidade costuma refletir-se nas relações professor-aluno. 

Colocar os alunos no mesmo nível do professor, ou mesmo acima dele, pode ser uma 
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grande inovação no ensino, comenta ele. Uma professora conta que desejava que os alunos 

participassem da construção das disciplinas, mas não sabia como fazê-lo, o que a motivou a 

realizar várias experiências e ela percebe que tem aprendido muito nessa construção 

coletiva. 

Há limites institucionais que dificultam a inovação no sentido da articulação mais 

intensa entre saberes no ensino. Entre eles, há dificuldades de financiamento para oferecer 

capacitação a lideranças comunitárias na universidade, por exemplo. Isso pode estar 

associado, de algum modo, à tendência de mercantilização da educação, em que são 

priorizadas atividades que gerem recursos para a própria manutenção das universidades. 

Outra questão observada por um professor entrevistado é que: “A maioria dos cursos em 

gestão social não passa de metodização do social. Procura-se passar fórmulas de captação 

de recursos, como organizar,...”. Esse tipo de postura reforça a separação entre saberes, 

pois não são considerados saberes de gestão associados às práticas das pessoas; impõe-

se termos, conceitos e modos de fazer desenvolvidos em outros contextos, sem articulá-los 

aos saberes que já existem naquele contexto. O entrevistado coloca que as pessoas das 

organizações sociais desejam esse saber, considerado “superior”, porque por meio dessas 

ferramentas de gestão, podem obter recursos, por exemplo. É o que Santos (2003) chama 

de desperdício da experiência, além do não reconhecimento e da marginalização de 

saberes e da imposição de modos de fazer na área da gestão. 

No capítulo três, serão apresentadas algumas ações dos programas em análise 

no sentido de promover articulações entre saberes no âmbito do ensino. 

1.3.3 Articulando saberes na pesquisa 

As atividades de pesquisa oferecem múltiplas oportunidades para a articulação 

de diferentes saberes. Trata-se, aqui, de alguns aspectos relativos à pesquisa que impactam 

seu potencial de articulação de saberes: definição das pautas de pesquisa; dimensões 

metodológicas da pesquisa; divulgação dos resultados das pesquisas; consistência do 

trabalho e articulação entre pesquisadores. 

Definição das pautas de pesquisa 
Uma questão primordial em relação à pesquisa é o processo de definição das 

pautas de temas e contextos a serem pesquisados, que pode atender a diferentes 

interesses da sociedade. Um professor entrevistado percebe que há distanciamento entre a 

universidade e a sociedade na definição das pautas de pesquisa. Segundo ele: “As 

pesquisas não nascem de um diálogo com a comunidade, nascem das idiossincrasias dos 

professores”. Ele acredita que, embora haja temas e metodologias privilegiadas em função 
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do contato dos pesquisadores com diferentes setores da sociedade, as atividades da 

universidade não nascem organicamente desse diálogo. Ele aponta, ainda, que embora 

muitos temas privilegiados nas pesquisas abordem questões sociais e culturais locais, 

refletem mais a oportunidade de financiamento ou de reconhecimento, pelo fato dos temas 

estarem em evidência na atualidade, do que a efetiva proximidade com a sociedade. 

Dimensões metodológicas da pesquisa 
Uma das dimensões fundamentais para favorecer a articulação entre saberes é 

a dimensão metodológica da pesquisa. Um dos formatos que tende a favorecer a articulação 

é a pesquisa-ação, na qual o problema de pesquisa e os métodos são definidos em conjunto 

entre todos os interessados para a resolução de um problema coletivo, que caminham 

juntos durante todo o processo. Na pesquisa-ação, a participação das pessoas implicadas 

nos problemas investigados é absolutamente necessária, não apenas em ações triviais, mas 

em todas as dimensões do problema sob observação (Thiollent, 2004). Um pesquisador 

entrevistado observa que a pesquisa-ação implica grande responsabilidade, exigindo 

compromisso ético profundo entre as pessoas envolvidas. A metodologia requer cuidado em 

sua aplicação, enfatiza ele, comentando que há casos na área de administração em que 

pesquisas que se aproximam de atividades de consultoria são chamadas de pesquisa-ação; 

em lugar de construir em conjunto com as pessoas, o pesquisador estuda a organização e 

diz a ela como agir ou resolver um problema. 

Pesquisas e projetos que envolvem grupos comunitários costumam exigir 

processos amplos de diagnóstico e aproximação entre as partes, antes que se definam 

objetivos e estratégias de atuação. Os prazos também precisam ser compatíveis com as 

exigências metodológicas da pesquisa e das condições e necessidades dos grupos 

(Michaud, 2004). Referindo-se à experiência de vinte e cinco anos do Serviço às 

Coletividades 31 , no Canadá, Michaud (2004:9) destaca: “É ilusório querer desenvolver 

parcerias de pesquisa com grupos comunitários sem o apoio de programas de 

financiamento apropriados”. 

Um entrevistado que costuma utilizar o método etnográfico em suas pesquisas – 

outra abordagem metodológica que propicia a articulação de saberes – observa que a 

aprendizagem do pesquisador passa pelo olhar antropológico da prática etnográfica, que 

implica envolver-se com as realidades de pesquisa, extrapolando a dimensão estritamente 

                                                
31 O Serviço às Coletividades (Service aux collectivités - SAC) foi criado, em 1979, pela Universidade 
do Quebec em Montreal, com o objetivo de tornar disponíveis, por meio de uma estrutura institucional 
específica, recursos da universidade a grupos sociais que tradicionalmente não tinham acesso a eles. 
A maior parte dos projetos desenvolvidos por intermédio do SAC utiliza a pesquisa-ação como 
mecanismo de relação entre universidade e sociedade. Mais informações a respeito do SAC podem 
ser obtidas por meio do endereço eletrônico www.unites.uqam.ca/sac. 

http://www.unites.uqam.ca/sac
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científica: “Eu costumo dizer que a pesquisa antropológica acaba permitindo uma vivência 

existencial, que reflete sobre a sua própria condição de ser, sua própria cultura, o que você 

pensa; então, tem um permanente estado de re-aprendizado”. 

Outro formato de interação entre universidade e sociedade que tem sido 

aplicado em universidades pelo mundo é o das oficinas de ciência (science shops). O 

modelo é baseado em experiências de pesquisa-ação e de ativismo de estudantes e 

professores nos anos 1970, e está ressurgindo, atualmente, em vários países, sobretudo na 

Europa. Nas oficinas de ciência, setores ou grupos na universidade respondem a demandas 

de grupos, movimentos e organizações sociais, governos e empresas na identificação e 

resolução de problemas sociais, ambientais, de saúde, de emprego, de energia, de criação 

de organizações ou promoção de debates, de maneira participativa e compartilhada entre os 

participantes (Santos, 2004b). Em muitos países, as oficinas são integradas aos currículos 

de diferentes cursos. Nos Estados Unidos, as oficinas de ciência e outras experiências 

correlatas têm sido desenvolvidas, sendo chamadas de pesquisa comunitária (community-

based research), e muitas delas integram um movimento organizado internacionalmente na 

rede “conhecimento vivo” (living knowledge), que visa criar espaços públicos de saberes. 

Divulgação dos resultados das pesquisas 
Outro aspecto importante no que se refere à pesquisa é tornar disponíveis os 

conhecimentos produzidos, tanto aos que participaram de sua construção, evitando-se a 

distinção entre sujeito e objeto (Ribeiro 2003), quanto publicamente, de modo a garantir o 

direito à livre circulação das idéias e dos resultados gerados (Michaud, 2004). Para isso, é 

importante planejar e, efetivamente, implementar mecanismos de retorno aos pesquisados e 

de disseminação, por diferentes meios e instrumentos, de forma que a informação de fato 

chegue a quem pode ser útil. Pode-se prever, inclusive, uma pesquisa ou avaliação para 

verificar se os dados chegaram e como foram utilizados. 

Essa necessidade costuma ser reconhecida pelos pesquisadores, mas nem 

sempre é priorizada, como aponta um gestor social entrevistado: “A demora no retorno ou a 

devolução por meios inadequados, inacessíveis, evidencia que isso não é priorizado pelos 

pesquisadores”. Outra entrevistada, uma gestora governamental, acredita que: “Há 

inúmeras pesquisas feitas sobre comunidades e nunca as informações voltam de maneira 

organizada, sistematizada, para facilitar a vida deles”. Um pesquisador entrevistado 

reconhece: 

Não desenhamos desde a formulação das pesquisas, incluindo aí recursos 
para isso, estratégias apropriadas para a divulgação dos resultados para os 
públicos envolvidos, inclusive para os formuladores de políticas públicas. 
Priorizamos a produção acadêmica, como artigos para congressos na área. 
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As pressões sobre os acadêmicos para que tenham trabalhos publicados, devido 

à valorização atribuída a publicações em avaliações de desempenho, é um fator institucional 

que influencia as prioridades. As comunidades, ou os pesquisados, não costumam contar 

com mecanismos de pressão sobre os universitários para que se compartilhe os 

conhecimentos gerados. Um pesquisador observa que a prioridade a publicações prejudica 

a própria maturação das pesquisas, pois é preciso ter sempre coisas novas para publicar. 

Yelland (2001) indica que, em vários países, tem havido maior pressão dos 

governos por accountability, responsabilidade social e avaliação da gestão das pesquisas. 

Quanto ao Brasil, Ribeiro (2003) observa que a transparência de resultados das pesquisas à 

sociedade até hoje não foi alvo de política específica e defende que se criem projetos de 

transferência de conhecimento à sociedade. 

Consistência do trabalho e articulação entre pesquisadores 
Um último fator destacado é a importância de trabalhar com consistência os 

temas de pesquisa ao longo do tempo, contribuindo para a qualidade do que é produzido. 

Um pesquisador entrevistado aponta que, no campo da economia solidária, por exemplo, há 

hoje acúmulo do ponto de vista conceitual, e o desafio é a construção de metodologias de 

intervenção. Segundo ele, a base conceitual sólida permite desenvolver “metodologia fina” 

na prática, em sintonia com o plano conceitual, e ajuda a tomar decisões no dia-a-dia de 

projetos que envolvem intervenção. 

O trabalho continuado com certos temas pode favorecer a articulação de 

conhecimentos entre pesquisadores. Vários entrevistados observam que a discussão 

periódica entre eles não é uma prática priorizada entre os muitos afazeres dos 

pesquisadores, para que cada um possa mostrar seu trabalho e conhecer o trabalho dos 

outros e discuti-los.  Com isso, mesmo em um grupo de pesquisa, a produção costuma ser 

sobreposta e, em geral, há pouca produção compartilhada entre pesquisadores: “Nos 

relatórios, a produção é colocada uma em cima da outra”, diz um pesquisador. 

Na área de administração, há poucos grupos de pesquisa que compartilham 

recursos e aprendizados entre seus membros. A maioria das pesquisas costuma ser 

proposta e conduzida por apenas um pesquisador. Analisando a produção acadêmica em 

administração no Brasil, Machado-da-Silva (2003) observa que é raro encontrar abordagens 

teóricas e metodológicas consistentes e duradouras ao longo do tempo, bem como 

abordagens que integrem significância teórica e contextualização sociocultural, no sentido 

de favorecer a aplicação dos conhecimentos na prática. O autor critica pesquisadores que 

pipocam de um tema para outro e os que perseguem modismos, e defende que se 

valorizem os grupos de pesquisa que mantêm seus trabalhos articulados em torno de linhas 
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de pesquisa e temas definidos. Machado-da-Silva (2003) entende que homogeneidade e 

diversidade não são necessariamente opostas na articulação entre os planos teórico e 

metodológico e a aplicação contextualizada: “Generalização e aplicação são faces da 

mesma moeda” (2003:8). 

Há, atualmente, tendência de crescimento da prática de publicações em conjunto, 

assim como tem havido mais pressão das agências financiadoras para projetos em parceria 

entre pesquisadores e equipes multidisciplinares, o que já é mais comum em áreas das 

ciências naturais (Urzúa, 2001;Yelland, 2001). 

Diante das considerações a respeito das dificuldades que afetam a universidade 

e das possibilidades de que ela constitua um espaço de articulação de diferentes saberes, 

volta-se a atenção para os caminhos e práticas para que isso aconteça. Como vimos neste 

capítulo, embora haja limites, há caminhos possíveis para que a universidade, em seu todo 

ou em parte, oriente-se para a valorização e a articulação de diferentes saberes. A idéia da 

qual se parte, aqui, é que os programas de relação entre universidade e sociedade que se 

orientam pela valorização e articulação de diferentes saberes podem ser espaços 

privilegiados de experimentação e de inovação. Suas práticas podem indicar maneiras pelas 

quais é possível enfrentar algumas das crises que afetam a universidade. 

O objetivo que emerge dessa discussão é identificar o potencial dessas 

experiências enquanto espaços de experimentação, de inovação, de aprendizagem. Para 

isso, torna-se necessário explorar o referencial teórico que trata de aprendizagem 

organizacional, o que acontece no próximo capítulo. De acordo com a abordagem social da 

aprendizagem, oportunidades para aprender são geradas, sobretudo, em situações que 

envolvem engajamento mútuo em comunidades de prática, em torno de empreendimentos 

coletivos. Além do engajamento em práticas, a aprendizagem pode ser gerada pela 

articulação nas fronteiras entre comunidades de prática, seja pela percepção de novas 

possibilidades de ação, seja pelo alinhamento de pessoas e recursos de diferentes 

comunidades, em prol de objetivos comuns. 

Essa concepção aproxima-se da proposta do trabalho da tradução (Santos, 

2005a), no sentido de permitir e reconhecer práticas geradas no âmbito de cada 

comunidade, organização ou movimento, e trabalhar para que tais práticas sejam 

compartilhadas e articuladas em algum grau com outras, produzidas em outros contextos. 

Pode-se, assim, pensar no trabalho de tradução dentro da própria universidade e, sobretudo, 

em suas relações com a sociedade. 

A partir do que foi abordado neste capítulo e do referencial que será apresentado 

a seguir, espera-se dispor de elementos para explorar características do processo de 

aprendizagem nas experiências de programas de relação entre universidade e sociedade 

orientados para a valorização e articulação de diferentes saberes. 
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Capítulo 2 – Aprendizagem organizacional e comunidades 
de prática 

O termo comunidade de prática foi utilizado pela primeira vez por Jean Lave e 

Etienne Wenger no livro Situated learning: legitimate peripheral participation, de 1991, no 

contexto de estudos a respeito de aprendizagem que vinham sendo desenvolvidos por um 

conjunto de pesquisadores, em especial no Institute for Research on Learning, em Palo Alto, 

Califórnia, nos Estados Unidos. 

Lave e Wenger (1991) propõem ver a aprendizagem como uma prática social 

situada, ou seja, que possui atributo empírico, como parte do processo de construção social 

da realidade, entrelaçada com a cultura e a política. Defendem a mudança de foco dos 

estudos no campo da aprendizagem, da ênfase aos processos que acontecem na mente do 

indivíduo para a ênfase aos processos sociais relativos à participação das pessoas no 

mundo social. De uma visão em que o processo cognitivo é o principal aspecto da 

aprendizagem, para outra, na qual a prática social desempenha o papel principal, é o 

fenômeno gerador, do qual a aprendizagem é uma de suas características. Lave e Wenger 

(1991) sugerem que a aprendizagem seja vista como um processo de legítima participação 

periférica em comunidades de prática, termos que ganharam repercussão a partir dessa 

obra e que serão abordados adiante. 

Etienne Wenger difundiu o termo comunidade de prática, sobretudo a partir do 

lançamento do livro Communities of practice: learning, meaning, and identity, em 1998. 

Wenger teve vários artigos publicados em revistas acadêmicas e de negócios, participou de 

eventos e palestras pelo mundo, e aproximou-se do mundo da consultoria. A idéia de 

comunidade de prática está em fase inicial de difusão no Brasil, e parece promissora para 

os objetivos desta tese, tanto enquanto metáfora para ver a organização, como enquanto 

conjunto analítico para estudar, compreender e explicar as práticas organizacionais (Morgan, 

1996; Wenger, 1998; Yanow, 2000). 

Neste capítulo, apresentam-se as principais abordagens existentes nos estudos 

de aprendizagem organizacional, procurando distinguir em termos amplos o que se definiu 

como abordagem cognitiva e como abordagem social. No âmbito da abordagem social, que 

também pode ser chamada de abordagem da aprendizagem situada, localiza-se a teoria 

social da aprendizagem, proposta por Wenger (1998) e o desenvolvimento do conceito de 

comunidade de prática. Busca-se, assim, posicionar num contexto teórico mais abrangente 

parte do referencial de análise que será usado para identificar características do processo 

de aprendizagem de programas e projetos de relação entre universidade e sociedade, no 

Brasil. Em seguida, o conceito de comunidade de prática é detalhado, identificando-se 
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também seus elementos fundamentais, bem como a relação entre esses elementos e a 

aprendizagem organizacional. 

2.1 Aprendizagem organizacional 

As primeiras menções ao conceito de aprendizagem organizacional são de 

James March e Herbert Simon no clássico Organizations, de 1958, cujo foco era 

comportamento organizacional e cognição. No final da década de 1960 e durante a década 

de 1970, o tema ganhou impulso com os estudos dos psicólogos norte-americanos Chris 

Argyris e Donald Schön (Bastos; Gondim; Loiola, 2004). Por um longo período, no entanto, o 

tema foi periférico na teoria organizacional (Bastos; Gondim; Loiola, 2004; Miner e Mezias, 

1996). 

O campo da aprendizagem organizacional cresceu rapidamente nos anos 1990, 

provocando interesse tanto no mundo acadêmico quanto no universo corporativo, o que 

pode ser observado pelo número de publicações, eventos e referências ao tema em 

diferentes contextos (Bastos; Gondim; Loiola, 2004; Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998; 

Elkjaer, 2001). 

O rápido crescimento do campo gerou extrema diversidade de abordagens, o 

que contribui para a tendência à simplificação do que seja aprendizagem organizacional 

(Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998) e mina uma possível consistência teórico-

metodológica do campo (Bastos; Gondim; Loiola, 2004). As disciplinas e áreas que mais têm 

se ocupado do tema são: psicologia (desenvolvimento organizacional), teoria organizacional 

(gerencialismo, estratégia, gestão da produção) e antropologia cultural (Easterby-Smith e 

Araujo, 2001). Cada disciplina ou abordagem tende a comportar-se como uma comunidade 

separada. Costuma haver pouca comunicação entre elas, cada qual elaborando seus 

próprios periódicos, com revisão dos artigos pelos pares, com estruturas formais e informais 

que estabelecem conferências, programas de pesquisa e atividades em colaboração apenas 

dentro da abordagem ou disciplina (Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998). 

A maior parte da literatura é de caráter normativo (Elkjaer, 2001). O campo é 

dominado por trabalhos produzidos nos Estados Unidos, refletindo valores e aspectos 

institucionais norte-americanos, embora seja crescente o número de trabalhos produzidos 

em outros países. Análogo ao que acontece em outras áreas, autores norte-americanos 

raramente citam os europeus e vice-versa (Easterby-Smith e Araujo, 2001). 

Cada definição de aprendizagem organizacional costuma enfatizar certo aspecto 

– mudanças de caráter cultural, cognitivo ou comportamental – e diferentes níveis – 

individual, grupal ou organizacional (Bastos; Gondim; Loiola, 2004). Questões de natureza 
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ontológica, epistemológica e tecnológica podem ajudar a localizar cada contribuição teórica 

em relação às demais e definir a viabilidade de que haja articulação entre elas (Bastos; 

Gondim; Loiola, 2004; Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998): o que é aprender32? O que é 

aprendizagem organizacional? Onde e como acontece a aprendizagem? Quem aprende? 

Quando ocorre aprendizado? Que resultados a aprendizagem provoca? Quais as 

metodologias mais apropriadas para estudar aprendizagem organizacional? O que fazer 

com os resultados das pesquisas? Qual a aplicabilidade do que é desenvolvido em 

intervenção?  

As opções vão sendo determinadas a partir da resposta do que se acredita que 

seja a organização. Se a organização é vista como sistema, o foco estará nos canais e 

fluxos de informação e nos processos de feed-back ou retroalimentação. Se, de outra 

maneira, a organização é vista como um ente político, que cria significado e identidade pela 

coalizão de interesses e competição individual, o foco estará em como o significado é criado, 

comunicado e imposto, seja por meio de histórias, mitos e da retórica em geral, seja pelo 

exercício do poder formal e informal (Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998). Se a 

organização é vista como cultura, ou até mesmo como constelação de comunidades de 

prática, o foco estará nos significados intersubjetivos atribuídos às práticas compartilhadas 

na organização (Wenger, 1998; Yanow, 2000). 

Weick e Westley (2004) afirmam que a expressão aprendizagem organizacional 

é um oxímoro, já que organizar e aprender são, essencialmente, processos contraditórios 

entre si: “Aprender é desorganizar e aumentar a variedade. Organizar é esquecer e reduzir a 

variedade.” (2004:361), o que não significa que não possa ocorrer aprendizagem 

organizacional. Para os autores, essa possibilidade é maior em espaços que conectam, 

continuamente, ordem e desordem, permitindo situações sociais em que estejam 

justapostas. Weick e Westley (2004) chamam a atenção para o fato de que a palavra 

aprendizagem tem sentido circular e obscuro, uma vez que se refere tanto a um processo 

quanto a um resultado. 

É comum a distinção entre os termos aprendizagem organizacional e 

organizações de aprendizagem. O conceito ou campo da aprendizagem organizacional seria 

dominado por acadêmicos, perspectivas descritivas e analíticas, tendo como preocupação 

central a questão “como a organização aprende”?, com foco na observação e análise dos 

processos de aprendizagem nas organizações (Bastos; Gondim; Loiola, 2004; Easterby-

Smith e Araujo, 2001; Elkjaer, 2001). 

                                                
32 De acordo com Paviani (2005), as perguntas “O que é ensinar?” e “O que é aprender?” são 
formuladas desde os primeiros filósofos e pedagogos gregos. Suas respostas, que são diferentes em 
cada época e contexto, interessam não apenas à escola, mas a qualquer instituição da sociedade. 
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Já o grupo que privilegia o termo organizações de aprendizagem ou 

organizações que aprendem (learning organizations) seria o dos consultores, profissionais 

de recursos humanos e pesquisadores que privilegiam perspectivas prescritivas, normativas 

e orientadas à ação e à transformação organizacional (Bastos; Gondim; Loiola, 2004). A 

preocupação é com o desenvolvimento de ferramentas para diagnosticar, avaliar e promover 

a aprendizagem (Abbad e Borges-Andrade, 2004; Bastos; Gondim; Loiola, 2004; Easterby-

Smith e Araujo, 2001), tendo como questão-chave: “como uma organização deveria 

aprender?” (Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998). A organização de aprendizagem seria 

um tipo de estrutura organizacional entre outras possíveis (Elkjaer, 2001), o que deixa 

implícita a idéia de que há organizações que aprendem e outras que não aprendem (Abbad 

e Borges-Andrade, 2004). 

Em geral, esses grupos constituem comunidades e corpos de literatura distintos 

(Easterby-Smith e Araujo, 2001), e as diferenças entre elas costumam gerar debates e 

tensões, mas não são mundos isolados. As pesquisas às vezes nascem de idéias da 

consultoria e vice-versa (Bastos; Gondim; Loiola, 2004), e pode haver migração de 

profissionais de um grupo para outro. A distinção pode, inclusive, ser irrelevante, 

dependendo dos objetivos envolvidos quando o tema é abordado (Elkjaer, 2001). 

Um dos limites apontados por Easterby-Smith; Snell; Gherardi (1998), a respeito 

da maior parte dos estudos em aprendizagem organizacional, é a questão do poder, que por 

vezes é tratada implicitamente, mas raramente é foco do debate. A aprendizagem costuma 

ser associada a benefícios como melhoria nos processos e nas decisões, redução de erros, 

e aumento da eficácia e da eficiência, embora possa levar ao conservadorismo, a 

particularismos e a posturas defensivas (Bastos; Gondim; Loiola, 2004). O tema 

aprendizagem organizacional chegou a atrair a ira de autores pós-modernistas, em função 

do ethos explorador de muitos discursos no campo (Araujo, 1998), que buscam 

comprometer mais os trabalhadores com a organização. 

Contu e Willmott (2000) destacam como contribuição da abordagem de 

aprendizagem situada, que será abordada adiante, a desconstrução do discurso de 

aprendizagem como correção de erros, adaptação ao ambiente e outras metáforas de 

teorias de sistemas implícitas em diversas conceituações de aprendizagem. 

2.1.1 Principais abordagens em aprendizagem organizacional 

A distinção entre abordagens em aprendizagem organizacional costuma variar 

de um autor ou grupo de autores para outro. Alguns desconsideram certa abordagem que 
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para outros é primordial. A classificação apresentada aqui é, portanto, uma entre tantas 

possíveis, buscando servir aos objetivos desta tese. 

Easterby-Smith e Araujo (2001) distinguem a abordagem técnica, que concebe a 

aprendizagem como um processo técnico de processamento de informações, da abordagem 

social, que entende a aprendizagem como um processo eminentemente social e cultural. Já 

Elkaer (2001) distingue duas abordagens em aprendizagem organizacional: a cognitiva, que 

vê a aprendizagem como cognição individual; e a da aprendizagem situada, que pode ser 

sinônimo de abordagem social, na qual se inserem os estudos a respeito de comunidades 

de prática. Finger e Brand (2001) analisam a abordagem psicossocial da aprendizagem, a 

qual dividem em três concepções: humanista, que enfatiza as mudanças de comportamento 

das pessoas nas interações com o ambiente; cognitivista, que prioriza os processos mentais 

envolvidos na aprendizagem; e pragmática, que enfatiza a aprendizagem individual baseada 

na experiência.  

Nosso esforço, aqui, será caracterizar as principais diferenças entre dois 

conjuntos de abordagens, que denominaremos, genericamente, de abordagem cognitiva e 

de abordagem social. O foco do debate é se a aprendizagem organizacional é mais bem 

compreendida por conceitos individuais e cognitivos, ou se o mais apropriado é entendê-la 

como um processo social e cultural. Para Antonacopoulou (2001), a aprendizagem é um 

processo, simultaneamente, social e psicológico, o que não chega a ser um ponto de 

discórdia entre os autores e perspectivas. E os processos de aprendizagem social, 

certamente, têm a ensinar sobre aprendizagem individual e vice-versa (Weick e Westley, 

2004). O mais comum, no entanto, é que os textos que privilegiam aspectos psicológicos 

ignorem aspectos sociais e culturais e vice-versa. A tentativa parece ser, muitas vezes, 

convencer de que uma visão é superior à outra, ou mais completa; e um caminho para isso 

é desconsiderar outras contribuições e conhecimentos. 

Para Bastos; Gondim; Loiola (2004), a carência de abordagens que integrem os 

níveis individuais e organizacionais dá espaço para perspectivas unidirecionais, ou para 

visões simplistas da aprendizagem organizacional como somatório de aprendizagens 

individuais. Contu e Willmott (2000:274) defendem que nos estudos a respeito de 

aprendizagem sejam apreciadas diferentes contribuições de diferentes tipos de 

conhecimento, ao invés de usar um conjunto de critérios. Para eles, talvez mais importante 

do que responder à questão “Qual conhecimento é objetivamente verdadeiro?” seja 

questionar “Qual entendimento é intersubjetivamente valorável?” 

Nesta tese, a perspectiva privilegiada é a da aprendizagem como processo 

social, uma vez que se pretende analisar as articulações entre diferentes saberes no âmbito 
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de processos coletivos de interação entre universidade e sociedade, o que não significa que 

não seja reconhecida a presença de aspectos psicológicos na aprendizagem. 

2.1.1.1 Abordagem cognitiva da aprendizagem organizacional 

A abordagem que se chama aqui de cognitiva é predominante em termos de 

volume de produção a respeito de aprendizagem organizacional (Easterby-Smith; Snell; 

Gherardi, 1998). No livro que lançou o termo aprendizagem organizacional, o foco de March 

e Simon (1958) era o comportamento organizacional e a cognição. Baseados na psicologia 

social, os autores procuravam saber como o ambiente afeta o ser humano e como este 

responde a essas influências. Destacavam a racionalidade limitada dos indivíduos, tanto por 

questões de poder quanto pela capacidade das faculdades cognitivas humanas, e 

mostravam que o comportamento organizacional era afetado por múltiplas influências. 

Nas teorias psicológicas, há variedade de definições para aprendizagem, em 

geral, referindo-se a mudanças no comportamento do indivíduo, resultantes de sua 

maturação e das interações com o contexto (Abbad e Borges-Andrade, 2004). Há duas 

tradições principais em psicologia que tratam de aprendizagem. Uma delas é a behaviorista, 

que ocupou espaço importante em meados do século XX, e enfatiza a mudança de 

comportamento pela interação com o ambiente (Abbad e Borges-Andrade, 2004), sobretudo 

por meio de relações de estímulo e resposta e incentivos seletivos (Wenger, 1998). Finger e 

Brand (2001) destacam a influência dessa perspectiva na disseminação da idéia de que a 

organização deve garantir as melhores condições e oferecer os estímulos apropriados para 

aproveitar as potencialidades de aprendizagem e crescimento individuais, fomentando tanto 

a aprendizagem individual quanto a coletiva, a fim de transformar-se continuamente. 

A outra tradição é a cognitivista, que passa a ser dominante a partir de meados 

da década de 1970, que também considera o ambiente, mas prioriza processos mentais de 

aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes (Abbad e Borges-Andrade, 2004), por 

meio de estruturas cognitivas internas (Wenger, 1998). A aprendizagem seria resultado da 

transformação dessas estruturas cognitivas (Wenger, 1998). De acordo com Bastos; 

Gondim; Loiola (2004:221): “[...] o aprender é uma mudança comportamental e atitudinal que 

envolve os planos afetivo, motor e cognitivo”, envolvendo fatores intra e interpsíquicos. 

Nessa abordagem, é comum o estudo de temas como: motivação, satisfação, 

comprometimento, desempenho, treinamento, habilidade, significado, percepção, emoção e 

comportamento. Em sua orientação pedagógica, a abordagem cognitiva prioriza os 

processos de transmissão de informações por meio da comunicação, da explanação, da 

recombinação, do contraste, da inferência e da solução de problemas (Wenger, 1998). 

Estudos nessa abordagem procuram identificar condições de ensino e de treinamento, 
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contextos organizacionais e tipos de interação entre indivíduos e grupos que facilitam a 

aprendizagem e a transferência (Abbad e Borges-Andrade, 2004). 

Apesar dos avanços nos estudos sobre o tema na abordagem cognitivista, 

Abbad e Borges-Andrade (2004) declaram que ainda não está totalmente claro como as 

pessoas aprendem. 

O indivíduo ou a organização: quem aprende? 
Em relação a “quem aprende”, a maior parte dos trabalhos na corrente 

cognitivista segue duas visões inter-relacionadas e complementares: a) as organizações 

aprendem por meio de indivíduos-chave que influenciam as mudanças; b) as organizações 

aprendem porque possuem atributos idênticos aos indivíduos, ou podem ser vistas como 

indivíduos (Araujo, 1998). 

Afirmações como as de Abbad e Borges-Andrade (2004) – “A aprendizagem é 

um processo psicológico que ocorre no nível do indivíduo (2004:238)” e “A aprendizagem 

em organizações ocorre no nível do indivíduo, podendo seus efeitos propagar-se pelos 

grupos ou pelas equipes e pela organização como um todo” (2004:272) – são típicas da 

primeira visão. O pressuposto é de que a aprendizagem acontece nas mentes dos 

indivíduos, e a organização aprende por meio da aprendizagem de seus membros ou pela 

entrada de novos membros com diferentes conhecimentos (Araujo, 1998). 

A segunda visão é baseada numa concepção ontológica da organização como 

entidade cognitiva (Araujo, 1998), capaz de aprender pelo processamento de informações, 

quantitativas ou qualitativas, de dentro ou fora da organização (Easterby-Smith e Araujo, 

2001). A organização teria, portanto, características similares a um indivíduo, no que se 

refere à aprendizagem. Para Bastos; Gondim; Loiola (2004), a aprendizagem organizacional 

é uma metáfora que pode ser útil para análise de dimensões e processos que ocorrem nas 

organizações, mas corre-se o risco de reificação e antropomorfização da organização, o que 

parece ser o caso desta vertente. 

Em teoria organizacional, é comum a idéia de aprendizagem organizacional 

relacionada à teoria dos sistemas abertos. Desde os anos 1960, vários estudos sobre 

aprendizagem baseiam-se na visão de organizações como sistemas capazes de 

retroalimentação e autocorreção. Essa visão fundamenta a rotinização de atividades, por 

meio de sistemas de informação, controles financeiros e avaliações de desempenho, por 

exemplo (Hatch, 1997). 

Como evidência de que a organização aprende, os teóricos organizacionais 

norte-americanos Barbara Leavitt e James March apresentaram as curvas de experiência ou 
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curvas de aprendizado, que mostram, por exemplo, a relação decrescente entre custos de 

produção e quantidade produzida. As organizações aprenderiam pela experiência – por 

tentativa e erro –, pela imitação (isomorfismo, por exemplo, estudada na abordagem 

institucionalista em teoria organizacional) e pela aprendizagem relacionada à reflexão sobre 

aspectos culturais (Hatch, 1997). 

A abordagem modernista de aprendizagem organizacional, segundo Hatch 

(1997), tipicamente segue conceitos das ciências naturais, desenvolvendo a noção de 

sistemas cibernéticos ao considerar a capacidade reflexiva do sistema ou da organização. 

Essa capacidade reflexiva corresponde à idéia de “aprendizagem de circuito duplo” (double-

loop learning), introduzida por Chris Argyris e Donald Schön. 

Na “aprendizagem de circuito único” (single loop learning), a aprendizagem 

ocorre quando as conseqüências de uma ação são observadas e esse conhecimento é 

usado para ajustar a ação futura. Um exemplo comum é o do termostato, que ajusta a 

temperatura da água. Resolve o problema, mas não questiona suas causas e não 

estabelece padrão de comportamento ideal. Pela “aprendizagem de circuito duplo”, os 

sistemas são capazes de monitorar e corrigir comportamentos, definindo o que é um 

comportamento adequado para evitar que o erro aconteça novamente. O sistema reflete a 

respeito do que causa o erro e aprende a aprender, tornando-se inteligente para definir 

critérios e comportamentos adequados, como em sistemas auto-organizativos e sistemas 

autopoiéticos (Hatch, 1997). Essa formulação envolve julgamento de valor para a definição 

de critérios, o que aproxima a concepção modernista de visões mais subjetivas de análise 

organizacional (simbólico-interpretacionistas e pós-modernistas) (Hatch, 1997). 

A conceitualização de aprendizagem organizacional por circuito único ou circuito 

duplo é vista, por alguns de seus críticos, como extensão de modelos psicológicos baseados 

em teorias de estímulo e resposta. Na concepção de circuito único ou duplo, a 

aprendizagem seria identificada quando ocorre uma resposta diferente a um mesmo 

estímulo ou situação. Hatch (1997) observa, porém, que o mais comum nas organizações é 

uma mesma resposta para diferentes estímulos. A autora propõe, então, a seguinte 

pergunta: as organizações aprendem ou impedem o aprendizado?  (Hatch, 1997). 

Weick e Westley (2004), por exemplo, não acreditam que a aprendizagem 

aconteça como resposta a um estímulo artificialmente iniciado. Eles entendem que a 

aprendizagem pode acontecer em momentos específicos em meio a processos contínuos 

dos ciclos e fluxos da vida organizacional, o que está de acordo com a abordagem social da 

aprendizagem, que será apresentada adiante. 
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Há autores que consideram que ao refletir sobre suas experiências o indivíduo 

gera estruturas cognitivas, modelos interpretativos e rotinas que podem ser disseminadas 

para o coletivo. A capacidade de aprender da organização dependeria da capacidade de 

compartilhar estruturas cognitivas e modelos interpretativos, criando certa unidade de 

significado (Bastos; Gondim; Loiola, 2004). A aprendizagem seria distribuída na organização 

em rotinas praticadas por múltiplos atores, mais do que nas mentes dos indivíduos, já que 

as rotinas tornam-se independentes dos indivíduos que as executam, e são capazes de 

sobreviver à rotatividade das pessoas (Araújo, 1998), dando estabilidade à organização 

(Capra, 2003).  

A aprendizagem se daria no processo de captar elementos diversos para 

adaptar ou transformar rotinas, as quais incluem relatórios, normas, procedimentos, 

objetivos, estratégias e tecnologias por meio das quais a organização opera. Também pode 

incluir crenças, paradigmas, códigos e conhecimentos que mantêm, alteram ou desafiam as 

rotinas (Araujo, 1998). As organizações aprenderiam ao ajustar suas rotinas em resposta a 

problemas de desempenho. A aprendizagem no nível de populações ocorreria quando a 

mudança e aquisição de novas rotinas resultassem de uma experiência compartilhada e 

difusão de práticas entre populações de organizações (Araujo, 1998). 

Ver a organização como um conjunto de rotinas interligadas pode ser a chave 

para partir da aprendizagem individual para a aprendizagem organizacional (Araujo, 1998). 

As rotinas são, tipicamente, praticadas por múltiplos atores, compostas por várias partes, 

são distribuídas no tempo e no espaço, e quase sempre só podem ser entendidas em 

referência às circunstâncias históricas de sua emergência. O conhecimento presente, 

implícita ou explicitamente, nas rotinas relaciona-se a vários indivíduos, em geral de maneira 

tácita e desarticulada (Araujo, 1998:320). 

Embora autores da corrente cognitiva, como Herbert Simon, considerem que a 

aprendizagem dos indivíduos seja mais um processo social do que solitário, ainda assim 

entendem que é possível identificar especificamente em que lugar na organização o 

aprendizado ou o conhecimento foi estocado, ou quem aprendeu (Araujo, 1998). Capra 

(2003) é um dos que acredita que o conhecimento é sempre criado por indivíduos e que a 

organização aprende pela amplificação e cristalização desse conhecimento, por meio de 

interações sociais. A criação do conhecimento seria, assim, um processo individual, e sua 

amplificação e expansão seriam processos sociais (Capra, 2003).  

Cabe enfatizar, aqui, a diferença entre esta concepção e a concepção de 

aprendizagem como processo social, pois esta é uma questão fundamental na diferenciação 

entre as duas perspectivas. De acordo com a visão de aprendizagem social de Yanow 
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(2000), não é a soma de aprendizagens individuais que permite que a aprendizagem 

organizacional ocorra. Ao contrário, a idéia é que as práticas sociais nas quais os indivíduos 

engajam-se é que permitem a aprendizagem individual. 

Bastos; Gondim; Loiola (2004) apontam que há tentativas de articular níveis de 

aprendizagem, e colocam como grande desafio a transposição de conhecimentos nas 

teorias de psicologia individual para organizações. Propõem uma visão dos indivíduos como 

sujeitos da aprendizagem, limitados por instituições produzidas na interação social. Seria 

uma influência mútua: os indivíduos aprendem e criam estruturas as quais limitam ou 

influenciam sua capacidade de aprender (Bastos; Gondim; Loiola, 2004), o que coincide 

com a dialética da construção social da realidade (Berger e Luckmann, 2002). 

Aprendizagem experencial 
Cabe destacar, ainda, um ramo da tradição psicossociológica, que pode ser 

chamada de abordagem experencial ou construtivista, baseada numa concepção 

pragmática de aprendizagem, e que possui relação com o pragmatismo norte-americano de 

John Dewey e outras teorias de aprendizagem com base na experiência (Finger e Brand, 

2001). David Kolb, no livro Experiential learning: experience as the source of learning and 

development, de 1984, descreve o processo de aprendizagem experencial e propõe um 

modelo para compreender a estrutura do processo de aprendizagem33. O foco do livro de 

Kolb (1984) é em desenvolvimento individual, baseado na tese proposta primeiramente pelo 

teórico cognitivista russo L.S. Vygotsky, de que o processo de desenvolvimento humano 

acontece por meio da aprendizagem pela experiência. 

A ênfase está no processo pelo qual quem aprende constrói suas próprias 

estruturas mentais interagindo com o ambiente. As contribuições da abordagem experencial 

são amplamente aplicadas em educação e desenvolvimento, seja em escolas ou em 

organizações, em especial na educação de adultos, inclusive em ações sociais com grupos 

minoritários, em situação de pobreza ou de discriminação. Por meio de várias técnicas, são 

estimulados os envolvimentos concretos com tarefas, atividades orientadas à descoberta, 

úteis para estruturar ambientes de aprendizagem, simulações, engajamento em atividades e 

objetivos concretos (Kolb, 1984; Taylor et al., 1997). No âmbito dessa abordagem, costuma-

se compreender e procura-se intervir em aprendizagem com base num ciclo de 

aprendizagem experencial (Kolb, 1984; Dixon, 2001). Esse ciclo, na formulação de Dixon 

                                                
33 O autor baseia-se em estudos da psicologia, da filosofia e da fisiologia. Ele apresenta como origens 
intelectuais de suas proposições os trabalhos do teórico educacional John Dewey, de Kurt Lewin, 
fundador da psicologia social nos Estados Unidos, e do francês Jean Piaget, psicólogo do 
desenvolvimento e epistemologista genético. Cita ainda outras influências como as dos educadores 
Paulo Freire e Ivan Illich. 
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(2001), permite ligar a aprendizagem individual à coletiva, mas o foco privilegiado é 

intervenção. 

2.1.1.2 Abordagem social da aprendizagem 

Learning is a way of being in the social world, not a way of coming to know 
about it. (Hanks, 1991 p.24). 

Learning is not regarded as a special practice that needs to be 
decontextualized and studied as an analytical object, but instead is seen as 
inevitably implicated in the mundane, everyday aspect of our interaction with 
the world. All activities are seen as situated, and agent, activity and the world 
are seen as mutually constitutive. (Araujo, 1998 p.324). 

Na abordagem da aprendizagem como processo social, a aprendizagem é vista 

como construção social, como processo político, e entrelaçada com a cultura organizacional 

(Easterby-Smith e Araujo, 2001). Nessa perspectiva, a aprendizagem não acontece na 

mente dos indivíduos, mas é resultado da interação entre pessoas, manifestando-se nos 

comportamentos cotidianos (Easterby-Smith e Araujo, 2001; Wenger, 2000). 

Lave e Wenger (1991) propuseram o termo aprendizagem situada sugerindo que 

funcionasse como um conceito transitório, como ponte entre uma visão em que o processo 

cognitivo e a aprendizagem são principais, e uma visão na qual a prática social é principal, é 

fenômeno generativo, do qual a aprendizagem é uma de suas características. 

Os autores observam que há certa confusão na definição e interpretação de 

aprendizagem situada ou atividade situada. Para alguns, situado significa que as ações e 

idéias são localizadas no tempo e no espaço. Para outros, o sentido é mais limitado: por 

envolver outras pessoas, torna-se dependente do significado na circunstância social onde 

ocorreu. Para Lave e Wenger (1991), situado significa ter algum atributo empírico, o que 

implica que não há atividade que não seja situada.  

A aprendizagem situada seria algo mais complexo do que “aprender fazendo” 

(“learning by doing”) (Lave e Wenger, 1991). A aprendizagem não é considerada um tipo de 

atividade, mas um aspecto de todas as atividades. “Learning is not merely situated in 

practice [...] learning is an integral part of generative social practice in the lived-in world.” 

(Lave e Wenger, 1991:35). Muda-se, assim, o foco do indivíduo como alguém que aprende, 

para aprendizagem como participação no mundo social (Lave e Wenger, 1991), como parte 

inevitável do participar na vida social (Elkjaer, 2001; Hanks, 1991). A aprendizagem pode, 

ainda, ser vista como um processo crescente de participação em comunidades de prática 

(Lave e Wenger, 1991); é a idéia da legítima participação periférica, que será detalhada 

adiante.  
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De acordo com Lave e Wenger (1991), as explicações convencionais de 

aprendizagem a vêem como processo de internalização de conhecimento, que ocorre por 

descobertas individuais, pela transmissão por outras pessoas e por experiências de 

interação com outros. Nessa visão, há dicotomia entre o interno e o externo, a 

aprendizagem é eminentemente cerebral, o indivíduo é tido como unidade de análise não 

problemática, e a aprendizagem como um problema de transmissão e assimilação. 

Enquanto a visão de internalização de conhecimento é a-histórica e universal, 

Lave e Wenger (1991) propõem ver a aprendizagem como processo histórico de produção e 

transformação de pessoas. A participação na vida, no mundo, é baseada em negociação e 

renegociação de significado. Entender e experimentar estão em constante interação, são 

mutuamente constituídos. Supera-se, assim, a dicotomia entre atividade cerebral e atividade 

manual, contemplação e envolvimento, abstração e experiência. A aprendizagem emerge de 

interações sociais, do significado atribuído aos dados e informações, diante da premissa de 

que os dados só têm significado quando interpretados. O foco está na maneira pela qual as 

pessoas atribuem significado a suas experiências. 

Para Wenger (2000), o conhecer é um ato de participação em complexos 

sistemas sociais de aprendizagem, e o aprendizado acontece na inter-relação entre nossa 

própria experiência e as competências ou parâmetros de comportamento definidos 

socialmente. Trata-se de uma relação dinâmica, de mão dupla entre pessoas e sistemas de 

aprendizagem social dos quais as pessoas participam, combinando-se transformação 

pessoal com evolução das estruturas sociais.  

A pessoa é vista como um todo agindo no mundo, o foco é no conjunto de 

relações das pessoas, de acordo com uma visão relacional que enfatiza as pessoas e suas 

ações no mundo, típica de uma teoria da prática social (Lave e Wenger, 1991). Ao ver a 

aprendizagem organizacional como um processo social e cultural, o grupo torna-se a 

unidade primária de análise (Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998). 

As organizações podem ser vistas como sistemas sociais de aprendizagem. O 

conhecimento fundamental ou crítico de uma organização não está nos manuais, nos 

relatórios ou nos indivíduos, mas nos grupos ou comunidades que, em conjunto e em 

interação, compõem a organização (Easterby-Smith e Araujo, 2001). 

Na perspectiva técnica ou individual de aprendizagem como processamento, a 

política é geralmente vista como um entrave, uma restrição, como um problema que dificulta 

a aprendizagem e, portanto, deve ser superado, minimizado, transposto. Na perspectiva 

social, ao contrário, a política é vista como parte de qualquer processo social. Procurar 
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colocá-la à margem é, no mínimo, ingênuo, já que qualquer processo interpretativo é 

mediado por relações de poder (Easterby-Smith e Araujo, 2001). 

As instituições, porém, estão em geral baseadas na idéia de aprendizagem como 

processo individual, com começo, meio e fim, resultante do ensino e separado de outras 

atividades. A imagem que imediatamente vem à mente quando falamos em aprendizagem é 

de salas de aula, treinamentos, professores, livros, exercícios (Wenger, 1998). As escolas 

têm sido valorizadas socialmente como espaços de aprendizagem, desempenhando um 

papel privilegiado no desenvolvimento intelectual, diferente do que ocorria antigamente 

quando se valorizavam os chamados aprendizes (Lave e Wenger, 1991). Estudos 

etnográficos com aprendizes, realizados por Lave e Wenger (1991), revelam o caráter 

indivisível de aprendizagem e práticas de trabalho, evidenciando a natureza social da 

aprendizagem e do conhecimento.  

A abordagem social da aprendizagem pode ser considerada como parte do 

paradigma de análise interpretacionista ou simbólico-interpretacionista nas ciências sociais, 

em particular em teoria organizacional (Hatch, 1997; Yanow, 2000). As concepções e 

análises inseridas nesse paradigma baseiam-se em uma visão voluntarista do ser humano, 

que em relação dialética com as realidades estruturais, constrói a realidade social (Berger e 

Luckmann, 2002)34, subjetivamente dotada de sentido.  

Adotar uma perspectiva interpretacionista na análise da aprendizagem implica 

ênfase ao coletivo, às ações e interações das pessoas, aos objetos que se constituem como 

focos dessas interações, à linguagem e aos significados intersubjetivos de símbolos, valores, 

mitos, crenças e artefatos construídos em contextos específicos de interação (Weick e 

Westley, 2004; Yanow, 2000). Ao relacionar dimensões coletivas, interativas e sociais da 

aprendizagem com os artefatos relevantes para uma prática, o interesse não se reduz a 

qualquer aprendizado ou conhecimento que qualquer dos membros dessas coletividades 

possam ter individualmente (Yanow, 2000). 

Contu e Willmott (2000) defendem que, apesar da tendência de algumas de suas 

formulações aproximarem-se do tom prescritivo e normativo, há razões para nutrir a 

“pequena flor” da aprendizagem situada, em razão de seu potencial de engendrar um 

discurso mais crítico e emancipatório a respeito das práticas de aprendizagem nas 

organizações. 

                                                
34  Entre os autores fundamentais do interpretacionismo moderno estão Peter Berger, Thomas 
Luckmann, Karl Weick, Clifford Geertz e Edgard Schein. 
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Aprendizagem situada e conhecimento 
Na abordagem da aprendizagem social, também chamada de abordagem da 

aprendizagem situada, é enfatizada a interdependência relacional entre ator, mundo, 

atividade, significado, cognição, aprendizagem e conhecimento. Aprender, pensar e 

conhecer acontecem nas relações entre pessoas em atividade, emergem da estrutura social 

e cultural. O conhecimento, num mundo socialmente constituído, é mediado socialmente, 

historicamente contextualizado e sempre aberto. Os significados, inclusive de discursos e de 

teorias, alteram-se no curso das ações (Lave e Wenger, 1991). 

A visão de aprendizagem situada enfrenta resistências, segundo Lave e Wenger 

(1991), pois parece ter conotação de paroquialismo, particularidade, temporalidade e 

circunstancialidade. Para estes autores (1991:33-4), essas resistências podem ser refutadas, 

pois: 

1. Mesmo um conhecimento tido como geral apenas tem poder de aplicação, 

de ser verificado, em circunstâncias específicas; 

2. “Generalidade é freqüentemente associada a representações abstratas, 

descontextualizadas. Mas representações abstratas não possuem significado, 

a menos que possam tornar-se específicas, numa situação palpável” ; 

3. “[...] a formação ou aquisição de um princípio abstrato é ele mesmo um 

evento específico numa circunstância específica.”; 

4. “Conhecer uma regra geral em si não garante que qualquer generalidade que 

tal regra seja capaz de conter seja aplicada numa circunstância específica na 

qual é relevante.”; 

5. Toda especificidade sempre implica algum grau de generalidade, o que não 

significa abstração. Um conhecimento dito geral não é privilegiado ou 

superior em relação a outros tipos de conhecimento, pois qualquer 

conhecimento somente pode ser obtido e aplicado em circunstâncias 

específicas35. 

Lave e Wenger (1991) identificam, no entanto, uma epistemologia folclórica que 

distingue conhecimento abstrato de conhecimento concreto, o que, para eles, não existe no 

mundo real; nem existe hierarquia de conhecimentos nas práticas das pessoas.  

                                                
35  Essa visão faz lembrar o filósofo francês Jean Paul Sartre, que em O Existencialismo é um 
humanismo defende que cada escolha, cada ato de uma pessoa, mesmo localizado no tempo e no 
espaço, é também absoluto e universal: “[...] há uma universalidade do homem; mas ela não é dada, 
é indefinidamente construída [...] e não há diferença alguma entre ser um absoluto temporariamente 
localizado, quer dizer, que se localizou na história, e ser compreensível universalmente“ (Sartre, 1978 
p.17). 
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Marsden e Towley (2001) apontam que embora a separação entre teoria (mundo 

do pensamento) e prática (mundo da ação) tenha sido ultrapassada há muito tempo no 

âmbito da filosofia das ciências sociais, ainda está presente tanto no senso comum quanto 

em análises organizacionais, como se a teoria correspondesse a um ideal inexeqüível na 

prática. 

Araujo (1998) critica as visões de conhecimento como algo acabado, uma 

entidade abstrata localizada na mente dos indivíduos, transcendendo tempo e espaço, 

formando um estoque que pode ser acessado e utilizado. O autor defende a transição de 

uma visão de conhecimento como algo abstrato para o conhecimento situado na prática, 

relacional e transitório. Para este autor, a filosofia ocidental foi por muito tempo influenciada 

por uma ortodoxia idealista que concebe o conhecimento e as idéias como livres das 

contingências de tempo e de lugar, como se contextualizar uma idéia a enfraquecesse. É a 

defesa do valor da objetividade das idéias, disassociadas de interesses, pessoas e 

convenções dos contextos nos quais emergiram. Araujo (1998) observa que o conhecimento 

local não costuma ser visto como digno o suficiente, designado por palavras como 

habilidade (skill), costume (custom), ou tradição (lore, entendido como conjunto de 

conhecimentos e de tradições de um grupo ou povo folk/lore).  “Formal, decontextualized 

knowledge frees knowers from the engagement with the world, from the particularities of time, 

place and ongoing activity.” (Araujo, 1998:324). 

As colocações de Araujo (1998) relacionam-se com aspectos debatidos no 

capítulo um, como o que coloca Santos (2003) a respeito do descompromisso da ciência 

moderna com a aplicação do conhecimento que produz. Pode-se fazer vinculação, ainda, 

com os estudos de Latour e Woolgar (1997), que demonstraram que a ciência, ao definir 

algo como um fato científico, costuma abandonar qualquer menção ao contexto de sua 

produção. As práticas dos cientistas, no mesmo sentido, devem ser analisadas em termos 

situacionais, historicamente localizadas, de acordo com o caráter socialmente negociado 

dos significados (Lave e Wenger, 1991). A formulação de Kuhn (2001) dos paradigmas 

científicos contribuiu para mudar a idéia de que a produção do conhecimento é um ato 

individual, solitário, em que as convenções, interesses e expectativas são removidas da 

cena (Araujo, 1998). 

Brown e Duguid (1991), da mesma forma, defendem entender o conhecimento 

em relação ao contexto no qual tem sentido. A quem aprende deve ser permitido construir 

seu entendimento, negociar significados, juntando diversos elementos, inclusive do 

ambiente social, dos recursos estruturais, das condições locais e das circunstâncias físicas 

concretas em que está envolvido: “O que é aprendido é profundamente conectado às 

condições nas quais é aprendido” (Brown e Duguid, 1991:47). Além disso, estes autores 
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lembram que a maneira como se percebe e se interpreta o ambiente pode influenciá-lo mais 

do que o ambiente influencia a interpretação que a pessoa ou a organização faz do 

ambiente e de si mesma.  

Ainda a respeito da relação entre a aprendizagem situada e o conhecimento, 

destaca-se que é comum a associação entre aprendizagem e gestão do conhecimento, 

tema de grande interesse das organizações nos últimos anos. Algumas abordagens de 

gestão do conhecimento tornam o indivíduo descartável, e a preocupação é capturar e 

armazenar o conhecimento gerado nas organizações e desvinculá-lo de quem esteve 

envolvido na sua produção (Abbad e Borges-Andrade, 2004). A compreensão do 

aprendizado por dimensões tanto individuais quanto sociais afeta a idéia da possibilidade de 

gerir o conhecimento, na medida em que o conhecimento não é concebido como 

independente do contexto e das pessoas. Dessa maneira, não seria passível de ser 

transferido, reproduzido, quantificado e comercializado. 

2.1.2 As bases da teoria social da aprendizagem 

Depois da boa repercussão do livro Situated learning: legitimate peripheral 

participation, de 1991, em que Etienne Wenger é co-autor de Jean Lave, Wenger passou a 

desenvolver trabalhos em torno do conceito de comunidade de prática. Lançou em 1998 o 

livro “Communities of practice: learning, meaning and identity”, no qual propõe a teoria social 

da aprendizagem, na qual o engajamento em práticas sociais é concebido como o processo 

fundamental da aprendizagem. Segundo o autor, a teoria que propõe constitui-se como um 

quadro conceitual e conjunto analítico que estabelece princípios gerais para entender, 

permitir ou incentivar aprendizagem.  

Wenger (1998) declara que não aspira englobar tudo o que pode ser dito sobre 

aprendizagem ou substituir outras teorias. Ele procura considerar elementos de várias áreas 

do conhecimento, ao mesmo tempo em que procura evitar ser incompatível com outras 

teorias de aprendizagem, que enfatizam cada uma delas diferentes aspectos36. O autor 

declara, ainda, que seu foco não é pedagógico, o que o diferenciaria da maior parte das 

teorias que tratam de aprendizagem. A teoria que enfatiza as comunidades de prática, de 

acordo com Wenger (1998), não pretende ser uma receita, mas um guia para orientar a 

reflexão, o que observar, que dificuldades esperar e como abordar certos problemas. 

                                                
36  O autor destaca os desenvolvimentos biológicos, neurofisiológicos, culturais, lingüísticos e 
históricos da experiência humana que contribuem para definir como ocorre aprendizagem e como é 
possível compreendê-la. Wenger (1998:281-2) apresenta também as várias influências e abordagens 
do conceito de prática que considerou para suas formulações, entre elas autores da psicologia, da 
sociologia, da antropologia, da filosofia, da ciência da computação e da geografia urbana. 
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Mesmo que em alguns momentos o autor se esforce para dizer que não tem objetivos de 

intervenção, em vários outros essa intenção fica evidente. 

O trabalho de Lave e Wenger (1991), segundo os próprios autores, é 

influenciado principalmente pela antropologia contemporânea e pelas teorias sociológicas 

sobre a prática. Wenger (1998), por sua vez, apresenta algumas das influências teóricas na 

construção de sua teoria social da aprendizagem, procurando posicioná-la na interseção 

entre teorias de prática, de estrutura social, de identidade e de experiência situada. O autor 

procura integrar à sua análise aspectos de cada uma dessas teorias que influenciam suas 

próprias proposições. Também relaciona a teoria social da aprendizagem a outras teorias 

intermediárias, entre os eixos estrutura x ação e prática x identidade: de coletividade, de 

poder, de significado e de subjetividade, conforme esquema abaixo37: 

 
Esquema 2–1: Interseções entre tradições intelectuais 
Fonte: traduzido de Wenger (1998:14) 

 

O foco principal da teoria social da aprendizagem é na aprendizagem como 

participação social, nas pessoas enquanto integrantes ativas de comunidades sociais com 

as quais constroem identidade, como forma de ação e de pertencimento, que contribui para 

definir quem são e o que fazem (Wenger, 1998). A teoria social da aprendizagem posiciona 

a aprendizagem como participação entre as perspectivas que enfatizam ação e as que 

enfatizam estrutura. A aprendizagem ocorre pelo engajamento em ações e interações, as 

quais estão inseridas na cultura e na história. “Por meio dessas ações e interações locais, a 

aprendizagem reproduz e transforma a estrutura social na qual ocorre” (Wenger, 1998:13). 

O autor considera que a aprendizagem é tão importante para a ordem social que, ao falar de 

uma teoria social da aprendizagem, é inevitável que se esteja falando de ordem social, 
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assim como quando se fala de ordem social, naturalmente está implícita a aprendizagem. A 

dualidade entre o social e o individual permeia todas as suas proposições. 

De acordo com uma tradição teórica sobre prática, o conceito de comunidades 

de prática focaliza o que as pessoas fazem juntas e os recursos culturais que produzem no 

processo. A aprendizagem leva à evolução das práticas, ao mesmo tempo em que 

proporciona o desenvolvimento e transformação de identidades. Para Wenger (1998:4), o 

fato de sermos seres sociais é um aspecto central da aprendizagem, e conhecer depende 

de ativo engajamento no mundo e em seus empreendimentos. O conhecimento seria uma 

questão de competência em relação a empreendimentos valorizados socialmente, e os 

significados atribuídos às experiências das pessoas em seu engajamento no mundo são o 

que, no limite, a aprendizagem produz. 

Analisando o trabalho de Wenger (1998;2000), Contu e Willmott (2000) 

acreditam que o autor abandona algumas concepções presentes em seu trabalho com Jean 

Lave (Lave e Wenger, 1991), as quais seriam inovadoras e promissoras para a discussão de 

sistemas de aprendizagem. Para Contu e Willmott (2000), a tradução de “teoria da 

aprendizagem situada” em um “sistema social de aprendizagem” descola da concepção 

inicial, mais do que a elucida ou desenvolve. Na visão de Contu e Willmott (2000), Wenger 

parte da original representação de aprendizagem como prática desenhada no âmbito de um 

discurso da crítica, em direção à formulação de aprendizagem como tecnologia, visando à 

regulação e ao desempenho. Embora a concepção de comunidades de prática tenha origem 

na abordagem interpretacionista, o autor estaria progressivamente abandonando ou 

reduzindo a ênfase na compreensão e na crítica, e aumentando a ênfase na intervenção.  

Essa discussão será retomada ao final do capítulo, depois da apresentação do 

conceito e dos elementos que constituem as comunidades de prática, bem como sua 

relação com aprendizagem organizacional. 

2.2 A definição de comunidade de prática 

A partir daqui, apresenta-se de maneira detalhada o conceito e os elementos 

que constituem as comunidades de prática, iniciando pela definição dos termos comunidade  

e prática. Comenta-se, ainda nesta seção, a relação entre comunidades de prática, 

organizações e constelações de comunidades de prática. 

                                                                                                                                                   
37 No Apêndice D, são apresentados os principais aspectos de cada teoria considerada por Wenger 
(1998) para posicionar a teoria social da aprendizagem em relação a elas.   
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2.2.1 O conceito de comunidade 

A origem da palavra comunidade é indo-européia. As raízes kom (todos) e moin 

(troca, intercâmbio), juntas, significavam compartilhado por todos. No latim communis, a 

palavra era empregada para referir-se à fonte de certo recurso usado por muitos, como a 

água. Os franceses adaptaram para communer, significando “tornar disponível para 

qualquer um”. O significado original de comunidade não denota, portanto, um lugar ou 

espaço definido por fronteiras, mas o compartilhar de recursos, da vida (Senge et al., 2000). 

De acordo com o Dicionário de Sociologia (Gazeneuve e Victoroff, 1982:241): “a 

comunidade é uma coletividade na qual os membros estão unidos por laços tanto mais 

fortes quanto é certo não se tratar de laços explícitos e de contrato, mas se alimentam do 

passado comum, da tradição, do mito, do sangue etc.” O conceito “visa captar a 

especificidade das formas de sociabilidade” (1982:241). 

O Dicionário do Pensamento Social (Outwaite e Bottomore, 1996) considera o 

conceito de comunidade, em ciências sociais, vago e evasivo, de baixo valor analítico, 

desafiando uma definição precisa. O termo costuma evocar conotações emotivas, usado 

sempre de maneira positiva, favorável, com idéias implícitas de camaradagem, coesão, 

comunhão, relações horizontais, mesmo sendo tênues os laços. Em muitos autores, 

comunidade está associada a uma visão nostálgica e romântica do passado. Como tipo 

ideal, comunidade é associada à tradição, no extremo oposto em relação à modernidade, ou 

associada a rural, em oposição a urbano (Outwaite e Bottomore, 1996), embora seja 

também usada em termos contemporâneos, como comunidades virtuais. 

Em tal Dicionário, é destacada a idéia de uma área geográfica limitada, na qual 

as pessoas interagem mediadas por instituições comuns e pelo senso de interdependência. 

Comunidade descreve unidades sociais que vão desde uma aldeia e vizinhanças locais, até 

nações e organizações internacionais (como Comunidade Européia). É observado, porém, 

que nem sempre pessoas interagindo num território constituem uma comunidade; para isso 

é preciso que se considerem como tais: “O que une uma comunidade não é a sua estrutura, 

mas um estado de espírito – um sentimento de comunidade” (Outwaite e Bottomore, 

1996:116)38. 

                                                
38  Observa-se que o termo comunidade é usado nesta tese prioritariamente para se referir a 
comunidades de prática. Quando se trata de relações entre universidade e sociedade, é comum que 
as pessoas usem o termo comunidade associado à idéia de grupos sociais delimitados 
territorialmente ou por alguma característica específica. Nos trechos destacados das entrevistas ou 
relatórios, quando não especificada (como em comunidade acadêmica, comunidade do bairro tal, 
comunidade negra), comunidade costuma referir-se a grupos de populações empobrecidas. 
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O conceito foi central na sociologia do alemão Ferdinand Tönnies39, que opunha 

comunidade (Gemeinschaft) à sociedade (Gesellschaft) como tipos de coletividades, e via a 

inevitável transição de uma para outra como decadência. As relações comunitárias, 

fundadas em sentimentos naturais, em vínculos de sangue, seriam baseadas na vontade 

orgânica (Wesenville), que solicita todo o ser. As relações societárias, fundadas no cálculo e 

no contrato, seriam baseadas na vontade refletida (Kurville), produzida pelo pensamento 

abstrato (Gazeneuve e Victoroff, 1982). 

O sociólogo francês Emile Durkheim também identificava a substituição 

progressiva do que chamou de solidariedade orgânica pela solidariedade mecânica, mas 

não considerava esse movimento como algo negativo. Essa visão de perda progressiva da 

característica comunitária pode ser percebida mesmo em concepções atuais, como no 

comunitarismo do teórico organizacional Amitai Etzioni, nas quais há um pressuposto 

implícito de que a globalização implica em perdas em termos de comunidades (Wenger, 

1998).  

As abordagens antropológicas costumam estar concentradas mais no significado 

do que na estrutura, vendo a comunidade como entidade simbólica e enfatizando valores e 

identidade. O conceito é, também, importante no pensamento político e religioso, 

especialmente na tradição socialista e anarquista (Outwaite e Bottomore, 1996). 

Para Lave e Wenger (1991), o conceito de comunidade é essencial para situar o 

conhecimento no mundo vivo, localizado, mas seu uso na perspectiva da aprendizagem 

situada não se refere, necessariamente, a uma entidade cultural primordial compartilhada, 

bem como: 

[...] the term community [does not] imply necessarily co-presence, a well-
defined, identifiable group, or socially visible boundaries. It does imply 
participation in an activity system about which participants share 
understandings concerning what they are doing and what that means in their 
lives and for their communities (Lave e Wenger, 1991:98). 

Na perspectiva da teoria social da aprendizagem, comunidades são vistas como 

configurações sociais nas quais os empreendimentos de seus integrantes são valorizados e 

sua participação é reconhecida como competência, ou seja, quem pertence à comunidade é 

competente para ter acesso a seu repertório e usá-lo de maneira considerada adequada 

(Wenger, 1998). As comunidades caracterizam-se por atividades ou práticas específicas que 

definem limites de pertencimento e identidades (Senge, et al., 2000; Wenger, 2000). 

                                                
39  Tönnies. Ferdinand. Communauté et Société. Paris: PUF, 1946. 
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2.2.2 O conceito de prática 

A teorização sobre a prática, praxis, atividade, o desenvolvimento do 

conhecimento humano pela participação contínua no mundo, integra uma tradição marxista 

nas ciências sociais (Lave e Wenger, 1991).  

O termo praxis é originário da obra de Karl Marx, na qual adquire dimensão 

sócio-histórica, representando um processo contextualizado de tomada de consciência para 

fazer a história, transformar o mundo. Desde Marx, prática tem sido usada em uma 

variedade de concepções relacionadas tanto à formação da cultura, de maneira mais ampla, 

quanto a atividades locais (Wenger, 1998). 

O educador Paulo Freire usa a noção de práxis como combinação entre ação e 

reflexão realizada pelos homens sobre o mundo para transformá-lo, numa perspectiva 

libertadora. Para Freire (1987), os homens se fazem pela ação e reflexão e a palavra, 

enquanto ação e reflexão, resulta na práxis. Pela palavra se dá o diálogo, que é caminho 

para os homens terem significação enquanto tais. O autor considera que a palavra sem 

ação é verbalismo, palavra oca, alienada e alienante, “blablablá”. E palavra sem reflexão é 

ativismo. Da palavra oca, sem reflexão e sem ação, não se pode esperar o compromisso de 

transformação (Freire, 1987).   

Na antropologia, encontra-se o uso do conceito de prática para falar de 

estruturas e sistemas sem pressupor efeito determinista nas ações. A prática pode ser 

encarada como mecanismo de resistência diária às estruturas hegemônicas (Wenger, 1998). 

O sociólogo e antropólogo Pierre Bourdieu é uma importante referência entre os teóricos 

que tratam de prática. De acordo com Wenger (1998), Bourdieu usa o conceito de prática 

para contestar abordagens estruturalistas ou funcionalistas da cultura, ao enfatizar o caráter 

generativo de práticas culturais que incorporam relações entre classes (posições) sociais. 

Na sua teoria da ação, Bourdieu (1997) trata da relação de mão dupla entre as estruturas 

objetivas (dos campos sociais) e as estruturas incorporadas (do habitus). O habitus é um 

corpo socializado, estruturado, que incorporou estruturas de um mundo ou parte dele (um 

campo), e que ordena tanto a percepção quanto a ação no mundo. 

Bourdieu (1997) procura evidenciar a relação entre posições sociais e as 

disposições ou habitus e as tomadas de posição (escolhas) que os agentes fazem, seja no 

esporte, na música, na cozinha, na política etc. O habitus ajuda a perceber como a unidade 

de estilo de um campo vincula as práticas e os bens de um agente ou de uma classe de 

agentes. Baseado na noção de habitus, Bourdieu (1997) defende que a maior parte das 

ações humanas não são intencionais, calculadas ou orientadas conscientemente para um 
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objetivo. São disposições adquiridas que fazem com que a ação pareça intencional: “A 

prática tem uma lógica que não é a da lógica” (Bourdieu, 1997:145).  

Ainda de acordo com Bourdieu (1997), o habitus torna-se o fundamento das 

práticas, que passam a não ser questionadas. Para ser digno de ser membro do grupo, seu 

integrante age respeitando as regras, e o grupo exige demonstrações de conformidade. No 

mercado de ações simbólicas são oferecidas recompensas ou lucros simbólicos pelo 

comportamento adequado. 

Os habitus não são homogêneos; são diferenciados e diferenciadores, gerando 

práticas distintas e distintivas. Apesar da diferenciação entre os habitus, as rupturas não 

dependem apenas de tomada de consciência, é preciso também transformação nas 

estruturas objetivas que produzem as disposições (Bourdieu, 1997). 

Wenger (1998) considera que o habitus pode ser entendido como uma 

propriedade emergente de práticas que interagem e não sua estrutura geradora, com 

existência própria. Para o autor, prática lembra fazer, agir, não apenas em si mesma, mas 

num contexto histórico e social que se baseia numa estrutura e confere sentido ao que é 

feito. Essa concepção de prática inclui tanto o explícito quanto o tácito, ambos definidos 

socialmente. Inclui linguagem, ferramentas, documentos, imagens, símbolos, regras 

definidas, critérios específicos, procedimentos codificados, regulamentos e contratos. 

Também inclui relações e convenções implícitas, pistas sutis, regras não evidentes, 

intuições, pressupostos e visões de mundo compartilhadas, os quais vão tornando-se 

explícitas pelas práticas. 

Qualquer prática é, assim, uma prática social (Wenger, 1998). Na perspectiva da 

aprendizagem, a dimensão da prática enfatiza a aprendizagem pelo engajamento, pela 

experiência da participação direta (Wenger, 2000). Pela prática as pessoas experimentam o 

mundo, mas não apenas em um sentido mecânico ou funcional. Como numa obra de arte, o 

mais importante não é a prática enquanto ação manual ou cerebral, mas enquanto 

experiência de significado. O que importa é o significado da obra produzida, mas não o 

significado enquanto relação entre um símbolo e sua interpretação, tampouco como grande 

questão filosófica, mas como experiência na vida cotidiana de cada pessoa que interage 

com a obra de arte (Wenger, 1998). 

O termo prática é muitas vezes usado como antônimo de teoria, idéia, ideal ou 

discurso. Wenger (1998) esclarece que sua concepção de prática não recai em dicotomias 

entre ação e conhecimento, saber e fazer, manual e mental, concreto e abstrato, teórico e 

prático, ideais e realidade. O processo de engajamento na prática envolve a pessoa como 

um todo. A atividade mental não é desincorporada, e a atividade manual não prescinde de 
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reflexão. Nem o concreto é sempre evidente e o abstrato transcendente e genérico. Ambos 

os extremos obtêm seu significado na perspectiva de práticas específicas e podem estar 

associados a múltiplas interpretações. 

 Mesmo quando a teoria é um objetivo em si, não está distanciada da prática. Ao 

contrário, é produzida no contexto de práticas específicas. Na pesquisa acadêmica, por 

exemplo, a produção e o teste de teorias compreende práticas especializadas, específicas. 

A distinção entre teoria e prática refere-se, assim, a distinções entre tipos de 

empreendimentos e não distinções da qualidade de experiências e conhecimentos. Mesmo 

quando uma prática leva à produção de uma teoria, segue sendo uma prática (Marsden e 

Townley, 2001; Wenger, 1998). A linguagem em si é uma prática, o que não significa que o 

que se aprende a dizer reflita nas demais práticas (Lave e Wenger, 1991). 

Estudos etnográficos mostram que as práticas efetivas ou as maneiras pelas 

quais as pessoas realmente agem nas organizações diferem bastante das descrições 

formais do trabalho, dos manuais, regimentos, estatutos, princípios declarados e dos 

discursos oficiais. Mas quase sempre os procedimentos e referências formais é que são 

considerados como base para a elaboração de novos projetos, programas de treinamento, 

planejamentos para o futuro, inclusive para o aprimoramento das próprias práticas (Brown e 

Duguid, 1991). 

Uma das razões para isso pode ser o fato de que a sociedade costuma atribuir 

maior valor ao conhecimento abstrato, enquanto os detalhes das práticas são vistos como 

não essenciais, não importantes, possíveis de ser facilmente desenvolvidos quando as 

abstrações relevantes são postuladas (Brown e Duguid, 1991) 40 . Embora as práticas 

concretas sejam centrais para entender o trabalho, os programas educacionais e de 

treinamento costumam não explicitar ou dar importância a elas. As práticas divulgadas pelas 

organizações (práticas canônicas) podem, inclusive, obscurecer as verdadeiras práticas 

(não-canônicas) (Brown e Duguid, 1991). 

Numa mesma organização coexistem, portanto, a organização planejada, 

estruturada, com papéis, qualificações e distribuição de autoridade definidas, e as práticas 

que dão vida à organização e que são freqüentemente uma resposta à organização e às 

práticas planejadas (Smith e McKeen, 2002; Wenger, 1998). Em certos casos, quanto mais 

detalhado o planejamento de uma prática, mais riscos corre de ser descartado. 

                                                
40 Sartre (1978), defendendo que só há realidade na ação, pergunta como se pode medir o valor de 
um sentimento? Responde que “[...] o sentimento constitui-se pelos atos que se praticam [...]” 
(1978:11). E exemplifica: “Posso dizer: gosto bastante de tal amigo para lhe sacrificar tal soma de 
dinheiro; mas só o posso dizer depois de o ter feito“ (Sartre, 1978:11). 
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Brown e Duguid (1991) discutem um exemplo de responsáveis pela manutenção 

de máquinas numa empresa que improvisam e desenvolvem maneiras criativas para fazer 

as máquinas funcionarem quando há problemas, indo além dos manuais e, com isso, 

impedem que o trabalho torne-se um caos. O exemplo evidencia que se manuais fossem 

seguidos à risca, o processo de manutenção seria inviabilizado.  Há vários exemplos de 

categorias que usam seguir integralmente as regras institucionais como forma de resistência, 

nas chamadas “operação-padrão”, demonstrando que cumprir estritamente o planejado faz 

com que a organização não funcione. 

Analisando o caso dos técnicos que consertavam máquinas, Brown e Duguid 

(1991) identificam três características centrais de suas práticas no trabalho: 

Recorrendo à metáfora do mapa para se referir às descrições formais de 

trabalho, instruções e normas, Brown e Duguid (1991) observam que o mapa da 

organização pode ser muito distorcido em relação à organização real, não refletindo as rotas 

que as pessoas realmente percorrem. Espera-se que as pessoas nas organizações sejam 

fiéis aos mapas e não às condições da estrada (Brown e Duguid, 1991). Wenger (1998) 

argumenta que improvisação e inovação são essenciais para a aprendizagem, que a 

estrutura da prática é emergente, e ao mesmo tempo perturbável e resiliente, características 

que serão detalhadas adiante. 

2.2.3 O conceito de comunidade de prática 

O termo comunidade de prática constitui uma unidade. Nem toda comunidade 

define-se pelas práticas que compartilha, assim como nem toda prática está inserida no 

âmbito de uma comunidade específica. Um bairro, por exemplo, é freqüentemente chamado 

de comunidade, mas usualmente não se constitui enquanto comunidade de prática (Wenger, 

1998). Nas comunidades de prática, as pessoas são ligadas umas às outras pelo 

envolvimento concreto em atividades ou práticas comuns, engajadas mutuamente num 

empreendimento coletivo, orientadas por um senso de propósito comum (Kimble e Hildreth, 

2004). Uma comunidade de prática não se reduz a propósitos instrumentais. Refere-se a 

conhecer, mas também a estar junto, dando significado à vida e às ações de cada membro, 

desenvolvendo identidade (Wenger, 1998). 

Há três dimensões de relações pelas quais a prática é a fonte de coerência de 

uma comunidade de prática: engajamento mútuo, empreendimento conjunto e repertório 

compartilhado. 
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Engajamento mútuo 
Engajamento é uma palavra importante na obra de Sartre, que a conceitua como 

“[...] o compromisso que assumimos perante nós e os outros no darmo-nos a uma ação 

concreta, no implicarmo-nos na própria vida ativa, no assumirmos uma posição ou atitude” 

(Sartre, 1978:7)41. 

Uma prática não existe no abstrato, existe porque as pessoas engajam-se em 

ações cujos significados são negociados entre elas. Ser membro de uma comunidade de 

prática implica engajamento mútuo. Num processo compartilhado de definição do 

empreendimento conjunto de uma comunidade de prática, são definidas as competências 

que se espera de seus membros, ou um regime local de competências. São, também, 

abertas oportunidades de engajamento em diferentes graus, ou seja, em diferentes posições 

entre a periferia e o centro da comunidade (Wenger, 1998). 

O engajamento mútuo envolve as competências de cada membro, o que cada 

um sabe, o que faz, bem como a habilidade que possui para conectar-se ao que não sabe e 

não faz, ou seja, ao conhecimento e às ações complementares dos demais membros. 

Podem haver competências que se sobrepõem, mas não significa que haja homogeneidade 

entre os membros. A homogeneidade não é requisito nem resultado de uma comunidade de 

prática. O que torna o engajamento possível é muito mais uma questão de diversidade. 

Cada participante de uma comunidade de prática encontra um espaço único dentro dela e 

possui uma identidade única, que se torna mais integrada e mais definida no curso do 

engajamento na prática. As identidades dos diversos membros vão se tornando cada vez 

mais articuladas, mas não se fundem umas às outras. Relações mútuas de engajamento 

forjam, ao mesmo tempo, diferenciação e homogeneização (Wenger, 1998). 

Em algumas comunidades de prática há mais diferenciação do que em outras. 

Costuma ser enriquecedor em termos de aprendizagem que as pessoas sejam parte de 

comunidades com competências similares, ao mesmo tempo em que integram comunidades 

mais diversas internamente. Um especialista em determinada área de gestão, por exemplo, 

pode tanto pertencer a uma comunidade na qual há vários especialistas de diferentes áreas, 

como pertencer a uma comunidade formada por especialistas de sua área específica, ou 

seja, por pares (Wenger, 1998). Nas relações entre universidade e sociedade, pode-se 

supor que é positivo ser parte de comunidades mais homogêneas entre si, como na mesma 

disciplina científica, ao mesmo tempo em que participa de comunidades formadas por 

pessoas com diferentes saberes e trajetórias. 

                                                
41 Recorre-se aqui à definição de Sartre (1978) para engajamento, pois sua concepção aproxima-se 
da que é usada no âmbito da teoria social da aprendizagem e de comunidades de prática. 
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Os tipos de relações propiciadas no âmbito de uma comunidade de prática são 

diversos e complexos. Por meio do engajamento mútuo, muitas vezes as pessoas 

estabelecem laços que vão além dos relacionados aos objetivos daquela comunidade, por 

razões pessoais ou sociais, tornando-se fortemente ligadas entre si. Senge et al. (2000) 

descrevem como estudantes que integram comunidades de prática nas escolas definem 

horizontes de aprendizagem a partir dessa participação, os quais exercem influência sobre a 

maneira como escolhem amigos, atividades e perspectivas para o futuro. Isso pode ser 

observado em experiências propiciadas por programas aqui analisados. 

Empreendimento conjunto 
O empreendimento conjunto de uma comunidade de prática é definido pelos 

participantes no próprio processo de sua constituição. Não é exatamente um objetivo fixado 

ou uma declaração de propósito definida no começo e perseguido por todos. Não é um 

acordo estático, e sim um processo contínuo, que vai definindo o que aquelas pessoas 

estão fazendo juntas. Essa negociação ocorre tanto de maneira explícita quanto implícita. É 

uma resposta negociada conjuntamente a uma situação e pertence aos participantes num 

sentido profundo, a despeito de todas as forças e influências que estão além de seu controle 

(Wenger, 1998). 

A negociação do empreendimento conjunto leva a compromissos mútuos, 

definindo o que importa ou não, o que fazer e o que não fazer, em que prestar atenção e o 

que ignorar, o que dizer e o que não dizer, o que justificar e o que não é preciso, quando 

uma ação ou artefato é bom o suficiente e quando deve ser aprimorado. Mesmo quando há 

uma declaração formal ou reificada do que seja o empreendimento, a prática acontece por 

meio da interpretação negociada do significado da declaração. Um membro mais experiente 

diferencia facilmente normas reificadas formalmente e o que se espera do comportamento 

de um membro engajado na prática. Alguém considerado competente em algo, geralmente 

tem sensibilidade mais desenvolvida, percepções mais refinadas para julgar as qualidades 

de um produto ou uma ação, de acordo com o repertório da comunidade. 

A definição do empreendimento cria um sentimento de accountability, de 

compromisso comum que se torna parte integrante da prática. Não significa que todos 

concordam sobre algo, o tempo todo.  

As comunidades de prática desenvolvem-se em contextos culturais, históricos, 

sociais e institucionais mais amplos, o que implica limitações e recursos específicos. Mas 

mesmo que suas práticas sejam profundamente influenciadas por elementos externos, a sua 

realidade diária é produzida com os recursos de que dispõem e nos limites de sua situação. 

É uma resposta a essas condições e, portanto, seu empreendimento. 



  114 

Segundo Wenger (1998), mesmo quando uma comunidade de prática surge a 

partir de uma demanda externa, específica, sua forma concreta de fazer, suas práticas 

diárias para atender a essa demanda, constituem a sua própria resposta a essa demanda, a 

sua versão. Se algumas pessoas, em geral externas à comunidade de prática, exercem 

poder excessivo sobre ela, suas práticas são resultado da forma de lidar com essas 

relações de poder. Mesmo se a resposta for submissão total, pode ser vista como uma 

resposta que define a especificidade daquele grupo e sua forma particular de lidar com essa 

condição. Assim, o poder que instituições, prescrições ou indivíduos exercem sobre uma 

comunidade é sempre mediado pelas próprias práticas produzidas pela comunidade. As 

forças externas podem influenciar as práticas, mas não de maneira direta, pois é a 

comunidade que negocia seu empreendimento, seu significado. 

Repertório compartilhado 
O repertório de uma comunidade de prática inclui: símbolos, rotinas, palavras, 

ações, conceitos, artefatos, maneiras de fazer certas coisas, gestos, os quais foram 

produzidos ou incorporados pela comunidade ao longo de sua trajetória42. Os elementos do 

repertório podem ser heterogêneos e combinam elementos de reificação e de participação. 

Ganham coerência não em si mesmos como atividades, símbolos ou artefatos, mas como 

parte de uma prática de uma comunidade que comunga de um empreendimento. 

O repertório reflete uma história de mútuo engajamento e permanece sempre um 

tanto ambíguo, o que permite ressignificações e aplicação contínua, em diferentes situações. 

A ambigüidade não implica limites em significado, mas evidencia as diferentes maneiras 

pelas quais uma história pode ser significativa continuamente. 

Essa ambigüidade dos repertórios torna coordenação, comunicação e 

planejamento mais difíceis, pois são imprevisíveis ou muito variados. Por serem dinâmicos, 

sem final definido, constituem campo fértil para a geração de novos significados. A 

ambigüidade não é, portanto, algo a ser superado, mas algo inerente ao repertório de 

significação. Por ser um recurso para a negociação de significado, o repertório é 

compartilhado de maneira interativa e dinâmica. 

Boa parte do repertório de uma comunidade é importado, adotado e adaptado 

para seus propósitos. Mas se raramente há produção local de recursos e de pontos 

                                                
42 Os elementos que integram o que Wenger (1998) chama de repertório constituem elementos de 
análise nas abordagens que estudam cultura organizacional, ou que utilizam a metáfora da cultura 
para analisar organizações (Capra, 2003; Yanow, 2000), uma vez que “[...]a cultura está inserida na 
linguagem, palavras, frases e expressões que os grupos individuais desenvolvem” (Weick e Westley, 
2004, p.364). De acordo com os autores, a aprendizagem é inerente à cultura e a consciência ou 
reflexão sobre os elementos da cultura (e seu repertório) aumenta as possibilidades de aprendizagem. 
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específicos relativos a artefatos criados naquele contexto, pode-se questionar se há 

realmente algo em torno do qual aquelas pessoas estejam reunidas. 

Numa comunidade de prática, cada um de seus membros integrais sente-se em 

território familiar; sente-se competente e é reconhecido como tal. Sabe como se relacionar 

com os outros, entende o que cada um faz, o empreendimento a que cada um se refere, 

compartilha recursos. Numa comunidade, inclusive, é mais importante saber pedir e dar 

apoio e colaboração, do que saber fazer tudo sozinho (Wenger, 1998). 

Entre os possíveis indicadores de que uma comunidade de prática se formou 

estão (Wenger, 1998:125-6): 

ü Relações mútuas sustentadas, sejam elas 
harmoniosas ou conflituosas 

ü Identidades definidas mutuamente 

ü Maneiras compartilhadas de engajamento para 
fazer as coisas juntos 

ü Habilidade para acessar de maneira apropriada 
ações e produtos 

ü Rápido fluxo de informações e propagação de 
inovações 

ü Ferramentas, representações e outros artefatos 
específicos 

ü Ausência de comentários introdutórios, como se 
as conversas e interações fossem continuação 
de um processo em curso 

ü Histórias locais compartilhadas, piadas internas, 
maneiras conhecidas de rir 

 
ü Rápida exposição de um problema a ser 

discutido 
ü Jargões e expressões (atalhos/shortcuts) na 

comunicação, assim como facilidade para 
produzir novos 

ü Coincidência substancial nas descrições dos 
participantes de quem pertence 

ü Certos estilos reconhecidos como indicadores 
de que alguém é membro da comunidade 

ü Saber o que os outros sabem, o que podem 
fazer, e como podem contribuir para o 
empreendimento 

ü Discurso comum refletindo certa perspectiva de 
mundo 

Quadro 2–1: Indicadores de formação de uma comunidade de prática 
Fonte: adaptado de Wenger (1998: 125-6) 

 

Comunidades de prática sempre existiram em nossas sociedades, dentro e entre 

organizações, escolas, famílias, de formas percebidas ou não; cada pessoa participa de 

várias delas. Algumas são potenciais (pessoas que possuem alguma relação, mas não 

uma prática específica juntas); ativas (possuem empreendimento conjunto, negociam 

formas de participação e desenvolvem suas próprias histórias) e; latentes (espécie de 

diáspora entre pessoas que estiveram juntas no passado e usam essas histórias como 

referência) (Wenger, 1998). A novidade estaria no fato de se reconhecer sua existência e o 

que isso pode significar na maneira como se entende a aprendizagem nas organizações 

(Smith e McKeen, 2002). 

Comunidades de prática não são intrinsecamente benevolentes ou harmoniosas. 

Não possuem privilégio algum em termos de efeitos positivos ou negativos. As comunidades 

de prática geram contextos privilegiados para a negociação de significados e para a 



  116 

aprendizagem (Wenger, 1998), e podem ser entendidas como redes sociais autogeradoras, 

redes vivas, pois produzem os próprios significados num contexto comum (Capra, 2003). O 

fato de gerarem suas próprias práticas não significa, para Wenger (1998), que representem 

algum tipo de força emancipatória. 

Como espaço de engajamento, de empreendimento, de relações interpessoais, 

de conhecimento compartilhado, essas comunidades podem ser a chave para 

transformações na vida das pessoas. Comunidades de prática são espaços cruciais de 

aprendizagem. Para além dos currículos, disciplinas e estudo, a aprendizagem que mais 

contribui para transformar quem somos e o que fazemos é a aprendizagem que acontece no 

envolvimento como membro de comunidades de prática, defende Wenger (1998). Para ele: 

“A aprendizagem é o motor da prática, e a prática é a história dessa aprendizagem” 

(1998:96). 

Embora essa perspectiva chame a atenção para a natureza contínua da 

aprendizagem, não implica a idéia de que tudo que se faz é aprendizagem. O que se 

aprende é o que altera as habilidades para o engajamento nas práticas, os entendimentos a 

respeito delas e os recursos para tal. É um aprendizado que não se resume a um processo 

cerebral ou a um hábito mecânico. Embora os processos mentais estejam envolvidos, a 

aprendizagem muda as práticas e a habilidade para negociar significados. Relaciona-se à 

formação da identidade. A participação numa comunidade transforma quem a pessoa é. 

Na concepção de comunidades de prática, não há dicotomia entre prática, de um 

lado, e teoria, ou discurso ou ideal, de outro. Comunidades de prática compreendem todos 

esses elementos, mesmo que hajam, naturalmente, discrepâncias entre o que se diz e o que 

se faz, o que se aspira e o que se procura efetivamente alcançar, o que se sabe e o que é 

possível manifestar. Cada pessoa tem suas próprias teorias e modos de entender o mundo, 

e as comunidades de prática são espaços nos quais essas teorias e entendimentos são 

desenvolvidos, negociados e compartilhados (Wenger, 1998). Prática não é o oposto de 

reflexão, e as práticas no âmbito de uma comunidade podem ser objeto de reflexão mais 

explícita ou menos explícita. Lave e Wenger (1991:98) destacam que não são isoladas do 

mundo: “Uma comunidade de prática é um conjunto de relações entre pessoas, atividades e 

o mundo, ao longo do tempo e em relação tangencial e coincidente com outras 

comunidades de prática”. 

No âmbito das organizações, pode-se ver as comunidades de prática como 

formas organizacionais emergentes, não-estruturadas, com potencial para promover ou 

incrementar o compartilhar de conhecimento, aprendizagem e mudança (Smith e McKeen, 

2002). Embora orientadas para a ação, estimulam a reflexão e as novas idéias. Algo central 
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nas comunidades de prática é que por meio delas tanto o conhecimento é gerado como 

colocado em prática (Smith e McKeen, 2002). 

Comunidades de prática costumam ser confundidas com times, redes ou grupos 

de tarefas. Diferente desses, as comunidades de prática são tipicamente voluntárias, 

informais; emergem pela própria prática do trabalho, operam para além das hierarquias e 

dos limites organizacionais tradicionais e raramente são reconhecidas pelas organizações 

(Smith e McKeen, 2002). Surgem independente de um objetivo ou tarefa específica na 

organização (Kimble e Hildreth, 2004; Wenger, 1998). 

Smith e McKeen (2002) diferenciam comunidades de prática de outros tipos de 

grupos ou redes, por características gerais como: a) desenvolvem-se ao longo do tempo, 

possuem uma história de aprendizagem; b) empreendimento que se forma em torno do 

sentimento de que aquilo que estão fazendo gera valor, mas sem contar, necessariamente, 

com uma agenda ou plano de ação definido; c) aprendizagem é um elemento-chave do 

empreendimento; d) são responsáveis por si mesmas, definem suas próprias políticas, não 

há chefe e os líderes tendem a surgir em cada assunto ou situação; e) são baseadas em 

confiança mútua, são mais preocupadas com conteúdo do que com forma, o que as torna 

mais difíceis de identificar e desenhar ou planejar. 

Comunidades de prática possuem ciclos de vida, de acordo com suas histórias 

de aprendizagem. Portanto, nem sempre é fácil identificar quando e onde começam e 

quando ou onde terminam. Diferente de um time ou de uma força-tarefa, podem não formar-

se logo que se inicia o esforço para cumprir certa tarefa, assim como podem seguir de forma 

não oficial depois que o objetivo ou a tarefa tenham sido alcançados. O grupo oficial pode 

ter se dispersado, e o todo ou parte dele pode seguir junto, enquanto comunidade de prática 

(Wenger, 1998). 

2.2.4 Comunidades de prática, organizações e constelações de 
comunidades de prática 

Nem sempre uma fronteira delimitada institucionalmente constitui uma 

comunidade de prática. Em geral, um grupo formal, uma organização ou uma instituição é 

constituída de múltiplas comunidades de prática, e pode ocorrer de não possuir nenhuma 

prática que lhe seja própria. “Uma fronteira institucional pode, portanto, corresponder a uma 

comunidade de prática, a um certo número delas, ou a nenhuma delas”(Wenger, 1998:119). 

Por sua natureza orgânica, informal, comunidades de prática são resistentes à 

supervisão gerencial, ao controle e à interferência em suas atividades. A tentativa de 

gerenciá-las pode levar à sua dissolução (Smith e McKeen, 2002). Há autores que 
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defendem, no entanto, que, paradoxalmente, comunidades de prática requerem esforços 

gerenciais específicos para que se desenvolvam e exerçam plenamente seus potenciais. 

Poderiam ser reconhecidas, nutridas e apoiadas, como será debatido adiante. 

Wenger não trabalha com a idéia de que um tipo de comunidade de prática 

desenha a organização e outro tipo executa, que haja uma comunidade que gerencia e da 

qual partem as decisões e emana o poder. As práticas não correspondem, assim, às 

estruturas reificadas por afiliações institucionais e divisões: “Elas [as práticas] não são 

independentes dessas estruturas institucionais, tampouco se reduzem a elas” (Wenger, 

1998:119). No âmbito de instituições, há visões, estratégias e projetos que orientam as 

práticas organizacionais. Mas cada comunidade de prática também possui seus próprios 

empreendimentos, visões e estratégias. As instituições definem um repertório de 

procedimentos, contratos, regras e processos, mas cada comunidade de prática incorpora 

esses artefatos em suas práticas e decide em situações específicas o que significam na 

realidade, quando concordar e quando ignorá-las. 

O contexto institucional influencia as práticas, mas mesmo quando uma 

comunidade de prática é uma resposta a um mandato institucional, não é o mandato que 

produz a prática, é a comunidade. O desenho institucional e as práticas são ambos recursos 

de estruturação. Interagem e influenciam um ao outro, mas mantêm sua integridade. 

Instituição e prática não se fundem, pois são entidades diferentes. Sua relação é de 

alinhamento negociado e constantemente renegociado. Uma organização resulta, portanto, 

da combinação de dois tipos de recursos de estruturação: a estrutura planejada da 

instituição e a estrutura emergente da prática. 

Em resumo, embora organizações também sejam orientadas para a prática, as 

comunidades de prática diferem de entidades institucionais em três dimensões (Wenger, 

1998:241): 1) negociam seu próprio empreendimento, embora possam algumas vezes 

construir uma resposta que se conforme às prescrições institucionais; 2) surgem, evoluem e 

dissolvem-se de acordo com sua própria aprendizagem, embora possam fazê-lo como 

resposta a eventos institucionais; 3) moldam suas próprias fronteiras, que podem ou não 

coincidir com fronteiras organizacionais. 

Configurações organizacionais, institucionais ou territoriais mais amplas, como 

uma empresa, uma escola, ou mesmo um movimento social ou uma cidade, podem ser 

vistas como constelações de comunidades de prática interconectadas. Uma constelação 

pode ser vista como um sistema de práticas, comunidades e identidades interconectadas. 

O termo constelação evoca a visão de objetos estelares como parte de uma 

configuração, mesmo que não estejam próximos uns dos outros, não sejam do mesmo tipo 
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específico ou não tenham o mesmo tamanho. Vê-los relacionados enquanto constelação é 

uma visão particular, uma possibilidade de olhar, que depende da perspectiva adotada por 

quem olha (Wenger, 1998). 

Constelações de comunidades de prática definem relações de localidade, 

proximidade e distância não necessariamente congruentes com proximidade física, afiliação 

institucional ou interações, já que a “geografia da prática” não se resume a elas: “... a 

geografia da prática reflete histórias de aprendizagem, mas a aprendizagem reconfigura 

continuamente relações de proximidade e distância” (Wenger, 1998:130). À medida que 

uma comunidade aprende, se desenvolve, pode aproximar-se ou afastar-se de outra 

comunidade. 

Uma mesma comunidade de prática pode fazer parte de diferentes constelações. 

Quando certa configuração é vista como constelação de comunidades de prática, e não 

como uma comunidade em si, sua continuidade deve ser entendida em termos das 

interações entre práticas. Pertencer a uma mesma organização é uma forma de 

continuidade reforçada por um aparato institucional. No nível das práticas em uma 

organização, por exemplo, há várias comunidades, com seus propósitos e maneiras 

particulares de interpretar a organização como um todo. 

Há elementos que permitem ver certas comunidades de prática como parte de 

uma constelação (Wenger, 1998:127): compartilham raízes históricas; possuem 

empreendimentos relacionados; servem a uma causa ou pertencem a uma instituição; 

enfrentam condições similares; possuem membros em comum; compartilham artefatos; 

possuem relações geográficas de proximidade ou interação; possuem discursos e estilos 

que se sobrepõem em algum grau; competem pelos mesmos recursos. 

Estilos e discursos são elementos do repertório de uma prática que são 

facilmente exportáveis. Disseminados por toda uma constelação, podem criar formas de 

continuidade que tomam uma característica mais geral. No entanto, estilos e discursos, para 

Wenger (1998), não são práticas em si e não as substituem. São materiais disponíveis, 

recursos que podem ser usados ou integrados no contexto de várias práticas. Isso não 

significa, porém, que sejam integrados sempre da mesma maneira, pois são postos a 

serviço de diferentes empreendimentos, no sentido mais específico, localizado. 

Constelações de comunidades de prática costumam ter um núcleo central forte 

que as caracteriza, algo que é muito próprio delas, permitindo a interação dessas práticas 

fundamentais com práticas periféricas. Nessas interações, novas experiências, novas 

formas de competência e novos conhecimentos tendem a ser construídos (Wenger, 1998). 
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Pessoa alguma costuma ser capaz de conhecer integralmente as práticas de 

cada comunidade de uma constelação de práticas, já que não consegue engajar-se 

plenamente em cada uma delas. É uma visão sempre superficial. Uma constelação é, 

portanto, mesmo de dentro, sempre conhecida parcialmente ou conhecida em relação a 

formas específicas de engajamento. Não há possibilidade de uma visão global de uma 

constelação que possa ser alcançada no nível da prática. Algumas pessoas têm visão mais 

apurada ou possuem mais poder para impor sua própria visão, sua perspectiva, o que não 

significa que reflita o todo. 

Embora todas as pessoas, e setores nos quais estão alocadas, pareçam seguir 

padrões semelhantes de trabalho, de acordo com descrições oficiais de atividades, cada 

unidade desenvolve suas próprias práticas, suas maneiras de fazer no âmbito de um 

conjunto limitado de pessoas que integram sua comunidade. O contexto amplo funciona 

como uma moldura física e organizacional para o trabalho específico que cada um executa 

no seu grupo. A organização como um todo pode ser apenas uma abstração para as 

pessoas e pode ser composta por conjuntos de práticas muito diferentes e até desconexas 

(Wenger, 1998).  

O planejamento e a estrutura organizacional podem ser vistos como objetos de 

fronteira, que conectam diversas comunidades de prática. O potencial de aprendizagem na 

conexão e combinação entre as diferentes comunidades de prática de uma organização 

costuma ser amplo, e sua realização depende de diversos fatores, os quais serão discutidos 

ao longo do capítulo. 

2.3 Elementos fundamentais das comunidades de prática 

Além de comunidade e prática, outros elementos são fundamentais na 

concepção de comunidades de prática como espaços privilegiados de aprendizagem: 

identidade, participação e reificação. Apresenta-se cada noção separadamente para, em 

seguida, analisar a relação entre elas. 

2.3.1 Identidade 

O foco da análise da identidade como elemento fundamental para a 

caracterização de comunidades de prática não é a pessoa nem a comunidade, mas o 

processo de sua constituição mútua (Wenger, 1998). “Tomados separadamente, as noções 

de indivíduo e comunidade são reificações cuja aparência de auto-suficiência esconde sua 

constituição mútua” (Wenger, 1998:146). No cotidiano, é difícil e, às vezes, até 

desnecessário identificar exatamente onde começa o individual e termina o coletivo, e vice-
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versa. Cada ação, da mais pública à mais íntima, reflete a contínua interação entre 

indivíduos e coletividades. 

O uso do termo identidade na teoria social da aprendizagem não diz respeito, 

portanto, apenas ao indivíduo. A identidade é construída pela negociação de significados da 

experiência de cada pessoa como membro de comunidades sociais, funcionando, assim, 

como ligação entre o social e o individual (Wenger, 1998).  

A identidade não é equivalente a auto-imagem. Não é, em essência, discursiva, 

ou reflexiva. Quem uma pessoa é revela-se na maneira que vive no dia-a-dia, e não apenas 

no que pensa ou diz sobre si mesma, que são apenas parte do que é e de como vive. A 

identidade reflete-se nas práticas de uma pessoa, ao mesmo tempo em que as práticas 

refletem-se na sua identidade. Identidade e prática moldam-se mutuamente, num processo 

ativo e criativo. A formação de uma comunidade de prática é também uma negociação de 

identidades. No processo de formação, seus integrantes engajam-se uns com os outros, 

reconhecendo um ao outro como membro. A prática da comunidade envolve a negociação 

de maneiras de ser naquele contexto, nem sempre de maneira explícita (Wenger, 1998).  

A identidade de uma pessoa é construída pela maneira como experimenta a si 

mesma pela participação, e pelas maneiras pelas quais a própria pessoa e as outras a vêem 

e definem. Como integrante de comunidades, define sua identidade pelo que lhe é familiar e 

pelo que não o é, pelo que pode entender, usar, negociar. E a pessoa sabe quem não é pelo 

que lhe é estranho, opaco, improdutivo. 

Identidade não é, pois, um título ou um selo, mas uma experiência viva de 

pertencimento – ou não pertencimento – e depende de conexões profundas com outros que 

comungam histórias e experiências, reciprocidade, afeição e comprometimentos mútuos 

(Wenger, 2000). Isso não significa que todas as pessoas de uma comunidade vejam o 

mundo da mesma maneira, mas há tendência de que certas interpretações, ações, escolhas 

e a valorização de certas experiências emerjam, em geral, por meio da participação em 

empreendimentos comuns. 

A função ou cargo que uma pessoa ocupa pode ser um aspecto essencial de 

sua identidade, mas a posição institucional geralmente não revela aspectos de 

pertencimento a comunidades de prática. O engajamento diário em práticas cria as relações 

que definem quem é quem na organização, quem sabe o quê, ignora o quê, quem é “legal”, 

quem é central e quem é periférico (Wenger, 1998). 

A identidade de uma pessoa não se refere a sua participação em uma única 

comunidade, e não há identidade diferente para cada comunidade da qual participa. Cada 

pessoa participa de diferentes comunidades de prática ao longo de sua trajetória, de 
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maneira mais periférica ou mais efetiva. Algumas delas são centrais na definição da 

identidade, outras mais incidentais. Identidade não é algo que possa ser ligado ou desligado. 

Pais e mães não deixam de sê-lo no trabalho, por exemplo. A identidade, mesmo no 

contexto específico de uma prática, diz respeito não só à dimensão interna daquela prática, 

mas também à posição de cada pessoa e de suas comunidades em estruturas sociais mais 

amplas. 

A identidade de uma pessoa também não é estanque, é constantemente 

renegociada no curso da vida (Wenger, 1998), assim como as comunidades continuamente 

redefinem sua própria identidade (Kimble e Hildreth, 2004). Na seqüência de experiências 

de participação, de diferentes maneiras, a identidade de um indivíduo forma uma trajetória, 

dentro de e entre comunidades de prática. A idéia de trajetória evoca o fato de a identidade 

ser algo temporal, processual e contínuo, construída em múltiplos contextos sociais (não 

apenas na família ou na escola). De forma mais complexa do que uma noção linear de 

tempo, não se restringe a certos períodos da vida. A identidade incorpora o passado (por 

onde cada um esteve) e o futuro (para onde vai) ao negociar o significado do presente. Esse 

senso de trajetória ajuda a definir o que importa ou não, o que é central ou marginal em 

cada identidade. 

Diferentes práticas podem gerar demandas que competem entre si, tornando 

difícil combiná-las numa experiência que corresponda a uma única identidade. Elementos do 

repertório de uma comunidade podem ser inapropriados, incompreensíveis e mesmo 

ofensivos em outra comunidade. Conciliar aspectos diferenciados das competências 

requeridas em cada comunidade de prática da qual uma pessoa participa exige mais do que 

aprender as regras de o que fazer e quando, “[...] requer a construção de uma identidade 

que possa incluir esses diferentes significados e formas de participação em um nexo” 

(Wenger, 1998:160). E isso nem sempre é simples. Pode haver necessidade de reconciliar 

interesses pessoais, crenças, objetivos, e demandas da organização e do grupo. 

A identidade é, pois, modelada por esforços individuais e coletivos para criar 

coerência ao longo do tempo, “amarrando” sucessivas formas de participação na definição 

de uma pessoa (Wenger, 1998). A identidade é fruto de um nexo entre múltiplos 

pertencimentos; é uma e muitas ao mesmo tempo, o que requer esse esforço de 

reconciliação ou harmonização entre diferentes formas de pertencimento. 

Quando uma pessoa sai de uma comunidade de prática para outra, essa 

reconciliação da identidade pode ser a principal transformação dela como aprendiz. O 

trabalho de reconciliação é profundamente social. Ao incorporar a diversidade do mundo 

social numa pessoa, no entanto, a noção social de nexo de multi-pertencimento torna-se 
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algo privado, individual, pois se introduz numa dimensão profundamente pessoal da 

individualidade. 

Numa mesma posição ou profissão, uma pessoa pode ver tal trabalho como sua 

profissão, aspirando ascender, ao passo que outros a vêem como algo transitório, 

temporário. Isso influencia as perspectivas de sua participação e identidade naquele 

trabalho (Wenger, 1998). Nem sempre um colega de profissão que está um nível acima na 

estrutura ou possui mais experiência representa apenas uma fonte de informação para os 

mais novos ou menos experientes. Representa, também, a história daquela prática como 

maneira de viver, dá testemunho do que é possível, desejável, esperado, embora as 

trajetórias não sejam sempre as mesmas. As trajetórias paradigmáticas, de pessoas que 

são referência, sejam elas adotadas, modificadas ou rejeitadas, oferecem farto material para 

negociação e renegociação de identidades (Wenger, 1998). 

Como a aprendizagem transforma quem as pessoas são e o que são capazes de 

fazer, a aprendizagem e a identidade estão relacionadas. O processo de formação da 

identidade e do senso de pertencimento a uma comunidade é unidade central de análise da 

aprendizagem (Brown e Duguid,1991). Aprendizagem e senso de identidade são aspectos 

inseparáveis de um mesmo fenômeno (Lave e Wenger, 1991). 

Aprender e definir identidade não se tratam de processos de acumular 

habilidades e informações, mas de processos de pertencimento, de tornar-se ou evitar 

tornar-se uma certa pessoa. Habilidades e informações não são acumuladas num vazio, 

mas em relação a uma identidade. Em função do processo de formação de identidade no 

qual interfere, a aprendizagem converte-se numa fonte de energia social e pessoal. 

2.3.2 Participação 

[...] if learning is about increased access to performance, then the way to 
maximize learning is to perform, not to talk about it. (Hanks, 1991:22). 

A participação, no contexto de comunidades de prática, refere-se a tomar parte, 

a compartilhar atividades, empreendimentos e repertórios com outros, implicando tanto ação 

quanto conexão. É um processo ativo, que vai além do engajamento numa atividade 

específica com certas pessoas, na medida que implica definição de identidades. 

Wenger (1998) usa o termo participação para descrever a experiência social de 

viver no mundo enquanto membros de comunidades sociais e envolver-se ativamente em 

empreendimentos sociais. O autor assinala o caráter social da participação e da 

aprendizagem; o engajamento das pessoas no mundo e os significados das ações são 

sempre sociais, mesmo quando não envolvem relação direta com outros. 
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A aprendizagem não é vista como um ato pessoal; é uma prática social mediada 

pelas diferentes perspectivas de cada co-participante de um processo compartilhado, não 

algo que acontece na mente dos indivíduos (Lave e Wenger, 1991). Nessa concepção social 

da aprendizagem, uma das idéias centrais dessa concepção é a da legítima participação 

periférica, que se refere ao processo pelo qual novos membros tornam-se parte de uma 

comunidade de prática (Lave e Wenger, 1991). 

Na legítima participação periférica, aprender depende essencialmente de tornar-

se um “insider”, participar dos processos de dentro, ser membro da comunidade para 

aprender a linguagem, captar sua visão subjetiva, saber as histórias e o momento oportuno 

de contá-las, enfim, adquirir a habilidade de comportar-se como membro da comunidade 

(Brown e Duguid, 1991). 

A legítima participação periférica é um processo interativo, no qual o aprendiz 

ocupa diferentes papéis e diferentes tipos de responsabilidades, no âmbito de um amplo e 

diverso espectro de situações de aprendizagem. A ênfase recai sobre a maneira de agir, no 

processo pelo qual se dá o engajamento, e não na estrutura na qual se engaja o aprendiz 

(Hanks, 1991; Lave e Wenger, 1991). O uso da legítima participação periférica para 

caracterizar a aprendizagem amplia a conotação tradicional do conceito de aprendiz 

(relação entre mestre/estudante ou mentor/seguidor) para uma participação mutante e de 

transformação de identidade em uma comunidade de prática (Lave e Wenger, 1991; Wenger, 

1998). 

O modelo da legítima participação periférica é composto de três elementos que 

analiticamente podem ser separados, mas, na realidade, estão imbricados de tal forma que 

cada um é essencial na definição dos demais (Kimble e Hildreth, 2004). Não é, pois, 

passível de ser decomposto. Não existe, por exemplo, “ilegítima participação periférica” 

(Lave e Wenger, 1991). Cada um dos elementos refere-se a condições mediante as quais 

as pessoas podem tornar-se membros de uma comunidade de prática. 

A legitimidade refere-se a poder e a relações de autoridade, não 

necessariamente formalizadas. A legitimação do pertencimento é elemento constitutivo de 

seu conteúdo (Lave e Wenger, 1991). A participação implica engajamento na comunidade e 

a posição periférica tem a ver com o grau desse engajamento (Kimble e Hildreth, 2004). 

Ser periférico não significa simplesmente o oposto de participação no centro 

numa comunidade de prática: “Periférico sugere que há múltiplas e variadas maneiras de 

localizar-se nos espaços de participação definidos por uma comunidade, mais engajadas ou 

menos engajadas, mais inclusivas ou menos inclusivas” (Lave e Wenger, 1991:36). 

Periférico tem conotação positiva, sugerindo espaço aberto para ganhar acesso a fontes de 
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informação, entendimento, para crescente envolvimento, para controlar mais recursos. 

Antônimos de periférico poderiam ser “irrelevantes”, “não-relacionados”. Para o aprendiz, é 

importante um espaço na periferia, próximo a um profissional competente ou mais 

plenamente engajado, tendo contato com seu dia-a-dia (Brown e Duguid, 1991). Observar 

práticas e ouvir explicações e histórias pode ser útil, mas apenas como introdução ao 

engajamento efetivo (Wenger, 1998). É diferente ouvir algo sobre uma prática estando fora 

do contexto em que é exercida, de ouvir uma explicação ou história a respeito de uma 

prática da qual se está participando naquele momento. 

Dentro de uma comunidade de prática, há diferentes formas legítimas de 

participação, até porque nem todos os membros precisam ser igualmente ativos. Alguns 

costumam ser mais ativos, até como forma de encorajar outros membros a entrar na 

comunidade (Smith e McKeen, 2002). Smith e McKeen (2002) identificam três estágios no 

processo entre a extrema periferia e o tornar-se membro central de uma comunidade de 

prática: 1) identificar a comunidade de prática e ficar atento ao que está acontecendo nela; 2) 

aprender como participar da comunidade; 3) saber como e onde quebrar regras e inovar, a 

partir de uma visão de mundo comum. 

À medida que o aprendiz move-se em direção à participação no centro de uma 

comunidade de prática, é crescente o senso de identidade como mestre ou como membro 

central daquela comunidade. Simultaneamente, as exigências em termos de 

comprometimento de tempo, nível de esforço, responsabilidades, dificuldade e risco das 

tarefas também são crescentes (Wenger, 1998). 

Estudos antropológicos do processo de aprendizagem de comunidades de 

açougueiros, alfaiates, parteiras e alcoólicos anônimos, discutidos por Lave e Wenger 

(1991), evidenciam que em seu processo de aprendizagem há pouco ensino. Parece que 

mais importante do que ensinar é permitir acesso a recursos essenciais para aprendizagem, 

à estrutura para as práticas de trabalho, com legitimidade. O aprendiz vai percebendo na 

prática o que precisa aprender, desenhando seu próprio “currículo”, a partir de sua visão do 

que é o projeto ou missão dele e da comunidade, o que importa ser aprendido. O currículo 

não é um conjunto de ditados ou normas do que deve ser uma boa prática, mas um conjunto 

de informações que vai se revelando importante ou necessário na prática. E aos poucos, os 

aprendizes vão definindo, eles próprios, o que constitui a prática daquela comunidade. 

Quando a participação crescente não é a principal motivação para aprender 

(casos em que recursos didáticos tradicionais permanecem), o foco sai da participação na 

prática para a ação sobre a “pessoa a ser mudada”. Na legítima participação periférica, ao 

contrário, o aprendiz não é um objeto sobre o qual despejam-se esforços para que ele 
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aprenda. Nesse sentido, certa “negligência” da comunidade pode ser uma vantagem, na 

medida que os aprendizes podem se relacionar mais intensamente entre si, situação em que 

costumam aprender mais do que em relações assimétricas, hierárquicas. 

O papel do mestre na aprendizagem costuma ser variável de uma comunidade 

de prática para outra. Pode inclusive não haver um mestre específico, ou pelo menos não o 

tempo todo. Na legítima participação periférica, a tendência é não se configurar uma relação 

dual entre quem ensina e quem aprende, como é freqüente nas relações entre professores e 

alunos. Há muitas possibilidades de relações entre membros novos, antigos, mestres, 

aprendizes, intermediários (Lave e Wenger, 1991). 

A aprendizagem por meio de legítima participação periférica ocorre em qualquer 

lugar ou situação, como parte de uma prática social, não apenas em situações desenhadas 

para tal, com objetivos pedagógicos ou com uma agenda oficial. Isso implica uma visão de 

que aprendizagem e instrução intencional são diferentes. Nos estudos de aprendizagem 

como legítima participação periférica, o foco é direcionado mais para a estrutura e para o 

processo da prática social do que para a estrutura pedagógica como recurso ou fonte de 

aprendizado (Lave e Wenger, 1991). 

A legítima participação periférica não é um modelo educacional, uma estratégia 

pedagógica ou uma técnica de ensino. É uma categoria ou ferramenta analítica para buscar 

entender aprendizagem. Apesar disso, as idéias e descobertas dessa perspectiva podem 

orientar desenhos educacionais, já que permitem entender processos de aprendizagem. 

Lave e Wenger (1991) declaram, entretanto, que não há intenção prescritiva em seu 

trabalho, no sentido de implementar ou operacionalizar o conceito para fins educacionais. 

A idéia de legítima participação periférica parece interessante para o estudo dos 

programas de relação entre universidade e sociedade, nos quais diferentes pessoas podem 

ocupar posições de mestres e aprendizes no contexto de participação em práticas 

compartilhadas, seja de ensino, de pesquisa ou de extensão, na própria universidade ou na 

interação com a sociedade.  

2.3.2.1 Legítima participação periférica e poder 

[...] transparency of the sociopolitical organization of practice, of its content 
and of the artifacts engaged in practice, is a crucial resource for increasing 
participation. (Lave e Wenger, 1991:91). 

Contu e Willmott (2000) identificam um potencial emancipatório na idéia de 

legítima participação periférica. A participação numa comunidade e o engajamento em 

práticas que aspiram o entendimento mútuo com propósitos emancipatórios pode gerar 

distribuição de poder nas organizações. Wenger (1998), no entanto, alerta que o fato de 
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produzirem suas próprias práticas não significa que comunidades de prática representem 

algum tipo de força emancipatória. 

Numa comunidade de prática, se algumas pessoas dominam recursos de 

aprendizagem, impedindo a participação de outros na negociação de significados, ou se não 

há legitimação para que quem está em posições periféricas possa questionar processos e 

interferir neles de alguma maneira, a comunidade de prática pode tornar-se intersticial, 

intermediária ou marginal, e truncar as possibilidades de identidade dos aprendizes com 

mestres (Contu e Willmott, 2000; Lave e Wenger, 1991). Tornar-se um membro efetivo de 

uma comunidade de prática requer acesso a atividades em curso, a antigos e novos 

membros, à informação, a recursos, a oportunidades efetivas de participação, que permitam 

engajar-se nas tecnologias da prática diária. 

 Transparência é uma idéia importante nesse contexto. A transparência, em 

sentido amplo, é uma maneira de desempenhar atividades, tornando seu significado ou 

sentido visível. Torna-se importante ter acesso às informações e ao que constitui cada 

artefato, ou seja, entender os códigos, abrir a “caixa preta” e torná-la “caixa de vidro”: “[...] 

the term transparency when used here in connection with technology refers to the way in 

which artifacts and understanding their significance interact to become one learning process” 

(Lave e Wenger, 1991:102-3). 

A disponibilidade de informação é certamente importante para propiciar 

aprendizagem, mas separada de formas de participação, não é conhecimento; pode ser 

alienante. O acesso à informação sem oportunidade de negociação pode intensificar efeitos 

alienantes da não-participação. O que faz a informação tornar-se conhecimento e conferir 

poder a quem a possui é a maneira pela qual pode ser integrada em uma identidade de 

participação (Wenger, 1998). 

Entre os elementos que distorcem, parcial ou completamente, os potenciais de 

aprendizagem pela prática estão: condições que colocam novos membros em relações 

adversárias com mestres, patrões ou gerentes; jornada de trabalho ou envolvimento 

exaustivo com o trabalho; servidão involuntária no lugar de participação. Há situações em 

que os aprendizes são vistos como mão-de-obra barata, não tendo acesso a recursos 

importantes para aprendizagem que os habilitaria a tornar-se mestres um dia. Não são, 

portanto, legitimados. Algumas vezes, aprendizes chegam a ser humilhados pelos mestres e 

a aprendizagem é inibida (Wenger, 1998). 

Abrir oportunidade para a prática permite que o aprendiz acesse o engajamento 

mútuo, o processo de negociação do significado e o repertório da comunidade (Wenger, 

1998). O não reconhecimento ou não legitimação é típico dos chamados sistemas de gestão 
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“portas abertas”, nos quais as pessoas percebem que é melhor não passar da soleira da 

porta (Brown e Duguid, 1991). 

Para analisar a aprendizagem por meio da legítima participação periférica em 

comunidades de prática, é necessário analisar a organização social e política, e o 

desenvolvimento histórico dessa comunidade. Pode-se verificar os efeitos dessa estrutura e 

desse processo na garantia ou sustentação de possibilidades de aprendizagem. Uma 

maneira para identificá-los é atentar para as biografias da comunidade e de seus membros, 

identificando diferentes estágios, papéis e funções ao longo do tempo, para verificar o que 

estão aprendendo e se possuem acesso a recursos de aprendizagem (Lave e Wenger, 

1991). 

2.3.2.2 Não-participação 

A não-participação é, também, fonte para a definição de identidade. A identidade 

de alguém não é definida apenas pelas práticas nas quais se engaja, mas, da mesma forma, 

pelas práticas que evita ou rejeita, pelo que é e pelo que não é. 

Em uma posição periférica, certo nível de não-participação é necessário, como 

um elemento que torna possível a participação, como meio de aprendizagem. Essa “não-

participação” é transitória, como caminho para uma futura participação integral. Já a 

marginalidade é uma forma de não-participação que impede a participação efetiva. Quando 

um membro é mantido na marginalidade, não há a expectativa de que venha a ocupar uma 

posição central na comunidade (Wenger, 1998). 

Algumas comunidades definem a si mesmas pelo contraste em relação a outras 

(étnicas, religiosas, políticas, esportivas); situações em que cruzar as fronteiras é difícil, já 

que cada lado é definido em oposição ao outro e ser parte de uma comunidade implica 

marginalização de outra.  

A não participação pode ser um aspecto ativo da prática de uma comunidade. A 

energia de uma pessoa pode concentrar-se em torno de sua marginalidade em relação a 

uma organização, por exemplo. A não-participação em relação a um contexto institucional 

pode ser a fonte de participação numa comunidade específica, parte da identidade de 

participação. Essa mistura entre participação na comunidade e não participação em outras 

comunidades, no contexto de uma constelação, pode ser central na prática e na identidade 

no trabalho. Pode acontecer de certa comunidade tornar-se marginal ou ficar em posição 

periférica em relação a certa constelação de comunidades de prática (Wenger, 1998). 

Há relações de não-participação definidas pela estrutura institucional que 

contribuem para que a participação não seja incentivada: posições inferiores; salários mais 
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baixos; procedimentos automatizados, repetitivos; requisitos difíceis de cumprir; pouco 

incentivo à iniciativa etc. (Wenger, 1998). Há limites a participação definidos pelas 

exigências de titulação ou formação específica em algumas áreas, e nas instituições 

públicas, por exemplo, há certas posições que só podem ser acessadas por concurso 

público. 

Pode haver, também, o compromisso dos integrantes de uma comunidade de 

prática de não participar além de certos limites, como, por exemplo, não falar em trabalho 

nos intervalos ou no almoço. A não participação pode funcionar como recurso para 

desengajamento, por razões como o cansaço, e como fonte de certa privacidade. Falar do 

trabalho a todo o momento, em todo o lugar, pode ser uma demonstração de stress, pois a 

pessoa não consegue desligar-se. A não participação também pode ser um recurso para 

uma pessoa não se comprometer com a comunidade ou constelação para além de seu 

trabalho específico, por questões éticas ou morais com as quais pode não concordar; por 

exemplo, quando não concorda com certas práticas, além de certos limites que define para 

si mesma (Wenger, 1998). 

2.3.3 Reificação 

O dicionário Novo Aurélio Século XXI refere-se a reificação da seguinte maneira: 

“no processo de alienação, o momento em que a característica de ser uma ‘coisa’ se torna 

típica da realidade objetiva” (Ferreira, 1999:1734). E a objetificação (na filosofia): “nas 

correntes dialéticas contemporâneas, o momento do processo de objetivação em que o 

homem dissocia o produzir, que lhe é próprio, do produto, de tal modo que o pode conhecer, 

tornando-o objeto de sua consciência” (Ferreira, 1999:1426). Para Berger e Luckmann 

(2002), a reificação seria o grau extremo do processo de objetificação. 

De acordo com o Dicionário Webster (citado em Wenger, 1998:58), reificação é 

definida como: “tratar (uma abstração) como substancialmente existente, ou um objeto 

material concreto”. Etimologicamente, reificar significa “tornar uma coisa”. Projetamos 

nossos significados no mundo e os percebemos como existentes no mundo, como 

possuindo uma dimensão concreta, própria. 

Reificação é um conceito importante em ciências sociais, mas quais tem sido 

empregado de diferentes maneiras. Wenger (1998:287) destaca três usos principais: 

1. Atribuição de características personificadas a objetos e relações sociais;  

2. Processo pelo qual as sociedades atribuem propriedades de coisas ou 

objetos a fenômenos sociais. É um uso relacionado a Karl Marx, que 

argumentava que a reificação estabelecia um valor de troca como uma 
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commoditie ao incorporar uma dimensão objetificada a relações sociais de 

trabalho. Reificação, nesse sentido, caracteriza o processo pelo qual 

fenômenos sociais parecem ser fatos, escondendo sua produção e 

reprodução social; 

3. Maneiras pelas quais cientistas sociais tratam seus próprios conceitos como 

se fossem objetos no mundo. 

Na concepção marxista, a reificação está associada à alienação (Berger e 

Luckmann, 2002). Wenger (1998) não relaciona reificação com ilusão ou com alienação. 

Entende que a reificação é um processo fundamental para a atribuição de significados no 

mundo. Wenger reconhece que o uso que faz de “comunidade de prática” não deixa de ser 

uma reificação. Hatch (1997), da mesma forma, observa que os cientistas costumam reificar 

seus objetos de estudo, assim como as pessoas em geral inventam e sustentam os 

significados dos termos que usam para entender o mundo. 

Hatch (1997) compara reificação à mímica, que faz “ver” um objeto na 

representação. Enquanto na mímica estamos conscientes de que há diferença entre o 

objeto real e o objeto representado, na reificação, ao contrário, é difícil reconhecer a 

diferença entre criação e realidade depois de criados socialmente. 

O conceito de reificação sugere que uma forma pode ter vida própria, 

independente de seu contexto de origem, ganhando certo grau de autonomia da ocasião e 

dos objetivos de sua produção (Wenger, 1998). Berger e Luckmann (2002) observam que 

nesse processo, o homem é capaz de esquecer sua autoria do mundo, percebendo o 

mundo reificado como fora de seu controle. Pela reificação, o produto da ação humana é 

percebido como se fosse um fato da natureza, ou coisas em termos não humanos43; as 

instituições parecem fundir-se com a natureza (Berger e Luckmann, 2002:125). Estes 

autores apontam que os papéis também são reificados. As pessoas podem argumentar que 

não têm escolha em certa situação, pois o papel que desempenham as obriga a agir de tal 

maneira, o que aproxima a identidade subjetiva do papel social. 

Wenger (1998) usa reificação genericamente para referir-se ao processo de dar 

forma à experiência produzindo objetos que congelam essa experiência em coisas. Para ele: 

“[...] enquanto na participação nós reconhecemos a nós mesmos em cada um dos outros, na 

reificação nós projetamos a nós mesmos no mundo” (1998:58), sem reconhecer o sujeito 

nos significados projetados, que passam a ter existência própria, independente. Para este 

autor, a reificação pode referir-se tanto ao processo de sua produção quanto ao produto 

                                                
43 Como assinalam Latour e Woolgar (1997) em relação à produção dos fatos científicos, abordado no 
capítulo um desta tese. 
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reificado. No nível do significado, o produto e o processo não se distinguem, implicam um ao 

outro. 

Escrever uma lei ou regra, criar um procedimento, produzir uma ferramenta de 

trabalho são reificações, nas quais um certo entendimento ganha uma forma. Uma 

ferramenta para desempenhar certa atividade interfere na natureza daquela atividade, ou 

seja, as reificações influenciam a experiência. Toda comunidade de prática produz 

abstrações, símbolos, histórias, termos e conceitos que reificam parte de suas práticas 

numa forma estática, congelada. Um formulário usado por um banco ou por uma companhia 

de seguros, por exemplo, é uma reificação que contém uma complexa rede de convenções, 

acordos e expectativas. Muitos dos instrumentos usados em uma comunidade de prática, 

incluindo regras, convenções e ferramentas de trabalho, não foram produzidos pela própria 

comunidade, mas são reapropriados no processo local de modo a tornarem-se significativos 

naquele contexto (Wenger, 1998). 

A significação de uma reificação pode ser potencialmente ampliada e 

potencialmente perdida, ao mesmo tempo. A reificação como parte do significado é sempre 

incompleta, podendo ser enriquecida ou empobrecida. As reificações podem, também, ser 

poderosas e perigosas, especialmente quando tornam a aplicação de um conceito, idéia, 

procedimento ou ferramenta automática, sem questionamento. Uma declaração de missão 

colocada num quadro numa organização, por exemplo, pode reificar uma idéia que passa a 

não mais ser questionada. Embora seja algo intangível e difuso, ganha certa concretude 

uma vez escrita e colocada na parede. Pode parecer desconectada do dia-a-dia, das 

práticas e significados do cotidiano, pode até ser vista como cinismo, ou irônica substituição 

ao que é rotineiro na organização, e mesmo assim ser usada pelas pessoas como 

referência em certas situações. 

2.3.4 Participação, reificação e negociação de significado 

Há uma relação fundamental entre participação e reificação, que não é de 

simples oposição ou dicotomia. Embora analiticamente separáveis, na realidade, 

participação e reificação são inseparáveis (Kimble e Hildreth, 2004; Wenger, 1998). São 

distintas e complementares, formando uma unidade na dualidade, uma não substituindo a 

outra. E uma não se transforma na outra, embora uma transforme a outra. Por meio das 

várias combinações possíveis entre elas, possibilitam uma variedade de experiências de 

significado (Wenger, 1998).  

Participação não é apenas o que não é reificado. A participação permite produzir, 

interpretar e usar uma reificação, o que requer interação e gera acesso a significados 
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coordenados, os quais refletem os empreendimentos das pessoas no mundo. A participação 

não se reduz à mera aplicação do que foi prescrito ou à realização de uma descrição. 

Envolve renegociar o significado do que foi descrito em um novo contexto. No mesmo 

sentido, reificação não é apenas dar forma ou expressão a significados existentes, mas criar 

condições para novos significados (Wenger, 1998). 

A Constituição de um país, por exemplo, é uma reificação vazia sem a 

participação dos cidadãos envolvidos em sua construção e sua aplicação. A reificação 

contém múltiplas perspectivas, interesses e interpretações que o processo de participação 

para sua elaboração contribuiu. Ao mesmo tempo, é importante para tornar possível a 

convivência das pessoas naquele país, a partir de seu conteúdo reificado, que será 

referência para a participação (Wenger, 1998). 

A participação se organiza em torno de reificações, pois requer artefatos, 

palavras, conceitos para acontecer. Mais participação não significa menos reificação. Ambas 

podem ser intensas numa situação. A tendência é de que o aumento no grau de 

participação requeira mais reificação. Na atividade científica, conhecimentos e símbolos 

reificados são explorados intuitiva e empiricamente pela participação, para produzir novos 

conceitos, fórmulas, enfim, reificações. Por outro lado, aulas com muita reificação e pouca 

participação podem constituir-se em experiências de pouco significado para um estudante 

(Wenger, 1998). 

Uma conversa presencial é uma forma especial de comunicação, na qual 

interagem participação e reificação. As palavras, que são formas de reificação de 

significados, adquirem significado peculiar, localizado, contextual, que considera entonação, 

expressão facial etc. (Wenger, 1998). No processo de comunicação pessoal, face a face, as 

palavras podem tomar forma de acessos a outros conteúdos da comunicação. 

A participação pode limitar o poder das reificações ou compensar seus limites, 

ao mesmo tempo que certas reificações podem qualificar a participação, estabelecendo 

regras que evitam desigualdade, por exemplo (Wenger, 1998). Por meio da participação, 

pode-se estabelecer relações baseadas em autoridade, nepotismo, discriminação, carisma, 

confiança, amizade, ambição. Reificações no âmbito das comunidades, como políticas, 

currículos, padrões, papéis, descrição de atividades, leis, contratos, planos, histórias, ao 

serem institucionalizadas, tornam-se públicas, mais visíveis e podem cruzar fronteiras. Ao 

tornar públicas certas definições, pode-se restringir a dominação por grupos de interesse 

específico, mas as próprias reificações podem se tornar instrumentos de dominação. 

É comum em ambientes de trabalho as pessoas usarem relações pessoais para 

lidar com normas e políticas em situações específicas. Por outro lado, certas regras servem 
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como proteção e como garantia de algumas condições de igualdade e clareza de 

procedimentos. Ao contar com regras claras, que algumas vezes são rígidas demais, as 

pessoas sentem-se mais confiantes, pois conhecem as regras do jogo, sabem o que 

precisam fazer, por exemplo, para ser promovidas. Protegem-se de decisões arbitrárias ou 

personalistas (Wenger, 1998). 

O significado resulta de um processo de negociação que combina histórias de 

participação e reificação ao longo do tempo. Reificação e participação contribuem para 

lembrar e para esquecer, servindo como fontes tanto de continuidade como de 

descontinuidade. Um objeto reificado está sujeito a diferentes usos e interpretações, em 

diferentes momentos e contextos. A participação, por sua vez, pela memória permite 

lembrar, pela necessidade de cada pessoa de reconhecer a si mesma em seu passado. Ao 

longo do tempo, porém, a identidade vai mudando e a própria participação é reinterpretada. 

É um processo sem final definido, não só porque as pessoas lembram e esquecem 

parcialmente, mas porque as formas de participação mudam, as perspectivas mudam, e a 

vida é experimentada de diferentes maneiras (Wenger, 1998). 

Isso pode ser observado no processo de elaboração de uma tese como esta. 

Parte da aprendizagem gerada pela experiência de participação em uma prática, um 

contexto social, é reificada pela autora. Algumas aprendizagens são lembradas, outras são 

esquecidas. Nesse processo, a própria experiência de participação é reinterpretada, 

algumas perspectivas são modificadas e são geradas novas aprendizagens, que tendem a 

influenciar novas experiências de participação. 

2.3.4.1 Economia do significado 

Referindo-se aos processos de negociação de significado, Wenger (1998) 

propõe a idéia de que os significados que cada comunidade produz são parte de uma 

“economia do significado”, na qual competem pela definição de eventos, ações ou artefatos. 

Ou seja, nem todos os significados possuem o mesmo valor, tanto dentro de uma 

comunidade de prática quanto nas relações entre elas. 

A economia do significado reflete relações de legitimidade e poder que 

interferem na negociabilidade de cada significado. A negociabilidade refere-se à habilidade 

(facilidade e legitimidade) para contribuir, para ser responsável por, e influenciar significados 

em certa configuração social. O poder de uma comunidade na economia do significado tem 

a ver com quanto ela define com autonomia suas atividades e o quando influencia os 

significados produzidos pelo ambiente institucional a partir dos significados que produz 

(Wenger, 1998). 
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Na economia de significado, significados, visões, aprendizados ou 

conhecimentos promovidos e valorizados no âmbito de uma comunidade de prática podem 

adquirir pouca “liquidez” no contexto mais amplo, ou seja, serem pouco significativos ou 

relevantes para outras comunidades (Wenger, 1998). A aprendizagem, no entanto, como 

processo contínuo de reconfiguração, pode gerar novas identidades, entendimentos, 

perspectivas e habilidades, levando-os a novas posições nas comunidades e nas economias 

de significado. 

A propriedade de significados tem a ver com o quanto alguém pode usar, afetar, 

controlar, modificar ou associar a si mesmo os significados que negocia. A idéia de 

propriedade de significado não denota que o significado torna-se um objeto sobre o qual é 

possível ter propriedade, mas sugere que: 1) significados possuem diferentes graus de 

negociabilidade, liquidez; 2) participantes podem ter diferentes níveis de controle sobre os 

significados que uma comunidade produz e diferentes habilidades para usá-los e modificá-

los; 3) a negociação de significado envolve lances (como num leilão) de propriedade, já que 

a natureza social do significado inclui o caráter contestável como característica inerente 

(Wenger, 1998:200). 

Quando alguém reivindica e obtém a “propriedade do significado” de um pedaço 

de texto, de uma ferramenta, de uma idéia, pode significar que essa pessoa é reconhecida 

como uma boa intérprete, que sua interpretação é apropriada, significativa para muitos. E o 

“proprietário” pode não ser o autor do texto ou da ferramenta, ou quem teve a idéia 

originalmente. O significado produzido por essa pessoa ganha valor na economia do 

significado na medida que é reconhecido como um conteúdo legítimo. 

Na economia de significados, os valores e propriedades dos significados são 

interdependentes. Assim, a apropriação por uns pode implicar alienação para outros. Por 

exemplo, quando uma comunidade profissional define e reivindica a propriedade de um 

conceito, como saúde ou justiça, gera práticas e artefatos relacionados a esse significado, 

que são de certa forma impostas a outras comunidades. O discurso técnico de algumas 

comunidades profissionais, muitas vezes, constitui demandas pela propriedade das 

questões em si e acaba desvalorizando os entendimentos não técnicos sobre essas 

questões, “... embora as definições de temas como saúde e justiça não sejam no limite 

primeiramente técnicas” (Wenger, 1998:201). 

Pode ocorrer, ainda, de alguém de fora se apropriar do significado produzido 

originalmente num contexto ou comunidade específica, gerando alienação e impedindo a 

comunidade de usar seus próprios significados. Quem gerou certo significado pode não 

mais reconhecê-lo na medida em que ganha nova “liquidez” na economia do significado 
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como um todo. Como vimos no capítulo um, nas relações entre a ciência e outros saberes, a 

ciência têm poder para impor significados e desconsiderar outros, marginalizando-os. 

Abrir ou fechar espaços de negociação de significado pode ter mais efeito em 

aprendizagem do que qualquer mudança num programa ou ação específica. Quando algo 

se torna negociável, expande identidades, pois leva à sensação de que é possível fazer algo. 

Participar dessa negociação gera profundo aprendizado. 

Assim, a oportunidade de que pessoas portadoras de diferentes tipos de saberes 

– ligados a suas próprias práticas –, negociem significados, em relações próximas da 

horizontalidade, pode ser fonte de aprendizagem, tanto pela valorização identitária de cada 

pessoa envolvida, quanto pela expansão da noção de possibilidade. 

A ampliação da negociabilidade dos significados, ou seja, do poder dos 

membros para decidir, costuma passar por: abrir acesso à informação, ouvir outras 

perspectivas, explicar as razões de, tornar processos e políticas organizacionais mais 

transparentes, incentivar contribuições, definir direitos individuais, centralizar ou distribuir 

autoridade, abrir processos decisórios, argumentar, dividir responsabilidades, confrontar, 

votar etc. (Wenger, 1998:210). 

Há tendência de identificação mais forte em comunidades nas quais as pessoas 

participam da construção e dividem a “propriedade” dos significados, o que costuma resultar 

em mais profundo comprometimento de seus membros com a comunidade. A identificação é 

o processo pelo qual as identidades se constituem, o que é tanto relacional quanto 

experencial, tanto subjetivo como coletivo. Pode ser positivo (com o que se identifica) e 

negativo (com o que não se identifica). O processo de identificação costuma ser dinâmico, 

gerando energia social que sustenta tanto as identidades individuais quanto as comunidades 

de prática em sua mútua constituição (Wenger, 1998). 

Na economia do significado, a divisão da propriedade do significado é fonte de 

preservação da comunidade, embora envolver cada um nas decisões possa complicar o 

processo decisório. Investir no fortalecimento da identificação pode, inclusive, ajudar a 

atravessar momentos de controvérsia e dissenso. Muitas comunidades de prática investem 

em rituais para reforçar elementos de identidade, enquanto enfrentam períodos de 

turbulência. A identificação não elimina diferenças, faz com que as pessoas queiram estar 

juntas ou trabalhar juntas apesar de suas diferenças (Wenger, 1998). 

Comunidades de prática envolvem-se no desenho de seu próprio aprendizado, 

pois decidem o que precisam aprender, o que torna um membro efetivo e como novos 

membros podem entrar. Alguém, até numa posição hierárquica superior, pode precisar 



  136 

negociar um significado para defini-lo, o que mostra a inerente fluidez dessas relações, que 

são elas mesmas influenciadas pela negociação de significados (Wenger, 1998). 

No processo de planejamento numa organização, por exemplo, pode-se 

observar o quanto o poder de definir, adaptar ou interpretar o que é planejado é distribuído. 

Um plano, um projeto ou uma estrutura podem ser impostos ou negociados; podem requerer 

submissão, incentivar a participação ou a não-participação. Para gerar mais oportunidades 

de aprendizagem, mais importante do que as estruturas hierárquicas formais são as 

maneiras pelas quais o desenho e os processos institucionais garantem recursos e espaços 

para negociação de significado entre perspectivas. A aprendizagem baseada na divisão de 

trabalho entre aprendizes e não aprendizes, entre os que planejam e os que executam, 

entre os que criam significado e os que os absorvem é empobrecida. Se as contribuições de 

um membro ou grupo deles nunca são adotadas na comunidade de prática, tais membros 

desenvolvem identidade de não participação que os marginaliza progressivamente. Sua 

experiência torna-se irrelevante porque não é reconhecida como uma forma de competência 

pelos demais. Numa comunidade de prática, portanto, quando sempre alguns produzem os 

significados e outros adotam, reforça-se a marginalidade e dificulta-se o aprendizado 

(Wenger, 1998), o que pode ser ampliado para as relações entre as comunidades no âmbito 

de uma constelação. 

Fazendo relação com o que foi discutido no capítulo um, pode-se afirmar que 

nas relações entre universidade e sociedade torna-se fundamental garantir recursos e 

espaços para que diferentes perspectivas possam ser expressas e pessoas com diferentes 

visões e diferentes saberes possam participar da negociação de significados. A distinção 

entre sujeito e objeto, entre quem ensina e quem aprende, quem sabe e quem não sabe, 

quem planeja e quem executa, tende a inibir oportunidades de aprendizagem. 

2.4 Aprendizagem: realinhamento entre experiência e competência 

Since activity and the participation of individuals involved in it, their 
knowledge, and their perspectives are mutually constitutive, change is a 
fundamental property of communities of practice and their activities. (Lave e 
Wenger, 1991:117). 

Para ser considerado um membro competente de uma comunidade de prática, é 

necessário, como foi visto (Wenger, 1998:137): 

a) Mutualidade de engajamento: engajar-se a outros membros e responder a 

suas ações, estabelecer relações nas quais essa mutualidade seja a base 

para uma identidade de participação; 



  137 

b) Accountability para com o empreendimento: entender o empreendimento da 

comunidade de maneira profunda o suficiente para ser responsável de 

alguma maneira por ele e contribuir para sua definição e constante 

negociação na comunidade; 

c) Negociabilidade do repertório: habilidade para usar o repertório da prática 

para engajar-se nela. Isso requer participação o suficiente na história da 

prática para reconhecer nela os elementos de seu repertório, além de 

capacidade e legitimidade para tornar essa história novamente significativa44. 

Cada comunidade de prática define um regime de competência, ou seja, o que é 

necessário para que uma pessoa seja considerada competente na prática. O regime de 

competência de uma comunidade não é estático. Descobrir algo novo também pode ser 

requisito de competência em uma comunidade. 

A interação entre um regime de competência e uma experiência de significado 

torna possível a aprendizagem pela prática. Algumas vezes, a competência orienta a 

experiência, como no caso de um novo membro, que precisa alinhar-se a um regime de 

competência e, para isso, vai transformando sua experiência até que se ajuste ao regime. 

Antigos membros também precisam atualizar-se, transformar ou incrementar sua 

experiência. 

Em outros casos, a experiência dirige a competência. Novas experiências podem 

exigir redefinição do empreendimento e a inclusão de novos elementos ao repertório. 

Quando um ou mais membros experimentam algo que foge ao regime de competência da 

comunidade, eles tendem a buscar mudanças nesse regime para incluir sua experiência, 

negociando seu significado com a comunidade de prática. Podem convidar outros membros 

da comunidade para participar de sua experiência, e procuram reificá-la para os demais. Se 

tiverem legitimidade suficiente, podem contribuir para alterar o regime de competência e 

criar novos conhecimentos no processo. 

As interações entre experiência e competência são cruciais na evolução de uma 

prática, com potencial para transformar tanto uma quanto a outra, ou ambas. Se a 

aprendizagem for entendida como uma transformação do que se conhece, pode ser 

considerada como uma mudança no alinhamento entre experiência e competência, seja qual 

delas conduza o processo de realinhamento em certo momento. Em outras palavras, a 

aprendizagem pode ser vista como um processo contínuo de realinhamento entre 

                                                
44 Como ressalta Burrell (2001:450), “significado é uso”. O autor observa que é difícil para alguém de 
fora aprender a linguagem “dos nativos”, sobretudo suas nuances, quando o agente externo não a 
utiliza regularmente, o que dificulta que entenda os significados para quem a emprega no cotidiano. 
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experiência e competência. Certa tensão entre elas é o que impulsiona a aprendizagem 

(Wenger, 1998). 

A negociação do significado é um processo aberto, com potencial constante de 

inclusão de novos elementos para redescobertas, mas também potencial para continuidade, 

redescobertas ou reprodução do velho no novo. Uma prática é, simultaneamente, 

perturbável e resiliente, o que reflete a característica de adaptabilidade das práticas. Como 

estrutura emergente, uma prática não é inerentemente estável nem instável. Não se trata de 

uma estrutura que se move apenas se algo for feito com o objetivo de mudá-la, mas também 

não é desordenada, mudando de maneira aleatória, a não ser que uma força externa a 

oriente ou conduza. “[...] é um erro assumir que a prática é uma força inerentemente 

conservadora, assim como é um erro assumir que a prática é errática ou ainda que pode ser 

modificada por decreto” (Wenger, 1998:98). Quando eventos desestabilizadores ocorrem, as 

comunidades de prática costumam reorganizar-se a partir deles, mas tanto a estabilidade 

quanto a transformação requerem trabalho que as suporte. 

Aprendizagem, transformação, inovação e mudança são processos mutuamente 

imbricados. As práticas, a aprendizagem e a inovação são, no entanto, freqüentemente 

vistas como conflitantes. A visão mais comum é de que as práticas de trabalho tendem a ser 

conservadas, pela resistência à mudança dos indivíduos; que a aprendizagem é distinta do 

trabalho; e que a inovação, embora necessária, seja desestabilizadora e imponha mudanças 

nas práticas e na aprendizagem (Brown e Duguid, 1991). Brown e Duguid (1991) defendem 

que prática, aprendizagem e inovação são estreitamente inter-relacionadas, não-conflitivas, 

compatíveis e potencialmente complementares. A aprendizagem pode ser vista como a 

ponte entre as práticas de trabalho e a inovação. 

As visões alternativas de mundo que permitem as inovações, em geral, não 

estão apenas nos laboratórios ou nos planos estratégicos, mas distribuídos em diferentes 

comunidades de prática que fazem a organização e a sociedade. Essas comunidades estão 

no contato direto com o ambiente e vivem o processo contínuo de definição de significados, 

busca de congruência, mudanças em sua composição de membros e adaptação (Brown e 

Duguid, 1991). Há inovação e aprendizagem nas atividades diárias, cotidianas, que levam a 

um contínuo de práticas inovadoras que amplia a idéia de inovação radical produzida em 

laboratório ou por fatores externos (Brown e Duguid, 1991; Weick e Westley, 2004; Wenger, 

1998). Trabalhar, conhecer, aprender e inovar confundem-se e são coexistentes nas 

práticas situadas em que estão imersas no cotidiano (Araujo, 1998).  

Weick e Westley (2004) apontam, no entanto, o risco de que a especialização 

extrema e o fechamento em si mesmas tornem as comunidades de prática rígidas, e, assim, 
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reduzam sua capacidade de mudar. Para preservar sua capacidade de inovação, o trabalho 

de articulação com outras comunidades e a exposição a outros regimes de competência é 

fundamental. 

As descrições convencionais do trabalho costumam ignorar ou mascarar as 

aprendizagens e inovações geradas no âmbito das organizações (Brown e Duguid, 1991), 

As quais raramente percebem a aprendizagem que ocorre no âmbito de comunidades de 

prática. E os próprios integrantes das comunidades não costumam reconhecer a 

aprendizagem que compartilham. Wenger estudou uma comunidade de prática de 

processadores de pedidos de indenização de uma companhia de seguros. Ele observou que 

tanto os processadores quanto os gerentes raramente falavam do trabalho relacionando-o a 

aprendizagem, a não ser quando se referiam aos trainees:  “Eles falam a respeito de 

mudança, de novas idéias, a respeito de níveis de desempenho, a respeito dos velhos 

tempos...” (Wenger, 1998:95), embora quando perguntados tenham reconhecido que 

aprendem continuamente. Uma das razões é que eles aprendem exatamente o que 

praticam. O engajamento na prática torna-se tanto o estado quanto o objeto, a estrada e o 

destino. O que se aprende não é um tema abstrato, mas o processo de estar engajado, 

participando do desenvolvimento de uma prática em curso. 

A participação numa comunidade influencia tanto o participante quanto a 

comunidade, ou seja, o potencial de transformação é mútuo. O aprendiz é o mais 

transformado no processo participativo e produtivo, mas é o processo mais amplo que é pré-

condição para a transformação (Hanks, 1991). 

A legítima participação periférica estabelece uma ponte conceitual entre 

processos de produção de mudanças nas pessoas e de mudanças nas comunidades de 

prática (Lave e Wenger, 1991). Cada integrante traz consigo sua biografia, relações e 

práticas. O aprendizado e a percepção a respeito das práticas emergem da participação 

diferente na divisão do trabalho, no contexto de práticas que também estão em constante 

mudança, no âmbito de relações sociais em transição na comunidade (Lave e Wenger, 

1991). A legítima participação periférica envolve uma relação recíproca entre pessoas e 

práticas. O progresso dos membros para a participação efetiva numa comunidade de prática 

não acontece, portanto, num contexto estático. 

A entrada de novos membros, de novas gerações de membros, é uma 

característica essencial de práticas que se mantêm e se reproduzem. Novos membros 

costumam influenciar a renegociação do significado e o surgimento de novos elementos no 

repertório. Tensões, desacordos e competição entre novos e antigos membros ou conflitos 

entre gerações são normais, esperados no cotidiano da participação. Uma rebelião pode ser, 
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inclusive, um sinal de compromisso maior com a comunidade do que a conformidade 

passiva. Wenger (1998) defende que as práticas podem ser compartilhadas entre gerações 

exatamente por serem um processo social de aprendizagem compartilhada, que pode ser 

tanto conflituosa quanto harmoniosa, competitiva ou cooperativa. E há tendência de conflito 

entre “status quo” e “mudança”, já que as práticas sociais coletivas são de natureza 

contraditória. Os ciclos de reprodução das comunidades de prática desenvolvem, portanto, 

mecanismos para lidar com conflitos (Lave e Wenger, 1991). 

Novos membros são submetidos a um dilema: por um lado, precisam engajar-se 

na prática existente, que foi desenvolvida ao longo do tempo, precisam entendê-la e praticá-

la para se tornarem membros da comunidade que já existe. Por outro lado, possuem um 

interesse no seu desenvolvimento, na medida em que começam a estabelecer sua própria 

identidade para o futuro. Novos membros não são, necessariamente, mais progressistas 

que os membros antigos, ou desejam mais mudanças nas práticas, mais reforços à 

descontinuidade do que à continuidade. Buscam encontrar um lugar para si na história e no 

empreendimento de que escolhem participar. Da mesma maneira, antigos membros, 

embora tenham interesse em preservar o que investiram para construir, também podem 

desejar descontinuidades, mudar para continuar engajados no futuro. Podem ser receptivos 

e incentivadores de pessoas novas com energia e potencial para mudar e com menos 

amarras no passado da comunidade de prática (Wenger, 1998). 

Nos programas de relação entre universidade e sociedade estudados, pode ser 

observado esse movimento de atrair e incentivar novos membros, para dar continuidade às 

ações, para renovar idéias e para ampliar seu escopo de atuação e sua abrangência, como 

será visto nos próximos capítulos. 

As pessoas fazem investimentos nas práticas, repertórios, no empreendimento, 

e têm, portanto, interesse nesses investimentos, pois se tornam parte do que são, é um 

investimento em identidade. Além disso, à medida que novos membros desenvolvem-se no 

processo de aprendizagem, passam a ocupar diferentes posições, o que pode gerar pressão 

por substituição de antigos membros em algumas funções. Essas situações podem gerar 

tensões e conflitos entre forças que dão suporte ao processo de aprendizagem e forças que 

trabalham contra ele (Lave e Wenger, 1991). 

Há aí certa contradição: a continuidade por gerações da comunidade de prática 

e a substituição de membros inerente ao processo de entrada de novos membros. Esse 

conflito entre continuidade e substituição é uma tensão fundamental, uma contradição 

básica da reprodução social, da transformação e da mudança. Uma comunidade se 

reproduz na medida que produz mais aprendizes, embora ela se transforme ao mesmo 
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tempo em que conta com novos membros (Hanks, 1991). E as descontinuidades 

geracionais podem garantir continuidade das comunidades. Novos membros, à sua maneira, 

perpetuam práticas (Wenger, 1998).  

A negociação de significado demanda tempo, portanto uma prática sempre deve 

ser vista numa dimensão temporal mais ampla, o que não significa que haja um tempo 

mínimo para que uma comunidade se constitua enquanto tal. Algumas existem há séculos, 

outras duram pouco tempo, mas impactam a vida e a identidade de seus membros de 

maneira intensa (Hanks, 1991). 

O que pode ser considerada uma geração numa comunidade de prática depende 

de seu ciclo de reprodução. Se há elevada rotatividade de membros, uma geração pode 

suceder outra rapidamente. Pessoas que deixam de participar de uma comunidade, podem 

provocar mudanças, encorajando ou desestimulando os membros que ficam. Pela interação 

de diferentes gerações numa comunidade de prática, elementos do passado convivem com 

elementos novos, parte da história de uma prática permanece incorporada, parte se modifica. 

As pessoas mudam suas posições, direções, encontram novas oportunidades, iniciam novas 

vidas. Ao mesmo tempo, novos artefatos, termos, idéias, conceitos e ferramentas são 

produzidas e adaptadas, enquanto outras tornam-se obsoletas e são descartadas. Um novo 

sistema informatizado, por exemplo, ou uma nova legislação, costumam gerar 

descontinuidades, causando transformações radicais nas práticas (Wenger, 1998). 

Tanto nas instituições quanto nas comunidades de prática, existe um interesse 

em continuidade, embora a descontinuidade seja comum e necessária. Para March e Simon 

(1958), os custos da inovação tendem a produzir continuidade. As pessoas preferem 

alternativas que mantenham estruturas do que as alterem, e procuram alternativas mais 

intensamente quanto mais insatisfeitos estiverem (Argyris, 1992). As pessoas costumam 

distanciar-se de suas responsabilidades para com a organização, evitando situações 

embaraçosas e de conflito. O usual nas organizações é “fingir que está tudo bem”. As 

pessoas aprendem a encobrir seus erros, seja por não estarem conscientes de que os 

produzem, seja porque procuram agir para que os erros não pareçam erros, criando teorias 

de como agir eficientemente para evitar percebê-los. Além disso, as próprias rotinas da 

organização favorecem que não se identifiquem e discutam erros (Argyris, 1992). 

Wenger (1998) defende garantir continuidade no âmbito da descontinuidade, o 

que cria um equilíbrio dinâmico. Mesmo em contextos muito institucionalizados, as 

comunidades conseguem mudar suas práticas constantemente para fazer o trabalho que 

julgam que deve ser feito, de acordo com valores e identidade definidos. Por outro lado, 

para continuar sendo a mesma prática, uma prática pode precisar mudar continuamente, já 
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que o contexto em que é praticada também muda (Weick e Westley, 2004; Wenger, 1998). 

Isso não significa que as práticas apenas mudam para responder a novas condições do 

ambiente. Mudam, também, pelas energias investidas por seus membros em seu próprio 

processo de desenvolvimento (Wenger, 1998). E mudanças nas práticas podem não 

significar mudanças em aspectos centrais da identidade de uma comunidade. “Em 

momentos de aprendizagem organizacional, as pessoas podem desejar assumir uma nova 

situação, não uma nova identidade” (Weick e Westley, 2004). 

2.5 Aprendizagem pelo engajamento, imaginação e alinhamento 

O engajamento em comunidades de prática é fonte de aprendizagem, mas não é 

a única forma de aprender, até porque o engajamento enfrenta limites. As pessoas não 

podem engajar-se nas práticas de muitas comunidades ao mesmo tempo e em diferentes 

lugares. Essa característica limitada do engajamento constitui tanto sua força quanto sua 

fraqueza como modo de pertencimento (Wenger, 1998). 

O engajamento pode ser fonte de poder, permitindo negociar empreendimentos 

e influenciar contextos nos quais são construídas e experimentadas identidades. Mas esse 

poder também pode ser estreito, limitado. Além do engajamento em comunidades de prática, 

Wenger (1998) destaca outros dois modos de pertencimento a comunidades - imaginação e 

alinhamento – os quais contribuem para o processo de aprendizagem e para a formação de 

identidades. Apresentam-se, a seguir, cada um desses termos, para depois discutir as 

relações entre engajamento, alinhamento e imaginação como oportunidades para a 

aprendizagem. 

Imaginação 
Dois homens trabalhavam quebrando pedras quando foi lhes perguntado o que 

estavam fazendo. Um deles respondeu que estava cortando a pedra num perfeito quadrado. 

O outro disse que estava construindo uma catedral (Wenger, 1998:176). 

A diferença entre o sentimento que cada um experimentava é uma questão de 

imaginação, usando o termo proposto por Wenger (1998). Pode-se aprender coisas 

diferentes pela mesma atividade, dependendo da experiência e da imaginação, do sentido 

que é dado a tal atividade. A imaginação contribui para criar novas imagens do mundo e de 

si mesmo, redefinindo identidades (Wenger, 1998:176). 

A imaginação é um importante componente da vivência de cada pessoa no 

mundo e de seu senso de localização nele. É um processo criativo de produção de sentidos 

e visões. Não significa que sejam aspectos menos reais ou menos significativos de nossa 
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identidade do que aqueles baseados em engajamento mútuo. São tipos diferentes de 

esforços que contribuem para definir a identidade, processos diferentes para a construção 

da realidade. 

Imaginação requer a habilidade de desengajar-se, de olhar para o próprio 

engajamento com olhos de quem é de fora. Requer a habilidade de explorar, correr riscos, 

criar diferentes conexões. Normalmente, a imaginação envolve processos como (Wenger, 

1998:185): 1) reconhecer a própria experiência em outros, colocar-se no lugar do outro; 2) 

definir uma trajetória que conecta ações a uma identidade estendida; 3) localizar o 

engajamento em sistemas mais amplos de tempo e espaço, percebendo as múltiplas 

constelações que são contextos para as práticas; 4) compartilhar histórias, explanações, 

descrições; 5) acessar práticas distantes por meio de excursões e contatos, visitas, 

encontros, conversas; 6) assumir a significação de ações e artefatos estranhos, estrangeiros; 

7) criar modelos, reificar padrões, produzir artefatos representativos; 8) documentar 

desenvolvimentos, eventos e transições históricas, reinterpretar histórias e trajetórias em 

novos termos, usar histórias para ver o presente como apenas uma possibilidade e o futuro 

como um número de possibilidades; 9) gerar cenários, explorar novas maneiras de fazer o 

que faz, outras palavras e outras identidades.  

Há um potencial infinito de assuntos e questões com as quais uma pessoa pode 

identificar-se, relacionadas a uma infinidade de potenciais comunidades. A indústria do 

entretenimento e as tecnologias de comunicação expandem infinitamente as possibilidades 

para o processo de identificação, em dimensões planetárias45. A imaginação não é apenas 

um processo individual, pois envolve imaginação coletiva. Não se trata de uma visão 

individual da realidade, mas é um modo de pertencimento que sempre envolve o mundo 

social para expandir o escopo da realidade e a identidade. Ao definir o que reificar 

publicamente a respeito de uma comunidade ou uma organização, escolhe-se o que servirá 

de material para a imaginação. 

A imaginação pode envolver estereótipos a respeito de povos, etnias, países e, 

até mesmo, interesses. Costuma-se recorrer a estereótipos para definir o outro, enfatizando 

as diferenças e não percebendo semelhanças. Quando se conhecem melhor, no entanto, 

muitas vezes as pessoas percebem ter mais pontos de contato com o “inimigo” (Wenger, 

1998). 

                                                
45 As ciências sociais também contribuíram para gerar categorias de análise que podem ser fonte 
para identificação, como etnicidade, gênero, classe, faixa etária. 
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Alinhamento 
Pelo alinhamento, um indivíduo pode tornar-se parte de algo maior, no sentido 

de que sente estar “fazendo a sua parte”. O alinhamento estabelece pontes entre tempo e 

espaço para formar empreendimentos mais amplos nos quais os participantes tornam-se 

conectados pela coordenação de suas energias, ações e práticas. Alguém pode apoiar certa 

causa sem envolver-se com ela por meio de ações concretas. Se, todavia, faz um depósito 

em dinheiro pela causa, alinha recursos de alguma maneira, mas não necessariamente 

envolvendo-se em uma comunidade de prática que trabalha por essa causa (Wenger, 1998). 

O alinhamento expande o escopo e amplia os efeitos das ações, oferece 

oportunidade para novas dimensões ao pertencimento. Uma pessoa pode alinhar-se a uma 

causa, uma organização, um movimento social, um método científico, a uma fé religiosa, 

bem como aderir a modas, a padrões educacionais, a estilos artísticos, ao investir recursos 

ou energia que a aproximem de seus estilos, discursos ou ações.   

O alinhamento mobiliza energias e ações das pessoas e amplia nelas a 

sensação de possibilidade. Provocar alinhamento de pessoas ou comunidades em torno de 

uma idéia ou ação implica o poder de influenciar, de inspirar (Wenger, 1998)46, o que requer 

habilidade para comunicar propósitos, necessidades, métodos e critérios. Pode, além disso, 

obscurecer e enfraquecer o poder dos indivíduos e das comunidades, quando relacionado a 

processos prescritivos, que limitam a habilidade da comunidade de agir por si mesma e 

negociar seu lugar nos sistemas mais amplos. 

O alinhamento costuma ser mais focalizado do que a imaginação, pois implica 

um investimento de energia pessoal. O alinhamento conecta esforços locais a estilos e 

discursos mais amplos, de maneira a permitir ao aprendiz investir sua energia neles. 

Geralmente, o alinhamento envolve processos de: 1) investir energia em certa direção e 

criar um foco para coordenar o investimento de energias; 2) negociar perspectivas, 

encontrando base comum; 3) impor visões, usando poder e autoridade; 4) convencer, 

inspirar, unir; 5) definir visões amplas e aspirações, propondo histórias de identidade; 6) 

desenvolver procedimentos, quantificação e controle de estruturas que podem ser usadas 

entre fronteiras; 7) caminhar entre fronteiras, criar práticas de fronteira e reconciliar diversas 

perspectivas (Wenger, 1998:186-7). 

Pode-se gerar alinhamento em processos de negociação caracterizados pelo 

compartilhar da propriedade de significados, ao negociar, persuadir, inspirar, confiar e 

delegar. Mas é possível gerar alinhamento, também, com pouca abertura para negociação, 

                                                
46 Wenger (1998) discute poder como condição para a possibilidade de ações socialmente 
organizadas, em termos de negociação de significado e formação de identidades, como uma 
propriedade de comunidades sociais. 
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estabelecendo procedimentos rígidos e exigindo conformidade, ou, então, pela submissão, 

coerção. Um programa de computador é um exemplo de reificação que gera alinhamento 

sem possibilidade de negociação. Alinhamentos gerados com baixa negociação, por um 

lado tornam as coisas mais estáveis; por outro, permitem pouca adaptabilidade, flexibilidade, 

criatividade e podem mesmo inviabilizar o alinhamento ou levar à evasão. 

Se o nível de participação em empreendimentos mais amplos é muito baixo, as 

relações com esses empreendimentos tendem a ser apenas proforma, formais. Assim, a 

tendência é concordar mais do que participar na definição de significados (Wenger, 

1998:187). Outra forma de alinhamento ocorre quando uma certa categoria não entende 

exatamente o que os níveis gerenciais superiores esperam, mas procura alinhar-se às 

expectativas que identifica nesses níveis e no sistema como um todo. Esse alinhamento 

com as expectativas do empregador revela que pertencem a um sistema social maior no 

qual sua atividade acontece. 

Artefatos comuns reificados costumam ser necessários para o alinhamento, 

como discursos que ajudem a reificar o empreendimento mais amplo e pelos quais as 

práticas locais possam ser interpretadas como ajustadas a um contexto maior. Com 

reificação insuficiente, a coordenação entre as partes, em diferentes lugares e tempos, pode 

depender muito da parcialidade de participantes específicos ou ser muito vaga para criar 

alinhamento. 

Wenger (1998) destaca, ainda, o papel da tradução nas fronteiras entre 

comunidades de prática nas relações de alinhamento. O alinhamento requer pessoas que 

intermediem a participação nas fronteiras e que articulem múltiplos pertencimentos, 

conforme será detalhado adiante. O alinhamento, da maneira como o compreende Wenger 

(1998), pode ser associado ao que se discutiu no capítulo um desta tese a respeito do 

trabalho de tradução e de articulação entre práticas dispersas em prol de um objetivo 

comum. 

Tanto o engajamento, quanto a imaginação e o alinhamento são modos de 

pertencimento a comunidades. Comunidades de prática não são, portanto, o único tipo de 

comunidade a considerar na formação de identidades. Pode-se falar de vários tipos de 

comunidades: profissionais, epistêmicas, de prática, de afinidade, de interesse, de discurso, 

de proximidade geográfica, de experiência, de padrões estandardizados etc. (Fischer e Mac-

Allister; Haas, 1992; Wenger, 1998). Não se tratam de categorias excludentes. Uma 

comunidade de prática pode corresponder a uma comunidade profissional, por exemplo, 

mas no âmbito de uma comunidade profissional pode haver mais de uma comunidade de 

prática. 
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Esses três modos de pertencimento e suas inter-relações permitem um quadro 

de referência para entender a formação dos diversos tipos de comunidades. Embora se 

admita que o engajamento em comunidade de prática oferece amplo potencial para a 

aprendizagem, a imaginação e o alinhamento também permitem a aprendizagem e geram 

impactos nas identidades das pessoas. Cada modo de pertencimento influencia a própria 

formação de comunidades de prática, assim como envolve dilemas, ou “trade offs”. 

Combiná-los pode compensar os limites de cada um. Essas combinações permitem a uma 

comunidade mover-se de várias maneiras entre participação e não participação para criar 

um contexto rico para a aprendizagem. A maior parte do que se faz envolve uma 

combinação das três formas, e a aprendizagem ancorada na prática e articulada a outras 

comunidades, seja pela imaginação ou pelo alinhamento, torna-a mais ampla, criativa e 

efetiva no mundo ampliado. 

Pode haver relação mais estreita ou menos estreita entre os modos de 

pertencimento. A imaginação pode formar um tipo de comunidade e contribuir para a 

definição de uma identidade, sem envolver práticas compartilhadas: uma comunidade de 

pessoas que lêem o mesmo tipo de publicação, os adeptos de um esporte, os que ouvem o 

mesmo tipo de música, os obesos. Pode-se dizer que todos que assistem certo programa de 

televisão fazem parte de uma comunidade, mas dizer que formam uma comunidade de 

prática seria exagerado. 

É possível engajar-se com outros em uma comunidade de prática, 

desenvolvendo práticas e aprendizado, sem ligar isso a uma causa ou instituição maior, sem 

alinhamento. Pode, outrossim, haver conexão entre pessoas ou comunidades pela 

imaginação, sem relação com uma causa ou empreendimento comum. Pode haver 

diferentes pessoas interessadas num tema ou ação, com perfis ou identidades semelhantes, 

mas não haver nada concreto em relação a isso, a estabelecer essa conexão, a juntar 

energias em prol de um mesmo objetivo. Já o alinhamento em torno da preservação da 

natureza, por exemplo, pode criar uma vasta comunidade unida por um propósito comum e 

mobilizar energias em torno da causa. E pode acontecer que, a partir do apoio a uma causa, 

algumas pessoas engajem-se em sua prática, em uma comunidade de prática. 

A combinação entre engajamento e imaginação costuma gerar práticas 

reflexivas. O engajamento oferece um lugar para a imaginação pousar, para ser negociada 

na prática e realizada em identidades de participação. É um processo que requer uma 

abertura da participação que permita à imaginação ter efeitos sobre si mesma, de forma que 

seja possível aprender por meio dela e trazer essa aprendizagem de volta enquanto forma 

de engajamento, de forma que se aproprie o que se aprende fora das comunidades de 

prática. Não faria sentido sair para uma visita, um intercâmbio, se as novas perspectivas 
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percebidas nesse processo não pudessem ser realizadas de alguma maneira em novas 

formas de engajamento após o retorno: ”E nossas comunidades precisam ter um lugar para 

nós que faça justiça às transformações de identidade que as reflexões e excursões podem 

produzir” (Wenger, 1998:217). 

Uma comunidade de prática é um bom lugar para as pessoas explorarem idéias 

novas e radicais sem serem vistas como estúpidas (Wenger, 1998). Ao permitir 

experimentação, as comunidades de prática são espaços privilegiados para a criação de 

conhecimento. A relação entre engajamento e imaginação permite, também, que as práticas 

ofereçam recursos para definir uma imagem do mundo, e essa imagem influencia a forma 

de perceber o engajamento numa prática. No alinhamento com certa descontinuidade, pode-

se perceber posições de novas maneiras, formular novas questões, ver as coisas de formas 

nunca antes pensadas e definir, a partir disso, novos critérios de competência que reflitam o 

alinhamento das práticas (Wenger, 1998). 

2.6 Nas fronteiras entre as comunidades de prática 

The learning and innovation potential of a social learning system lies in its 
configuration of strong core practices and active boundary processes. 
(Wenger, 2000:10). 

Neste item, que encerra a análise dos elementos que constituem as 

comunidades de prática, analisam-se as relações nas fronteiras entre elas. Neste ponto, 

está a relação mais direta com o tema da articulação entre diferentes saberes, apresentado 

no capítulo um, e que será, a seguir, discutida em relação às experiências concretas de 

relação entre universidade e sociedade. Pensar a articulação de saberes como um processo 

de articulação entre diferentes comunidades de prática, as quais constituem campo 

privilegiado de aprendizagem e inovação, pode oferecer um caminho para compreender os 

limites e as oportunidades nas relações entre diferentes saberes, tanto no interior da 

universidade quanto nas suas relações com a sociedade. 

Comunidades de prática não podem ser entendidas de forma isolada do resto do 

mundo, ou independentes de outras práticas. Seus membros e seus artefatos não são 

exclusividade de uma ou outra comunidade. Suas histórias estão articuladas com o mundo. 

O engajamento na prática de uma comunidade implica engajamento nas relações de uma 

comunidade com o mundo (Wenger, 1998). 

Enquanto periferias referem-se a continuidades, áreas de sobreposição e 

conexões, lugares de encontro e possibilidades de participação para novos membros, 

fronteiras referem-se a descontinuidades, a linhas de distinção entre dentro e fora, entre 

pertencimento e não-pertencimento.  
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Nas fronteiras ou limites entre as comunidades de prática, competências e 

experiências tendem a divergir. Uma interação na fronteira costuma ser uma experiência de 

ser exposto a uma competência diferente, o que pode ser, ao mesmo tempo, fonte de 

oportunidades e de dificuldades. Cruzar barreiras entre práticas expõe uma experiência a 

diferentes formas de engajamento, diferentes empreendimentos, com diferentes definições 

do que é importante e diferentes repertórios, nos quais as mesmas palavras ou artefatos 

podem ter significados diferentes, pois pertencem a diferentes histórias. Pela tensão entre 

experiência e competência, cruzar fronteiras é um processo pelo qual a aprendizagem é 

potencialmente qualificada e potencialmente dificultada (Wenger, 2000). 

As fronteiras são lugar de intensa atividade. Ao colocar em diálogo diferentes 

tipos de saberes ou de competências, as fronteiras permitem movimento e, também, 

implicam em tensão, pois criam novas barreiras. São um recurso de aprendizagem em si 

mesmas, pois balançam estruturas existentes, provocam questionamento. São, ainda, o 

locus de produção de conhecimento radicalmente novo, no qual o inesperado pode ser 

esperado, velhas idéias ganham vida nova e se propagam, novas práticas costumam ser 

iniciadas e se formam novas comunidades. Constituem-se como espaços de coordenação e 

de tradução de atividades. Analisar as fronteiras pode ajudar a compreender não apenas as 

conexões que estão sendo feitas, como as que não estão. Pode-se identificar que tensões e 

limites nas fronteiras impedem que os conhecimentos sejam articulados. 

As conexões entre fronteiras podem se dar por meio de: objetos de fronteira 

(reificações) e pela intermediação de pessoas (participação). Os objetos de fronteira podem 

ser artefatos, documentos, termos, conceitos e outras formas de reificação em torno das 

quais as comunidades de prática organizam suas conexões. As reificações podem servir 

para conectar diferentes formas de participação e permitir coordenação entre práticas, mas 

podem estabelecer ligações entre comunidades sem criar pontes efetivas entre perspectivas 

e significados, limitando-se a ligações formais, que não são incorporadas às práticas. A 

intermediação (brokering) refere-se a conexões promovidas por pessoas que introduzem 

elementos de uma prática em outra, em geral participando de diferentes comunidades como 

membros efetivos (Wenger, 1998). 

Qualquer pessoa promove intermediação em algum grau, mas há pessoas que 

possuem essa habilidade em especial, gostam de criar conexões e engajar-se no processo 

de importar e exportar idéias, muitas vezes preferindo manter-se próximas às fronteiras a 

engajar-se a fundo em uma ou outra prática. O trabalho de intermediação envolve o 

processo de tradução, coordenação e alinhamento entre perspectivas. Requer suficiente 

legitimidade para influenciar o desenvolvimento de uma prática, mobilizar atenção e 

enfrentar conflitos de interesses. Requer, ainda, habilidade para ligar práticas, facilitando 
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transações entre elas e provocando aprendizagem ao introduzir elementos de uma prática 

em outra. 

O pertencimento a várias comunidades pode implicar ambivalência e a sensação, 

seja pelo próprio intermediário ou pelos demais membros, de que não pertence inteiramente 

a nenhuma comunidade. Há o risco na atividade de intermediação de a pessoa que a 

executa nunca criar raízes profundas, o que pode levar à incompreensão dos fundamentos 

ou do que constitui o essencial de uma competência em relação a certa prática (Wenger, 

1998)47. As principais contribuições de um intermediário acontecem, no entanto, justamente 

por essa ambivalência. “A intermediação, requer, portanto, habilidade para gerenciar a 

coexistência de pertencimento e não-pertencimento, mantendo distância suficiente para 

trazer uma perspectiva diferente, mas também legitimidade suficiente para ser ouvido” 

(Wenger, 1998:110). 

Práticas na fronteira correm o risco de se afastarem das práticas de origem e 

levarem ao isolamento. Mas o risco é, também, o potencial dessas práticas. Muitas 

comunidades de prática têm sua origem na articulação entre dois conjuntos distintos de 

práticas, como uma nova disciplina científica, como bioquímica, neuropsicoimunologia, por 

exemplo (Wenger, 1998:115). 

Participação e reificação criam, portanto, diferentes canais de conexão com 

diferentes características, vantagens e desvantagens, refletindo sua complementaridade. 

Conexões baseadas em reificação podem transcender as limitações de espaço e tempo 

inerentes à participação. Para aproveitar o potencial de ambas, é recomendável contar com 

artefatos e pessoas viajando, intercambiando. Um documento dá uma visão parcial, e a 

pessoa pode ajudar a interpretar esse documento e negociar sua relevância. Combinadas, a 

ambigüidade da reificação e a parcialidade da participação podem compensar os limites 

uma da outra e tornarem-se um produtivo recurso de interação. 

Numa relação face a face entre duas pessoas de comunidades diferentes, a 

conexão pode ser intensa, mas limitada pela parcialidade de cada interlocutor. Uma 

oportunidade de aprender ocorre ao visitar o ambiente da outra comunidade, tomar mais 

contato com a prática, ficar mais exposto, embora seja apenas uma via de mão única 

(Wenger, 1998). Uma comunidade está expondo suas práticas para apenas uma pessoa ou 

um conjunto de pessoas.  É o que Santos (2005a) classifica como articulação de baixa 

intensidade. Envolver-se efetivamente nas práticas de outra comunidade oferece maiores 

oportunidades de aprendizado para todos os envolvidos na prática. Assim, pode-se supor 

                                                
47 Esse pode ser um limite significativo para que a tradução entre práticas seja realizada por pessoas 
ou instituições não envolvidas diretamente com elas, o que será discutido adiante no âmbito das 
relações entre universidade e sociedade. 



  150 

que os impactos do trabalho da tradução sejam potencializados na medida que se 

intensificam os intercâmbios ou articulações que envolvem o engajamento em práticas 

concretas de maneira compartilhada.  

Nas relações entre pessoas de diferentes comunidades, o status de um outsider 

pode ser reificado sutilmente, ou não tão sutilmente, por meio de barreiras à participação. 

Os jargões de um grupo profissional, ou seja, elementos de seu repertório, podem funcionar 

como barreiras para que compartilhem seus conhecimentos com outros. A linguagem pode 

ser uma barreira mais significativa do que uma qualificação formal que o intermediador ou 

tradutor não possui, como um diploma daquela profissão, por exemplo. O estilo e as 

relações de uma pessoa podem ser tão significativos para garantir o acesso a um emprego, 

quanto um diploma de uma bem conceituada escola. Às vezes, integrada a certa 

comunidade, uma pessoa chega a sentir-se como membro efetivo, mas um pequeno 

comentário, um gesto, uma piada, rapidamente a faz lembrar de que não é parte. 

As fronteiras também podem implicar fragmentação, segmentação e desconexão 

entre comunidades de prática, formando-se “grupinhos” fechados em si. A existência de 

fronteiras pouco permeáveis entre comunidades implica que o conhecimento ou insights 

aprendidos em uma delas, mesmo dentro da mesma organização, não sejam 

compartilhados com outras (Easterby-Smith e Araujo, 2001; Weick e Westley, 2004). Nesse 

sentido, realizar o trabalho de articulação entre fronteiras contribui para evitar que uma 

comunidade torne-se fechada em si mesma e para evitar o “desperdício da experiência”, 

recorrendo à expressão utilizada por Santos (2005a). 

O multi-pertencimento é uma forma de participação organizacional que incorpora 

as fronteiras em sua identidade, e o trabalho de reconciliação envolvido produz um tipo de 

resolução viva da fronteira. Mas quando há muita variabilidade de contextos e tipos de 

tarefas ou atividades de um grupo para outro, é menos provável que os ganhos ou 

aprendizados em uma comunidade sejam relevantes em outra (Easterby-Smith e Araujo, 

2001). 

Nas constelações de comunidades de prática, um foco, um centro bem definido 

pode orientar cada comunidade em relação à constelação e a cada uma das outras, naquele 

contexto. A reificação da constelação torna-se um objeto de fronteira em torno do qual as 

comunidades podem usar a imaginação para orientar seu engajamento e explorar novas 

oportunidades de participação. 

Aprender pela prática envolve, também, conexão entre o local e o global, que 

são níveis relacionados e coexistentes e que influenciam um ao outro no contexto específico 
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de cada prática. “O caráter cosmopolita de uma prática, por exemplo, não a libera da 

localidade do engajamento” (Wenger, 1998:131). 

O fato de se formarem novas articulações, novas constelações, configurações 

mais amplas, não reduz a importância das comunidades de prática. Ter acesso a diferentes 

informações, recursos, lugares, pessoas, não torna menos relevante o engajamento em 

comunidades de prática. Uma prática é sempre localizada no espaço e no tempo, porque 

existe em comunidades específicas e emerge do engajamento mútuo. O foco no nível de 

comunidades de prática não implica glorificar o local, mas perceber que os processos 

inerentes a elas envolvem interações complexas entre o local e o global (Wenger, 1998:133). 

Pela limitação do engajamento, uma prática nunca é em si mesma global. Mesmo quando 

lida com questões globais, permanece local em termos de engajamento. As relações entre o 

local e o global referem-se, na verdade, a relações entre localidades na sua constituição do 

global. 

2.7 Comunidades de prática: limites à intervenção 

“Learning can not be designed”, declara Wenger (1998:225), pois pertence ao 

âmbito da experiência e da prática, segue a negociação do significado, em seus próprios 

termos, e acontece tendo sido ou não desenhada. Apesar disso, o autor oferece inúmeras 

sugestões de como se pode forjar condições para que a aprendizagem ocorra, seja no 

contexto organizacional, seja nas escolas ou em treinamentos. A sensação ao ler o texto é 

que o autor procura reforçar que não tem a intenção de desenvolver prescrições sobre 

aprendizagem, o que o leva a justificar seus conselhos prescritivos o tempo todo. 

Contu e Willmott (2000), comentando o artigo de Wenger (2000), percebem essa 

tensão entre a idéia de que as comunidades de prática são auto-reguladas e resistentes à 

intervenção, e uma ambição prescritiva de gerenciá-las, pois seriam valorosas para a 

organização. Para Contu e Willmott (2000), a formulação de comunidade de prática de 

Wenger (1998; 2000) afasta-se da concepção original em Lave e Wenger (1991); na 

primeira formulação, a participação numa comunidade engajada em práticas que aspira a 

promover entendimento mútuo possui um propósito emancipatório. Já nas formulações 

subseqüentes, a participação visa a melhorar a previsão e o controle para melhorar o 

desempenho. 

Questões relativas a poder, conflito, hegemonia, alienação e mobilidade 

bloqueada estão nas notas de rodapé ou desaparecem em Wenger (2000). Aparecem, no 

entanto, idéias e tecnologias para aprendizagem que podem facilitar visões consensuais. As 

organizações devem entender como as comunidades de prática funcionam para reconhecer 
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esses processos, incentivá-los, dar suporte a eles. O conhecer ou entender o processo de 

aprendizagem passa a ser visto como recurso estratégico para a ação gerencial, como 

tecnologia visando à regulação e ao desempenho. Nessa perspectiva, tensões entre 

membros de uma comunidade, geradas por diferentes posições na hierarquia, ou diferentes 

acessos a recursos simbólicos e materiais, por exemplo, poderiam ser corrigidos ao 

compreenderem-se os processos das comunidades de prática. Potenciais dificuldades 

transformam-se em oportunidades. Relações hostis entre comunidades de prática são 

transformadas em relações de respeito mútuo e interdependência (Contu e Willmott, 2000).  

Trata-se de um discurso que obtém receptividade de gestores e consultores, que 

costumam apreciar pacotes de idéias e tecnologias associadas, das quais se apropriam e 

vendem, prometendo resolver dilemas e dificuldades de gestão (Contu e Willmott, 2000). 

Kimble e Hildreth (2004) chamam a atenção para o fato de que, nos últimos anos, é 

crescente a tendência de redefinir o conceito de comunidades de prática, de modo a torná-lo 

mais adaptável ao mundo dos negócios, destacando seus potenciais benefícios, bem como 

seu potencial para melhorar o desempenho e a competitividade das organizações (Smith e 

McKeen, 2002). Kimble e Hildreth (2004) clamam por entendimento mais equilibrado, 

balanceado das forças e fraquezas das comunidades de prática como solução para os 

problemas empresariais. 

A literatura a respeito de aprendizagem organizacional em geral, nas suas várias 

abordagens, está repleta de estudos que identificam fatores que facilitam ou inibem a 

aprendizagem. São oferecidas inúmeras sugestões relativas aos contextos apropriados para 

que se facilite ou promova aprendizagem: que tipo de experiência deve ser incentivada, o 

que evitar, como ensinar, como aprender. Wenger (1998) argumenta que comunidades de 

prática não são um modismo de design, uma nova forma organizacional ou um conjunto de 

conselhos pedagógicos a serem implementados. Referem-se a conteúdo e não a forma. 

Comunidades de prática formam-se naturalmente e não são planejáveis, mas podem ser 

reconhecidas, apoiadas, e nutridas (Wenger e Snyder, 1998). Uma organização pode definir 

políticas e procedimentos aos quais as comunidades de prática estejam sujeitas, mas não é 

possível prever que práticas vão emergir em resposta a esses sistemas institucionais. Pode-

se definir papéis, mas não as identidades que serão desenvolvidas a partir do desempenho 

desses papéis. Pode-se definir condições para a negociação de significado, não o 

significado em si. Pode-se desenhar processos de trabalho, não suas práticas. Pode-se 

desenhar um currículo, não a aprendizagem (Wenger, 1998). 

A habilidade de uma organização para aprofundar e renovar sua aprendizagem 

dependeria de fortalecer ou pelo menos não impedir a formação, o desenvolvimento e a 

transformação de comunidades de prática (Wenger, 1998; Wenger e Snyder, 2001). Para 
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Capra (2003), a flexibilidade, a criatividade e o potencial de aprendizagem, enfim, a vida de 

uma organização reside em suas comunidades de prática; a estrutura formal pode ter mais 

vida quanto mais for aderente às redes informais. Comunidades de prática são importantes 

fontes de aprendizagem para as organizações, estando elas inteira ou parcialmente 

inseridas nos limites da organização; e a possibilidade de cruzar fronteiras institucionais é 

fundamental para a aprendizagem (Araújo, 1998; Weick e Westley, 2004; Wenger, 1998).  

Wenger (1998) acredita que ao oferecer uma afiliação institucional às 

comunidades de prática que sejam chave para sua competência, a organização consegue 

sustentar os tipos de identidade que permitem aos participantes assumir responsabilidades 

por algum aspecto da aprendizagem organizacional. Este aspecto pode ser relevante ao 

analisar as possibilidades de aprendizagem organizacional no âmbito da universidade, a 

partir das relações entre universitários e não universitários em processos compartilhados de 

práticas e saberes. 

Confirmando a tendência à prescrição e à tecnologia identificada por Contu e 

Willmott (200), Etienne Wenger lançou um novo livro, em 2002, em co-autoria com Richard 

McDermott e William Snyder, com o título “Cultivating communities of practice: a guide to 

managing knowledge”. Os autores consideram nesse trabalho que, embora as comunidades 

de prática não possam ser dirigidas, as organizações podem contribuir para desenvolvê-las 

e integrá-las a suas estratégias. 

Wenger (1998) procura mostrar como sua análise da aprendizagem em termos 

de prática e identidade pode ser traduzida em uma arquitetura conceitual para a 

aprendizagem. Não seria, segundo ele, uma receita, mas a proposição de elementos que 

devem ser considerados no projeto; uma ferramenta que pode guiar o projeto por meio de 

questões gerais, e escolhas a serem feitas, bem como a moldura ou os recursos gerais que 

devem ser garantidos, os componentes e facilidades básicas. 

Wenger (1998) destaca, ainda, que as concepções relativas ao que é 

aprendizagem influenciam as situações nas quais se reconhece aprendizagem e o que se 

faz quando se decide promover alguma ação em prol da aprendizagem, seja no âmbito 

individual, comunitário ou organizacional. Ao se afirmar que as informações armazenadas 

são uma pequena parte do processo de aprendizagem e que o conhecimento tem base em 

ativa participação em comunidades sociais, os formatos tradicionais de aprendizagem 

passam a ser considerados pouco produtivos.  

Para promover aprendizagem, tornam-se relevantes novas maneiras de engajar 

os aprendizes em práticas significativas, provendo acesso a recursos que estimulem sua 

participação, ampliando horizontes. Dessa maneira, eles próprios podem colocar-se em 
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trajetórias de aprendizagem com as quais se identifiquem, envolvendo-se em ações, 

discussões e reflexões que façam diferença para as comunidades que valorizam (Wenger, 

1998). 

Se a crença é de que processos organizacionais bem definidos, planejados, 

detalhados e prescritos correspondem ao que as pessoas efetivamente fazem e melhoram a 

eficiência da organização, a tendência é investir em mais detalhamento. Se, por outro lado, 

acredita-se que as pessoas participam da criação e adaptação das práticas organizacionais 

de maneira que nunca consegue ser inteiramente captada pelos processos institucionais, 

diminui-se a preocupação com prescrição, que, em excesso, tolhe a criatividade (Wenger, 

1998).  

Parece fundamental pensar a organização como um contexto no qual distintas e 

inovativas práticas podem se desenvolver. Nas universidades, a valorização da 

aprendizagem pela prática pode ampliar possibilidades de que práticas como as 

empreendidas por programas de relação entre universidade e sociedade aconteçam. 

As organizações muitas vezes não atuam no sentido de propiciar um ambiente 

favorável para a participação e a inventividade, em função de conflitos de interesse e lutas 

de poder (Wenger, 1998) e do que acreditam que seja ensino e aprendizagem. A ênfase na 

aprendizagem que acontece na mente dos indivíduos, que é dominante na produção 

acadêmica a respeito de aprendizagem, é a mesma na qual se baseia a estrutura que 

privilegia o ensino e o desempenho individual nas universidades. 

Para alcançar os objetivos desta tese, é preciso observar nas experiências 

analisadas que tipo de aprendizagem elas têm ajudado a promover e o quanto podem ser 

significativas para a aprendizagem organizacional, seja no âmbito das próprias experiências 

ou da universidade como um todo. Conseguem essas experiências aproveitar o potencial da 

aprendizagem gerado pela multiplicidade de saberes em processos mais coletivos do que os 

tradicionalmente promovidos na universidade? No âmbito de um contexto institucional que 

prioriza o ensino, a divisão disciplinar, a distância entre o conhecimento científico e outros 

tipos de conhecimento, e a avaliação individual, haveria espaço para aprendizados mais 

coletivos e diversos? 

Não se pretende responder estritamente a essas questões. A intenção é que 

estas e outras indagações já apresentadas sirvam de guia para a exploração das 

experiências de programas de relação entre universidade e sociedade, realizada nos 

próximos capítulos. Espera-se que essa exploração permita discutir a possibilidade de que 

esses programas sejam considerados espaços privilegiados de aprendizagem 

organizacional e de articulação de saberes. 
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Capítulo 3 – Programas de relação entre universidade e 
sociedade: aprendizagem e articulação de saberes 

A partir do referencial da teoria social da aprendizagem e dos elementos a 

respeito da relação entre a ciência e outros saberes presentes na sociedade, apresentadas 

nos capítulos precedentes, são analisadas, neste capítulo, as experiências de oito 

programas de relação entre universidade e sociedade desenvolvidos no Brasil. A 

característica fundamental que provoca o interesse nestes programas é sua orientação por 

princípios de valorização e articulação de diferentes saberes, sobretudo nas suas relações 

com a sociedade, mas, também, no âmbito das próprias universidades. 

Não se trata de uma amostra significativa de experiências que represente 

qualquer conjunto. São casos diferentes entre si e o objetivo não é avaliá-los ou compará-

los. Tampouco o fato de serem mencionados aqui significa que sejam considerados 

modelos a seguir ou “melhores práticas” de relação entre universidade e sociedade. O 

objetivo de conhecer um pouco da história e das características dessas experiências é 

procurar identificar em que medida programas de relação entre universidade e sociedade 

que se orientam para a valorização e articulação de diferentes saberes constituem espaços 

privilegiados de aprendizagem organizacional. 

Inicialmente, cada experiência é apresentada, relatando-se um pouco de sua 

história, seus objetivos e linhas de ação. São descritos elementos de sua estrutura de 

gestão e de suas fontes de financiamento. Em seguida, são apresentados e discutidos os 

mecanismos por meio dos quais buscam promover a articulação de diferentes saberes. 

3.1 Experiências de relação entre universidade e sociedade: histórico, 
objetivos e principais atividades 

3.1.1 Atividade Curricular em Comunidade – Universidade Federal da Bahia 

A história do programa Atividade Curricular em Comunidade (ACC) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) relaciona-se com o processo que ocorreu no Brasil, 

especialmente a partir de meados da década de 1980, no qual estava em discussão um 

“novo conceito de extensão”. Buscava-se superar a idéia do tripé entre ensino, pesquisa e 

extensão, em direção a uma visão do trabalho acadêmico integrado organicamente com a 

sociedade. Um espaço de discussão desse tema era o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão de Universidades Públicas Brasileiras, do qual a pró-reitoria de extensão da UFBA 

participa ativamente. 
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O reflexo desse debate na UFBA evidenciou-se na criação do Programa UFBA 

em Campo, em 1996, iniciando uma linha de experiências de extensão que resultaria na 

criação da ACC, em 2000. O UFBA em Campo surgiu como resposta à necessidade de 

realizar um ensaio pedagógico de articulação entre ensino, pesquisa e sociedade, tendo 

gerado forte impacto nos participantes. No mesmo sentido, o debate sobre a ACC permitiu 

não apenas instituir um novo formato de atividade curricular, mas foi uma oportunidade para 

a universidade repensar a si mesma. 

Do ponto de vista acadêmico, a ACC constitui um processo educativo, 
cultural e científico em que estudantes e professores, em parceria com 
grupos comunitários, desenvolvem experiências de extensão, promovendo o 
intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a 
realidade e sobre alternativas de transformação (Programa ACC, 2003:18). 

O UFBA em Campo I iniciou-se em dezembro de 1996. Foram formados grupos 

de quatro alunos de diferentes cursos, que passaram por um processo de preparação para a 

atuação em projetos em campo, no município de Salvador e no interior. Seguiram-se o 

UFBA em Campo II (1999)48 e o UFBA em Campo III (2000)49, envolvendo mais professores, 

fortalecendo metodologias já testadas e desenvolvendo outras. O número de estudantes em 

cada equipe aumentou de quatro para dez, procurando-se manter a diversidade de cursos 

em cada equipe. Cada grupo passou a contar com um estudante bolsista atuando como 

monitor, além do professor coordenador. Foram experimentados novos processos na 

escolha dos componentes das equipes e na construção coletiva das propostas de trabalho. 

Passou, ainda, a haver apoio financeiro para deslocamentos e material de consumo.  

Houve dificuldades como: dispersão temática e espacial dos projetos propostos 

pelos participantes, o que dificultou a integração entre os trabalhos; desgastes em função de 

projetos não concluídos; dificuldades dos estudantes para participar, em função dos horários 

e outras obrigações acadêmicas; dificuldades de contato dos estudantes com professores, 

em função de choque de horários e sobrecarga de atividades; dificuldades na gestão dos 

recursos; excesso de demanda em alguns formatos e; evasão. Houve, também, carência de 

elementos de infra-estrutura, evidenciando que a universidade não estava estruturada, em 

instâncias acadêmicas e administrativas, para abrigar programas flexíveis e abrangentes. 

Por não haver um direcionamento pela coordenação do Programa, a gama de 

metodologias e a de objetos foram muito diferenciadas, evidenciando as diferentes 

concepções de extensão que circulam na instituição. Algumas, inclusive, eram contraditórias 

com a concepção central do Programa, próximas dos modelos tradicionais de pesquisa e de 

ensino, ou de modelos assistencialistas.  

                                                
48 No UFBA em Campo II, houve 26 projetos, 30 professores, 30 monitores e 130 estudantes. 
49 No UFBA em Campo III, foram 45 projetos, 46 professores, 45 monitores e 223 estudantes. 
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Todavia, os resultados e a motivação dos envolvidos permitiam seguir adiante. 

Era necessário institucionalizar a experiência de participação em projetos de extensão como 

componente de formação dos estudantes, inserindo-os nos currículos. Foi nesse contexto 

que o UFBA em Campo tomou a forma de Atividade Curricular em Comunidade (ACC), que 

teve sua proposta aprovada enquanto aplicação piloto como disciplina complementar 

optativa no ano de 2001, com carga horária de 60 horas e creditação de 4 créditos.  

Entre os objetivos do Programa ACC estão 50 : a) intensificar o contato da 

universidade com a sociedade, contribuindo para o cumprimento de seu compromisso social; 

b) contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação e das atividades de 

pesquisa e de extensão; c) promover maior aproximação entre os currículos e a vida 

concreta da sociedade; d) propiciar a descoberta de novos objetos de investigação em 

contextos externos ao meio acadêmico; e) ensejar a experimentação de alternativas 

metodológicas de trabalho comunitário e de ensino; f) favorecer o desenvolvimento de uma 

atitude tanto questionadora como proativa diante dos desafios e limites impostos pela 

realidade social. 

Entre 2001 e 2002, foram realizadas 169 ACCs, boa parte delas em municípios 

do interior do estado. Nesse período, cerca de 1.500 estudantes matricularam-se em ACCs 

(média de 350 por semestre), além de 168 monitores bolsistas. Envolveram-se 208 

professores nos quatro semestres (em média 52 por semestre), chegando a contar com a 

participação de universitários de 70% dos cursos da UFBA. Em 2003, depois de relatados e 

avaliados o processo e os resultados, a ACC foi aprovada pela Câmara de Extensão e de 

Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 

Federal da Bahia. No segundo semestre de 2004, em virtude da greve desencadeada na 

universidade, algumas ACCs pararam suas atividades, porém, outras não. 

A ACC tem como características fundamentais, do ponto de vista acadêmico, a 

flexibilidade e a interdisciplinaridade. Diferencia-se das demais disciplinas curriculares pela 

liberdade de escolha de temáticas, programas e metodologias e, ainda, pelo fato de poder 

ser renovada a cada semestre. As disciplinas são propostas por professores que podem 

definir o número de vagas para cada curso na atividade proposta51. O conjunto de ACCs é 

oferecido aos estudantes na matrícula. Distingue-se do estágio curricular ou não curricular, 

pois não objetiva o exercício de aplicação de conhecimentos adquiridos num curso ou uma 

experiência pré-profissional. Cada aluno pode matricular-se em, no máximo, três ACCs, pois 

há muita demanda. Alguns acabam participando como voluntários, sem receber creditação. 

                                                
50 Objetivos citados no Manual da ACC (2002.1), pg.15. 
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As atividades das ACCs são realizadas tanto em espaços das comunidades 

(escolas, igrejas, postos de saúde, associações, ruas, clubes), quanto da universidade. Os 

formatos e desenhos são diferenciados entre si. Em uma ACC, podem ser desenvolvidas 

atividades pedagógicas de intercâmbio de conhecimentos entre a universidade e a 

população (cursos, conferências, palestras, ciclos de estudos, debates, oficinas, seminários, 

exposições, concertos, recitais, mostras, feiras, campanhas etc.). Podem ser promovidos 

meios de conhecimento de realidades específicas, elaborando, cooperativamente, 

levantamentos, pesquisas de campo, diagnósticos, projetos e colaborando no 

encaminhamento de soluções de problemas. Há oportunidade para vivenciar práticas 

profissionais de forma cooperativa e multidisciplinar em situações concretas de demandas 

da população. Por meio de uma ACC, podem, ainda, ser acompanhados e apoiados 

projetos comunitários em desenvolvimento. 

Os conteúdos da ACC abrangem as diversas áreas de conhecimento cobertas 

pelos cursos de graduação da UFBA, trabalhados, preferencialmente, de forma multi, inter e 

transdisciplinar. Por isso, sua realização plena supõe intensa cooperação entre docentes e 

constituição de grupos com estudantes de diferentes cursos.  

Para 2005, a coordenação pretende manter a possibilidade de propostas 

independentes pelos professores, e está buscando recursos para isso. À medida que são 

celebrados convênios e parcerias para atender às demandas específicas da sociedade e 

dos governos, pretende-se estimular a proposição de ACCs em linhas pré-definidas, além 

da demanda espontânea. A proposta, também, é de que o tempo de atuação seja de dez 

meses. Já estão previstas três linhas: a) metodológica, para experimentação de 

metodologias de extensão; b) ação em equipamentos públicos, como em centros sociais 

urbanos e lavanderias comunitárias52; c) parceria com dois terreiros de candomblé, que 

desejam fazer trabalho de preservação ambiental em áreas verdes tombadas. 

3.1.2 Associação de Fomento à Economia Solidária - Bansol 

O processo de construção da Associação de Fomento à Economia Solidária 

(Bansol) começou em 2001, por iniciativa de um grupo de estudantes, técnicos e 

professores motivado, sobretudo, pela oportunidade de participar do Prêmio Fenead, um 

concurso de projetos sociais para universitários. O grupo inicial era formado, em sua maioria, 

                                                                                                                                                   
51 Alguns professores gostariam de contar com um número maior de estudantes em cada ACC, já que 
o máximo admitido foi quatorze, tanto por limites de recursos quanto pela dificuldade de 
acompanhamento. 
52 A pró-reitoria de extensão está celebrando convênio com a Secretaria Municipal do Trabalho e 
Assistência Social – SETRADS, de Savador, para realização de dez ACCs, em diferentes tipos de 



  159 

por pessoas ligadas à Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, contando, 

também, com integrantes da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Universidade Estadual da Bahia (ITCP/UNEB), e da Universidade Salvador (Unifacs). 

O projeto foi construído de maneira coletiva, conquistando ampla adesão em 

poucas semanas. Em cada reunião semanal, cerca de vinte a trinta pessoas estavam 

presentes, e cerca de cinqüenta mantinham-se em permanente contato pela internet. As 

reuniões eram realizadas de maneira a possibilitar a participação de todos os presentes, 

estimulando a manifestação e a quebra de constrangimentos. Foram usadas diferentes 

dinâmicas de grupo e formatos para discussão, o que contribuiu para reforçar laços de 

amizade, confiança e solidariedade, além de gerar engajamento com o projeto. 

A proposta se constitui na construção de uma instituição que fornecesse crédito 

barato a empreendimentos solidários, em articulação com atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, e que desenvolvesse conceitos e instrumentos de gestão social, o que passava 

pelo desafio de adaptação e reinvenção de ferramentas e referenciais de gestão empresarial 

para a gestão solidária. O projeto foi um dos vencedores do Prêmio Fenead 2001, tendo 

recebido vinte mil reais. 

A articulação com ensino e extensão ocorreu, inicialmente, pela participação de 

membros do Bansol em uma disciplina curricular no programa de Atividade Curricular em 

Comunidade (ACC). Além disso, o colegiado do curso de administração da UFBA 

reconheceu o Bansol como campo para estágio supervisionado. A articulação com pesquisa 

deu-se no âmbito do Núcleo de Estudos sobre Poder e Organizações Locais (Nepol) e do 

Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS), por meio de professores, 

pesquisadores e estudantes que integravam tanto o Bansol quanto o Nepol/PDGS, e pela 

realização de atividades em parceria.  

Foram gerados conceitos como taxa de retribuição solidária, em lugar de taxa de 

juros, e fundo solidário, composto pelos recursos a serem emprestados a empreendimentos 

coletivos solidários. Os empreendimentos poderiam ser cooperativas populares ou outras 

formas de associação, envolvendo pessoas de baixa renda em torno de atividades 

econômicas que gerassem ocupação e renda. O grupo trabalhou, inicialmente, com três 

cooperativas localizadas no município de Salvador-BA, as quais já eram acompanhadas 

pela ITCP/UNEB ou pelo Mestrado em Administração Regional da Unifacs. 

Depois de um ano de trabalho, a partir das experiências, das dificuldades e dos 

aprendizados da prática, o grupo decidiu constituir-se legalmente enquanto associação, 

                                                                                                                                                   
atividades, como prevenção e atendimento a pessoas idosas, teatro, música e gestão, para o que 
haverá chamada específica por edital 
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porém não mais como banco solidário, mas como organização de fomento à economia 

solidária. Além das dificuldades operacionais para a concessão de crédito, o grupo percebeu 

que as finanças eram somente uma parte do processo de viabilização de empreendimentos 

solidários, e decidiram ampliar o escopo de atuação para a autogestão e para a economia 

solidária como um todo. 

A missão do Bansol é a “difusão da Economia Solidária, vivenciando e apoiando 

a construção de empreendimentos e saberes na perspectiva de um mundo socialmente 

justo e sustentável”. A visão é “tornar o Bansol uma associação sustentável reconhecida e 

integrada a uma rede de economia solidária”. Os princípios gerais que adotam são: 

democracia, solidariedade, alteridade, responsabilidade, cooperação, pró-atividade, ética, 

cuidado, transparência, mediante a adoção de práticas de gestão coletiva. 

Seus objetivos e finalidades são53: 

a) fomentar empreendimentos coletivos solidários, proporcionando condições 

para o acesso ao crédito e apoio técnico-administrativo, visando sempre ao 

desenvolvimento das comunidades onde estiverem estabelecidas; 

b) promover e difundir relações econômicas solidárias; 

c) desenvolver conceitos e instrumentos de gestão de empreendimentos 

solidários; 

d) integrar-se a instituições universitárias para o desenvolvimento de atividades 

de pesquisa, extensão e ensino; 

e) coordenar o treinamento e a formação de pequenos empreendedores para 

atuarem no campo da economia solidária; 

f) proporcionar consultoria técnica a outras instituições que possuam os mesmos 

objetivos, no País e no exterior. 

O Bansol possui autonomia jurídica e decisória. Os vínculos de identidade com a 

UFBA, em especial com a Escola de Administração, onde está sediado, são, no entanto, 

muito fortes. Não há impedimento da participação de pessoas de outras universidades, 

apesar de, atualmente, a divulgação para atração de novos membros concentrar-se na 

UFBA. A Associação é composta por membros efetivos (universitários – professores, 

estudantes e funcionários) e membros usuários (representantes de pessoas jurídicas que 

compartilham apoio técnico e/ou financeiro). A maioria dos estudantes que participam cursa 

administração, mas procura-se estimular a multidisciplinaridade, já tendo contado, também, 

                                                
53 Princípios gerais, objetivos e finalidades citados conforme Estatuto Social do Bansol. 
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com pessoas das áreas de ciência da computação, secretariado executivo, economia, 

sociologia, museologia, direito, psicologia e história.  

No início do empreendimento, havia participação mais intensa de professores 

nos processos de decisão, chegando a contar com seis deles diretamente envolvidos. Esses 

professores contribuíram para preparar os estudantes, deixando espaços para que eles 

liderassem o processo. Atualmente, a participação dos professores é eventual.  

O grupo que constituiu o Bansol definiu sua “não ambição” de ser grande e 

percebe a organização como espaço de experimentação acadêmica. O Bansol está em 

processo de reconhecimento como projeto de extensão pela UFBA e pela Congregação da 

Escola de Administração, o que pode facilitar a obtenção de bolsas para os estudantes e 

aproveitamento da atividade como crédito nos currículos dos cursos. 

A experiência do Bansol, embora embrionária, merece destaque, especialmente 

pelo caráter participativo de seu processo de construção e pelo cuidado com que seus 

integrantes procuram desempenhar cada ação cotidiana, buscando coerência entre valores, 

princípios e práticas. Isso pode ser observado por atitudes simples, como o uso de software 

livre nos seus computadores e a separação de materiais recicláveis em sua sede. Outro 

exemplo é o processo de agregação de novos membros, em que é utilizada uma prática de 

auto-seleção, à medida que a pessoa identifica-se ou não com a entidade, sem haver 

competição. Os integrantes do Bansol procuram praticar a autogestão, que se define pela 

ausência de hierarquias, o que costuma gerar processos de aprendizagem coletiva 

marcados pela articulação constante entre ação e reflexão. 

3.1.3 Fórum Comunitário de Combate à Violência 

Em 1991, a Fundação Kellogg para a América Latina e o Caribe lançou o 

Programa UNI (Uma Nova Iniciativa), convidando universidades a submeterem projetos para 

aderir a uma iniciativa que tinha como foco mudanças na formação dos profissionais de 

saúde, sobretudo no sentido de adequá-la às necessidades do serviço público de saúde. O 

programa previa a aproximação entre universidades, serviços de saúde e sociedade civil 

organizada, desde a elaboração das propostas. A Fundação Kellogg partia da constatação 

de que, embora o modelo de atenção primária à saúde priorizasse prevenção, saúde 

coletiva, equipes multiprofissionais e médicos generalistas, a formação dos profissionais da 

universidade seguia, ainda, uma lógica de elevada segmentação de conhecimentos, 

especialização e priorização de ações curativas de alto custo (Zanotti, 2003).  

Em 1992, foram quinze as universidades que tiveram seus projetos selecionados 

e engajaram-se no Programa. Em 1995, mais seis juntaram-se ao grupo. Na Universidade 
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Federal da Bahia, já havia iniciativas no mesmo sentido na área de saúde coletiva, que 

levaram, entre outros resultados, à criação do Instituto de Saúde Coletiva. Uma das 

constatações das pessoas que promoviam essas iniciativas era de que a ciência médica via 

o paciente apenas como objeto no processo de saúde, enquanto pretendiam que ele fosse 

visto também como sujeito. Esse ideário coincidiu em grande parte com o que propunha o 

Programa UNI, o que motivou um grupo de profissionais da área de saúde da UFBA a 

participar. Esse grupo elaborou a proposta em conjunto com comunidades localizadas no 

distrito de saúde Barra-Rio Vermelho (o mais populoso da cidade e onde se localiza a 

Universidade e muitas unidades de serviços de saúde). Participaram, ainda, profissionais da 

rede pública de saúde que atuavam nesse distrito e pessoas dos cursos de medicina, 

enfermagem, odontologia, nutrição, farmácia, medicina veterinária e psicologia, da UFBA. 

Por meio de um processo de planejamento iniciado em agosto de 1994, o grupo 

trabalhou por um semestre no plano operativo em que todos buscavam reconhecer-se de 

alguma maneira. Desde então, as comunidades identificaram a violência como o principal 

problema de saúde a ser enfrentado, embora a violência não seja usualmente trabalhada 

pelo setor de saúde. Inicialmente, a preocupação estava circunscrita à violência policial. Aos 

poucos, com as reflexões e identificação das situações de violência, o enfoque foi sendo 

ampliado. Percebeu-se que o problema não pode ser enfrentado através de uma única área. 

São necessários esforços de múltiplas instituições e a agregação de diferentes experiências 

e saberes. O grupo inicial passou, então, a convidar para as discussões várias organizações, 

de diferentes setores, governamentais ou não. 

Nascia, assim, o Fórum Comunitário de Combate à Violência (FCCV), que se 

define como uma instância permanente de articulação de vontades, esforços e recursos 

públicos e privados para propor, acompanhar e desenvolver políticas e ações destinadas a 

controlar e combater a violência em Salvador-BA. O Fórum conta com a participação de 

grupos, pessoas, setores e instituições que trabalham direta ou indiretamente a questão da 

violência. Sua proposta básica é contribuir para um entendimento mais amplo do fenômeno 

da violência e para um posicionamento mais produtivo em relação a ele, o que passa pela 

atuação articulada entre o Estado e a sociedade civil. 

O projeto UNI terminou em 2000, e a Fundação Kellogg continuou apoiando 

projetos no âmbito do FCCV. Desde então, o Fórum passou a atuar em todo o município de 

Salvador, o que implicou em convocar outras entidades, especialmente associações de 

bairro. Houve movimentação das organizações comunitárias para reativar a Federação das 

Associações de Bairro de Salvador (FABS), o que efetivamente ocorreu, tendo como 

conseqüência a realização de várias atividades em conjunto entre o Fórum e a FABS. Os 
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integrantes do Fórum passaram, também, a definir ações específicas relacionadas à 

juventude, já que a violência é a primeira causa de morte entre os jovens. 

Entre os princípios que orientam o trabalho do FCCV, estão a convicção de que 

“enfrentamento às diversas formas de violência deve ser feito de forma plural e articulada, 

levando em conta a natureza das violências que ocorrem em nossa sociedade”, além de que 

“a violência é uma questão social com repercussões na saúde e no bem-estar da população, 

sendo um problema de caráter epidêmico que ocasiona medo, lesões, doenças e mortes”54. 

O FCCV definiu como objetivos e como seus compromissos: a) articular ações e 

recursos de órgãos públicos, organizações não governamentais, entidades privadas e várias 

iniciativas para combater as múltiplas formas de violência, em especial as que afetam mais 

de perto as camadas populares da sociedade; b) tematizar a questão da violência 

evidenciando-a como um dos mais graves problemas de saúde pública; c) explicitar e 

democratizar as informações que configuram a situação da violência em Salvador; c) 

mobilizar a sociedade para a prevenção e o controle da violência; d) propor políticas 

públicas de promoção da paz e do bem estar social; e) ser um espaço de interlocução entre 

a sociedade e as instâncias responsáveis pela ação de prevenção e controle da violência.  

As iniciativas articuladas pelo Fórum podem ser ações conjuntas de todos ou de 

alguns de seus membros. Seus resultados aparecem de forma variada, e alguns deles são 

mais visíveis do que outros. Uma das principais iniciativas ligadas ao Fórum é o 

Observatório da Violência, que atua na compatibilização, consolidação, análise e difusão 

de informações sobre a situação de violência. Visa contribuir para o melhor entendimento do 

fenômeno e para subsidiar ações tanto do Estado como da sociedade. O Observatório 

coleta dados de maneira sistematizada desde 1998 e está sediado no Instituto Médico Legal 

Nina Rodrigues. A equipe conta com profissionais do governo e da universidade, estudantes 

e outras pessoas das comunidades que participam do Fórum. O Observatório tem cumprido 

papéis múltiplos e transversais, articulando organizações, disponibilizando informações para 

direcionar ações, denunciar e mobilizar. Contribui, também, para legitimar o Fórum frente a 

sociedade e ao governo e para fortalecer as organizações comunitárias nos seus bairros. 

Ligada ao Fórum está uma rede de atenção, formada por pessoas e 

organizações que desenvolvem ações de atenção a pessoas expostas à violência, de 

maneira articulada e complementar a pessoas que buscam seus serviços. No âmbito da 

articulação do Fórum, realizam-se seminários, conferências, pesquisas, publicações, 

debates, elaboração de documentos e manifestos relacionados à questão da violência e 

projetos específicos.  
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Um dos projetos, apoiado pela Fundação Kellogg, foi o Espaço, Paz e Ação 

(EPA), desenvolvido entre abril de 2000 e abril de 2003. As linhas de ação desenvolvidas 

foram: mobilização social, ocupação e convivência no espaço público; educação e cidadania; 

geração de ocupação e renda; atenção às pessoas em situação de violência e; gestão e 

monitoramento55. A continuidade desse projeto originou o Ampla Paz (Ampliando o Espaço 

de Ação para a Paz), ainda em curso. Trata-se de uma proposta de apoio ao funcionamento 

do Fórum e tem como objetivo geral: “desenvolver capacidades para influir na formulação e 

implementação de políticas públicas intersetoriais de enfrentamento da violência no 

município de Salvador56“. O projeto tem como foco o desenvolvimento de habilidades de 

indivíduos e grupos, especialmente jovens, bem como se constituir como um espaço de 

prática para a formação de profissionais de várias áreas, em especial a de saúde. 

Atualmente, integram o Fórum mais de cem organizações, projetos, programas 

ou movimentos. Entre eles, associações e fundações não-governamentais, organizações 

religiosas, sindicatos, vários órgãos dos governos municipal, estadual e federal, tanto do 

executivo, quanto do legislativo e do judiciário, organismos internacionais, conselhos, 

empresas. Na Universidade Federal, outros núcleos e escolas agregaram-se aos da área da 

saúde, como engenharia, arquitetura, dança, direito e artes. Também aderiram ao Fórum 

unidades das universidades estaduais – UNEB e UEFS (Feira de Santana). Alguns 

integrantes do Fórum são mais ativos do que outros, ou mais presentes em certos 

momentos ou ações. Muitas vezes a participação está associada a uma pessoa específica 

na organização. Em outros casos, a participação é mais orgânica, envolvendo várias 

pessoas na mesma organização.  

Um dos principais objetivos do Programa UNI era promover mudanças nos 

currículos de graduação na área de saúde. Na UFBA, embora o UNI tenha conquistado a 

participação de professores e estudantes de vários cursos, e articulado-se de várias 

maneiras com a sociedade, esse objetivo não foi integralmente atingido. Os cursos de 

medicina, psicologia e odontologia mudaram alguns pontos, mas não a tônica do currículo 

como um todo. Já o curso de nutrição passou a contar com um projeto pedagógico novo, 

que está em processo de implantação, e o curso de dança está formando a primeira turma 

com o novo currículo, que é referência nacional e foi inspirado no UNI. Já na Escola de 

Enfermagem, onde esteve sediado o Projeto UNI e está sediado o Fórum, o projeto de 

reformulação foi elaborado, envolveu várias pessoas, mas quando foi encaminhado para 

                                                                                                                                                   
54 Princípios, compromissos e objetivos do FCCV citados de acordo com sua página na internet e 
folhetos. 
55 As ações foram desenvolvidas em três áreas do distrito sanitário Barra-Rio Vermelho: Nordeste de 
Amaralina, Engenho Velho da Federação e Alto das Pombas. 
56 FCCV, Relatório ano 2, 2004. 
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aprovação, a configuração política da Escola havia mudado e o grupo que naquele momento 

detinha a maioria votou contra a mudança57. 

De acordo com o relatório de um dos projetos do Fórum, há dificuldades ou 

debilidades enfrentadas no curso do trabalho, entre elas: dificuldade de compreender as 

diferenças; competitividade intra e entre territórios; dificuldade de compartilhar os ônus de 

decisões coletivas; desconfiança entre as lideranças; gestão descentralizada dos recursos 

gerando conflitos internos; poder público tratando a violência como prioridade nas 

declarações, e não evidenciando isso necessariamente nas práticas; inexistência de 

políticas públicas para o enfrentamento articulado e efetivo do problema; pouco poder de 

representantes de algumas organizações no Fórum e total ausência dos gestores dos 

serviços de saúde nos grupos de trabalho. 

3.1.4 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é uma atividade de extensão universitária da 

Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe), da UFRJ. Foi criada 

em julho de 1995, a partir da Campanha da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e 

pela Vida, liderada por Herbert de Souza, o Betinho.  

Inicialmente, a atuação se deu junto a uma favela do Rio de Janeiro próxima a 

Fundação Oswaldo Cruz, a qual já vinha se articulando com a comunidade para a 

implantação da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do Complexo de Manguinhos. 

Em seguida, a ITCP/UFRJ estendeu sua atuação à Baixada Fluminense, região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

É uma iniciativa que nasceu em uma universidade pública, a partir de um centro 

de alta tecnologia, que já tinha experiência na incubação de empresas, com foco típico em 

tecnologias de produto e de processo. O desafio era aplicar tecnologias que agregassem 

valor a empreendimentos populares, gerando renda mínima para, pelo menos, vinte 

cooperados. No início, soava estranho para alguns associar alta tecnologia e pobreza, como 

se desenvolvimento econômico e ações sociais fossem antagônicos. Perguntava-se se a 

                                                
57 No Projeto UNI desenvolvido na Unesp – Botucatu-SP, a meta de reformulação do currículo que 
comanda a lógica de formação dos profissionais de saúde também não foi alcançada (Zanotti, 2003). 
Já no Projeto UNI na Universidade Estadual de Londrina houve reformulação curricular com 
mudanças consideráveis, especialmente nos cursos de medicina e enfermagem, de acordo com os 
princípios de articulação da universidade com os serviços de saúde e com as comunidades (Olenscki, 
2002). A Faculdade de Medicina de Marília, também participante do UNI, foi outra que teve sucesso 
na implantação de novos currículos (Olenscki, 2002). 
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incubadora seria um projeto econômico ou social? Ao longo do processo, ficou claro que o 

foco estava na inclusão econômica para gerar inclusão social. 

A ITCP/UFRJ tem como objetivo desenvolver atividades voltadas para a inserção 

de setores economicamente marginalizados no mercado formal de trabalho. Seu foco é na 

geração de trabalho e renda para trabalhadores, desempregados ou pessoas vinculadas ao 

plano da economia informal, que podem conquistar requisitos básicos de cidadania a partir 

da organização do trabalho. 

Atua na construção de cooperativas populares e visa, também, ao 

desenvolvimento de condições institucionais e de políticas públicas favoráveis ao 

fortalecimento e viabilização econômica do cooperativismo popular. Dedica-se, ainda, à 

construção de redes universitárias e de cooperativas que façam avançar um projeto mais 

amplo de economia solidária. Pode-se identificar quatro principais vertentes de ação, 

atualmente: 

a) incubagem de cooperativas: organização e acompanhamento de grupos de 

trabalhadores até sua inserção no mercado. Durante o período de incubagem, uma equipe 

multidisciplinar, de professores, pesquisadores, técnicos e estudantes, oferece apoio técnico 

e educacional, promove e assessora os trabalhos, e estimula a busca de novos 

conhecimentos, de forma a permitir que os grupos tenham condições de sobreviver 

economicamente num espaço marcado pela competição. Para isso, foi desenvolvida a 

metodologia IncubCOOPE, por meio da qual buscam corresponder às demandas 

diferenciadas do indivíduo e do grupo. Considerando a necessidade de investir na 

qualificação em novas profissões, a metodologia privilegia as vertentes da tecnologia e da 

educação. Além de apoio e incentivo ao aumento do nível de educação para o trabalho 

coletivo e autogestionário, introduz na formação básica dos cooperados aportes 

educacionais em cidadania e informática; 

b) políticas públicas: nesse campo, a atuação se dá a partir da experiência 

acumulada na organização das cooperativas autogestionárias e no assessoramento a 

governos para a elaboração e implementação de suas políticas de desenvolvimento 

econômico. Buscam pautar essas políticas na inserção social e na construção de 

instrumentos capazes de fortalecer e consolidar o processo de autogestão dos 

trabalhadores. 

No contexto político institucional, uma das percepções a partir das experiências 

de incubação foi a das diferenças nos modos de atuação dos agentes de fomento e atores 

que disputam políticas para o setor popular e de geração de emprego e renda. Chegam a 

haver disputas entre organizações de apoio pelos “seus pobres”. São comuns o caráter 
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pontual e os prazos curtos dos financiamentos, o que está relacionado à descontinuidade 

nas políticas e programas, geradas, entre outras razões, pelas alterações na composição 

dos governos. Há, ainda, obstáculos para o acesso ao crédito, dificuldades no campo 

tributário e nas regras para a participação em concorrências públicas.  

Tudo isso evidencia a necessidade de atuar no âmbito de um debate nacional 

sobre acesso à renda, à ocupação, à democratização de oportunidades, exigindo novas 

políticas públicas de capacitação, de crédito, e de práticas contratuais. Para superar alguns 

desses limites, a ITCP/UFRJ engajou-se no debate sobre desenvolvimento do país, 

especialmente no âmbito da economia solidária. 

c) educação cooperativista: no âmbito da incubagem de cooperativas 

populares, as principais atividades se desenvolvem nos campos da educação formal e 

profissional. Além destas atividades, a ITCP/UFRJ oferece, entre outros, cursos de 

educação cooperativista a pessoas, instituições e grupos interessados em conhecer ou 

aprofundar seus conhecimentos. No campo da educação formal, a ITCP implantou, em 

parceria com o pré-vestibular para negros e carentes Educafro, um pré-vestibular para 

cooperados e familiares, abrangendo, inclusive, o reforço ao ensino médio. Na área de 

informática, em parceria com o Comitê para Democratização da Informática (CDI), a ITCP 

criou o Telecentro, um centro de referência de educação do jovem e do adulto, com acesso 

à informática a todos os cooperativados. 

d) Observatório do Cooperativismo, Trabalho & Cidadania: analisa  

tendências do mercado de trabalho, novas profissões, cooperativismo e temas afins. Além 

de propor alternativas de desenvolvimento de políticas públicas na área do trabalho, 

promove o intercâmbio com instituições que realizam investigações, análises e atividades de 

interesses comuns. O Observatório é fruto do aprendizado vivenciado pela ITCP//UFRJ na 

formação de cooperativas populares e na assessoria a instituições governamentais para 

implementação de alternativas de políticas de trabalho e renda. 

Em maio de 1999, a ITCP/UFRJ criou o Centro de Extensão do Trabalho, em 

articulação com sindicatos, para atividades de capacitação e formação. O Centro visa a 

atender demandas de públicos como os trabalhadores sindicalizados que foram demitidos 

das empresas e procuram requalificar-se para retornar ao mercado de trabalho. De 1995 

para cá, a ITCP/UFRJ acompanhou mais de vinte grupos, dos quais doze já foram 

legalizados, com mais de 1.200 pessoas envolvidas. Sua experiência foi inspiração para a 

criação do Programa Nacional de Incubação de Cooperativas (PRONINC), que entre 1995 e 

1997 apoiou oito iniciativas no Brasil, entre as quais a da Universidade Estadual da Bahia 
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(UNEB). Em 2003, houve uma segunda versão do PRONINC, diversificando os tipos de 

faculdades ou escolas parceiras e apoiando 35 projetos, inclusive o do CEFET – Bahia.  

A ITCP/UFRJ participa da Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares 58 , no âmbito de um projeto da Rede Unitrabalho (Rede 

Interuniversitária de Estudos e Pesquisas), que envolve setenta e oito universidades. A partir 

de 1998, a ITCP dedicou-se ao trabalho de internacionalização da rede, articulando-se a 

iniciativas em países como México, Canadá e Costa Rica, formando a Rede Panamericana 

de Universidades e Cooperativismo. Articula-se, ainda, com outras incubadoras em São 

Paulo, especialmente as ligadas ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. 

3.1.5 Prêmio Fenead - Ação Nacional de Estudantes Universitários para 
Soluções Sociais 

Em 1995, foi fundada a Federação Nacional dos Estudantes de Administração 

(Fenead), representando a formalização de um movimento com mais de vinte anos de 

trajetória. O curso de graduação em administração já era nessa época o maior do País, com 

cerca de duzentos mil estudantes em quatrocentas e cinqüenta instituições de ensino 

superior. A Fenead estava organizada em cerca de vinte diretorias regionais pelo Brasil, as 

quais articulavam centros e diretórios acadêmicos, além da diretoria nacional, que entre 

1995 e 1996 esteve sediada no Diretório Acadêmico Getulio Vargas, na EAESP/FGV.  

Alguns estudantes que integravam a diretoria nacional desejavam mobilizar os 

universitários brasileiros em torno de questões sociais. Eles pensavam que o engajamento 

em ações sociais contribuiria para a formação dos estudantes, ampliando sua percepção da 

relação entre a atuação como cidadão e como profissional. Ao mesmo tempo, poderia 

aproximar a universidade do seu contexto local, numa interação que proporcionaria 

aprendizado mútuo, contínuo e necessário a um desenvolvimento sustentável e eqüitativo. 

Os estudantes queriam, ainda, aproveitar recursos e experiências de que já 

dispunham: a rede da Fenead em todo o país; a experiência que possuíam de trabalho 

social na EAESP/FGV, especialmente por meio do Centro de Estudos do Terceiro Setor59; a 

                                                
58  Integram a Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares as 
seguintes universidades: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Ceará, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal 
de São João Del Rei (Funrei), Universidade Federal de Juiz de Fora, Fundação Santo André, 
Universidade Federal de São Carlos, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Paraná, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Regional de Blumenau (Furb), Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidade do Amazonas, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Universidade de Campinas e Universidade Católica de Pelotas. 
59 O Centro de Estudos do Terceiro Setor da EAESP/FGV também foi criado na onda de mobilização 
gerada pela Campanha da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, assim como a 
ITCP/UFRJ, abordada anteriormente neste capítulo. 
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infra-estrutura de apoio na faculdade; a possibilidade de articular parcerias; e principalmente, 

energia e capacidade de trabalho em torno de uma idéia nova, um sonho. Em torno dessa 

idéia ainda não muito clara, partiram para conquistar apoios e promoveram articulações que 

viabilizaram o Prêmio, não só enquanto estrutura financeira e operacional, mas enquanto 

idéia e metodologia. Em articulação com empresas, governos, universidades e organizações 

da sociedade civil, a proposta de um concurso nacional de projetos sociais para estudantes 

de administração tomou forma, ganhou espaços e conquistou adeptos. Sua primeira edição 

aconteceu em 1996, oferecendo três prêmios de vinte mil reais aos três melhores projetos, 

não apenas reconhecendo a idéia, mas garantindo recursos para sua execução. 

O sucesso da primeira edição motivou sua consolidação, nos anos de 1997 e 

1998, quando o Prêmio cresceu em número de participantes e aprimorou a metodologia. Em 

1999, o crescimento exponencial gerou necessidade de repensar a estrutura, a metodologia 

e os objetivos. Chegou-se a discutir a criação de uma entidade profissionalizada, não mais 

conduzida apenas por estudantes, diante das dimensões que ganhava o Prêmio. Optou-se 

por manter sua característica essencial, que garantia a articulação com as instituições de 

ensino e com os estudantes, mantendo-se o Prêmio organizado por estudantes. Em 2000 e 

2001, foi retomado o esforço de mobilização em torno do concurso. A partir da edição de 

2002, houve uma reformulação importante no projeto do Prêmio Fenead, que deixou de ser 

um concurso de projetos sociais e passou a ser uma “Ação Nacional de Estudantes 

Universitários para Soluções Sociais”. O número de projetos selecionados passou a ser de 

dez, porém não eram mais financiados diretamente, e, sim, apoiados em capacitação e 

articulação. O número de projetos inscritos caiu muito a partir de então.  

O Prêmio FENEAD tem como missão “Mobilizar a comunidade acadêmica e nela 

despertar o desejo de interagir com a sociedade na qual está inserida, tornando-a mais justa 

e humana, através de atitudes simples e concretas”. A visão é “Fazer com que o ideal de 

sensibilização e conscientização de estudantes universitários para o seu papel de agente de 

transformação social faça parte da cultura das instituições de ensino superior brasileiras”. 

Em nove anos, foram sete edições do Prêmio. Nas cinco primeiras edições, 

houve a participação de, aproximadamente, quatro mil e quinhentos estudantes e 

professores de todo o país. Foram seiscentos e vinte projetos inscritos, trinta e sete 

premiados e muitos outros implementados com recursos próprios e de parceiros locais. Em 

sua trajetória até aqui, o Prêmio Fenead contou com a participação de aproximadamente 

quinze mil pessoas entre organizadores, estudantes, divulgadores, coordenadores regionais, 

membros da Fenead e de entidades sociais, governo, professores, avaliadores e parceiros. 

A partir de 2001, quando foi iniciada a mobilização nas instituições de ensino superior, até o 
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início de 2005, foram realizados cerca de cento e cinqüenta eventos (fóruns, palestras, 

debates, cursos, solenidades) por todo o país. 

O Prêmio Fenead recebeu a Menção Honrosa da Ashoka, em 1998, e o Top 

Social ADVB 1999; e a Fenead recebeu o Prêmio Empresa Cidadã da ABRH, em 2001. 

3.1.6 Programa de Desenvolvimento e Gestão Social 

O Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS) abrange atividades de 

pesquisa, ensino e extensão voltadas para a qualificação de gestores sociais e do 

desenvolvimento, criando e testando modelos de formação, bem como incentivando a 

produção e a difusão do conhecimento nas áreas de gestão social e desenvolvimento. O 

Programa começou a ser concebido em 1999, tendo sido colocado em prática de maneira 

mais estruturada em 2001, quando foi financiado para um período de três anos, até 200460.  

O PDGS é liderado pelo Núcleo de Estudos sobre Poder e Organizações Locais 

– Nepol, sediado na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia – UFBA, o 

qual atua desde 1986 em pesquisas relacionadas aos temas da gestão social e do 

desenvolvimento local. Numa perspectiva interdisciplinar, o PDGS integra grupos de 

pesquisa e professores de diferentes unidades da UFBA e de instituições no país e exterior. 

Além do Nepol, articula pesquisadores do Núcleo de Tecnologia, Qualidade e 

Competitividade – Nacit e do Núcleo de Instituições e Políticas Públicas – Nipp, ambos da 

Escola de Administração. Conta, também, com professores e pesquisadores da Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas, da Escola de Agronomia, da Faculdade de Comunicação, 

da Faculdade de Educação, da Faculdade de Ciências Econômicas e do Instituto de 

Biologia, todos da UFBA. O Programa tem como parceiros a Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – EBAPE/FGV e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Articula-se com instituições no 

exterior, como Universitè Paris Dauphine (França), London School of Economics (Inglaterra), 

Teleuniversitè (Canadá), Conservatoire de Artes et Mètiers (França) e Universidade de 

Buenos Aires (Argentina). Essas articulações costumam ocorrer por meio de professores e 

pesquisadores que mantêm relações próximas entre si, participando em caráter eventual de 

atividades desenvolvidas no âmbito do PDGS. Outros participam mais diretamente da 

concepção e desenvolvimento das atividades do programa. 

Na fundação do Programa, foi constituído um conselho, que é composto por 

unidades da UFBA, órgãos governamentais, financiadores, associações científicas, 
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organismos multilaterais, universidades e organizações da sociedade civil, bem como 

representantes dos estudantes do curso de Especialização em Gestão Social para o 

Desenvolvimento e dos pesquisadores de iniciação científica do PDGS.  

No âmbito interno do PDGS, a equipe envolvida em suas atividades em 

dezembro de 2004, de formação multidisciplinar, era composta por quatorze doutores (onze 

pesquisadores permanentes e três visitantes), quatro mestres, um especialista (apoio 

técnico), dois graduados (apoio técnico, apoio administrativo) e doze bolsistas de iniciação 

científica, além de vinte mestrandos e seis doutorandos orientados pelos professores do 

Programa. Pelo Nepol já passaram dezenas de bolsistas de iniciação científica, 

pesquisadores, estudantes de mestrado e doutorado. Muitos deles mantêm algum tipo de 

relação com o Núcleo. 

Uma das principais realizações no âmbito do PDGS é o curso de Especialização 

em Gestão Social para o Desenvolvimento, que está concluindo a formação da segunda 

turma em 2005, totalizando sessenta alunos que contaram com bolsas integrais, além de 

vinte alunos funcionários da Petrobras, financiados pela empresa. Entre os alunos, a maioria 

é envolvida diretamente com a gestão social, seja em governos, empresas ou organizações 

da sociedade civil. O curso conta com professores de várias unidades da UFBA e de fora 

dela, e é marcado pela intensa interlocução com o campo da prática da gestão social. 

No ano de 2003, foi criado no âmbito do PDGS um centro de informação e apoio 

à gestão social, visando oferecer um espaço de apoio na universidade a gestores sociais. 

Foi aberta ao público uma biblioteca especializada em gestão social e desenvolvimento e foi, 

ainda, disponibilizado um serviço de atendimento a pessoas e grupos que procuram a 

universidade para obter apoio na área de gestão ou em pesquisas a respeito de temas 

relacionados à gestão social e ao desenvolvimento. 

Esse centro de informação e apoio foi chamado de Ciags. Mais tarde, essa 

mesma sigla deu nome ao Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, que 

representa a institucionalização do PDGS. O Ciags abarca as atividades desenvolvidas no 

âmbito do PDGS e institui novas linhas de ação. Foi concebido como um espaço de 

articulação de saberes interdisciplinares teóricos e práticos em desenvolvimento e gestão 

social, que visa construir e testar tecnologias de ação social. Busca aproximar gestores 

sociais que atuam em governos, empresas e organizações da sociedade civil, alunos, 

professores e pesquisadores envolvidos com a produção e a disseminação de 

conhecimento em desenvolvimento e gestão social. 

                                                                                                                                                   
60 Em 2004, teve a prorrogação do financiamento autorizada por mais um ano, até o final de 2005, 
para conclusão de atividades previstas inicialmente e de outras que surgiram no curso de sua 
implantação. 



  172 

Em outubro de 2003, foi encaminhada ao Reitor da UFBA, para submissão à 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade, uma proposta de reconhecimento 

do Ciags como um centro interdisciplinar universitário. Até o final de 2004, a proposta do 

Ciags, bem como de outros centros interdisciplinares, não havia seguido seu processo 

formal na universidade, em função de questões político-institucionais da própria UFBA e do 

conjunto de universidades públicas brasileiras em processo de reforma61. 

Os objetivos definidos no projeto de constituição do PDGS, em 2001, foram: 

Objetivo geral: ampliar e fortalecer as atividades de capacitação de gestores, 

produção e difusão do conhecimento na área, criando e testando modelos de formação 

apoiado em competências. 

Objetivos específicos: a) apoiar a formação de um quadro multiqualificado de 

gestores orientados ao desenvolvimento local e à gestão social; b) apoiar a capacitação de 

gestores para exercerem liderança em processos de transformação das relações entre 

Estado, mercado e sociedade civil; c) apoiar o desenvolvimento de inovações tecnológicas e 

mudanças no cenário, de modo a promover estruturas produtivas e sistemas de inovações 

locais; d) disponibilizar informação e conhecimento contemporâneo à sociedade; e) 

disseminar valores como solidariedade, ética, inovação, flexibilidade e integração. 

No projeto original do PDGS foram definidas metas que, entre 2001 e 2004, 

nortearam as realizações no âmbito do Programa62.  

Em 2005, novos projetos estão em curso, no âmbito do Programa. O foco da 

articulação mais direta com a sociedade tende a iniciativas produtivas que envolvem 

geração de emprego e renda, tema que tem sido enfatizado, atualmente, nas iniciativas de 

desenvolvimento local, seja no âmbito da economia solidária, seja nos arranjos produtivos 

que enfatizam a competição. Há projetos que envolvem intervenção para o desenvolvimento, 

articulando diversas parcerias, como: Maricultura Familiar Solidária no Baixo Sul Baiano 

(Marsol) e Incubadora de Núcleos Produtivos Associativos para o Desenvolvimento Sócio-

Territorial da Península de Itapagipe – Arranjo Produtivo Local da Rua do Uruguai, em 

Salvador – BA63 , além do projeto Desenvolvimento Local Integrado na Comunidade de 

                                                
61  Por se tratar de uma instância ainda recente e em processo inicial de reconhecimento e 
institucionalização, trataremos aqui do PDGS, mencionando eventualmente o Ciags. 
62 As principais realizações relativas a cada meta definida no projeto do PDGS podem ser vistas no 
Apêndice E desta tese. 
63 Os projetos Marsol e da Península de Itapagipe integram um projeto maior, ainda em fase de 
negociação de recursos, denominado Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia Social: Arranjos 
Produtivos Locais e Redes de Economia Solidária como Testagem de Modelos para o 
Desenvolvimento Sócio-Territorial da Bahia. 



  173 

Santa Luzia, em Simões Filho – BA (Ecoluzia)64. Entre os objetivos do envolvimento nesses 

projetos, está a construção e teste de modelos de desenvolvimento e de gestão social, bem 

como de metodologias de capacitação em gestão social. 

3.1.7 Programa Gestão Pública e Cidadania 

O Programa Gestão Pública e Cidadania foi criado em 1996, por iniciativa da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(EAESP/FGV) e da Fundação Ford, recebendo, a partir de 1997, também o apoio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Há programas similares ao 

Gestão Pública e Cidadania no mundo, apoiados pela Fundação Ford, em países como os 

Estados Unidos, Filipinas, Chile, África do Sul, Peru e México.  

No início, o programa desenvolvido nos Estados Unidos foi uma referência, mas, 

imediatamente, o programa brasileiro voltou-se para as condições locais e para questões 

que eram mais relevantes e adequadas ao perfil da gestão pública brasileira. Era um 

momento de forte pressão no cenário brasileiro e internacional de crítica à ação dos 

governos, no contexto de uma onda neoliberal. Havia preconceito em relação à área pública, 

inclusive entre estudantes de administração pública. Parecia importante reconhecer 

iniciativas de governo legítimas voltadas para justiça social, para eficácia e para cidadania.  

O Gestão Pública e Cidadania (GPC) define-se como um programa que busca 

identificar, analisar, premiar e disseminar inovações nos governos subnacionais brasileiros. 

O GPC premia experiências em execução, que podem ser implementadas em parceria com 

organizações da sociedade civil ou com órgãos do nível federal de governo. O Programa 

busca: “[...] encorajar os estados e municípios brasileiros e os governos dos povos 

indígenas a compartilhar com outros as abordagens que estão usando para solucionar 

questões públicas e responder às necessidades comunitárias” (Spink, P. 2001a). Podem 

participar do processo de premiação instituições públicas governamentais dos níveis 

estadual e municipal, do poder executivo, legislativo ou judiciário, e as organizações 

próprias dos povos indígenas. 

A organização do Ciclo de Premiação, que ocorre há dez anos, obedece a um 

cronograma pré-definido. O processo seletivo acontece em quatro fases: 1) seleção 

preliminar de cem semi-finalistas, por membros do Comitê Técnico e pesquisadores e 

especialistas na área pública; 2) seleção de trinta pré-finalistas, que recebem visita de 

campo; 3) escolha de vinte finalistas dentre os trinta pré-finalistas pelo Comitê Técnico; 4) 

                                                
64 Está, também, em tramitação o projeto Mobilização e Gestão de Redes de Tecnologias Assistivas 
para a Inclusão de Pessoas com Deficiência na Região Metropolitana de Salvador. 
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num evento de premiação final, são selecionados cinco destaques entre os vinte finalistas65, 

por uma banca composta por representantes da Fundação Ford, do BNDES, de 

organizações da sociedade civil e por um finalista do ano anterior. 

Mais de sete mil experiências participaram dos ciclos de premiação anuais entre 

1996 e 2004. Oitocentos municípios diferentes, grandes e pequenos, administrados por 

diferentes partidos políticos, de todas as regiões do país, estiveram envolvidos, além de 

estados e organizações de povos indígenas. As informações de cada experiência 

participante são reunidas, sistematizadas em um banco de dados, analisadas e 

disponibilizadas por diferentes meios, servindo como fonte de informação para políticos, 

representantes da sociedade civil, pesquisadores e técnicos da administração pública, a 

respeito de práticas de gestão nos governos locais brasileiros. 

Nos primeiros anos, houve esforços da coordenação do programa para 

evidenciar a não existência de identificação partidária ou ideológica na condução do 

programa e na seleção das experiências, com o objetivo principal de que suas contribuições 

fossem consideradas por diferentes segmentos, correntes ou partidos.  

Recentemente, foi realizado um processo de avaliação detalhado, abrangendo 

as 140 experiências finalistas entre 1996 e 2002, a partir de interesses comuns da equipe do 

GPC e do The Innovation Programs Liaison Group66. Entre as conclusões da pesquisa, “a 

avaliação mostrou que o Programa GPC tem contribuído – em sua esfera de atuação – para 

fortalecer uma gestão pública subnacional eficiente e voltada à cidadania, ao valorizar e 

divulgar experiências bem sucedidas67“. 

No âmbito do GPC foi criado, em 1998, o projeto Práticas Públicas e Pobreza. 

Por meio da análise das experiências participantes dos ciclos de premiação, percebia-se 

que a inovação dos governos subnacionais passava pela melhoria da qualidade de vida da 

população, com rebatimento direto na redução da pobreza. Nessa época, o Instituto do 

Banco Mundial procurou a coordenação do GPC, pois desejava montar um banco de dados 

sobre parcerias na área de combate à pobreza em países da América Latina. Havia, 

também, interesse da Fundação Ford nesse sentido. Os interesses comuns dos parceiros 

possibilitaram a criação do novo projeto. 

                                                
65 Cada um dos cinco destaques recebe um prêmio no valor de R$ 20.000,00 e cada um dos demais 
quinze finalistas recebe R$ 6.000,00. 
66 The Innovation Programs Liaison Group é um canal de articulação entre os vários programas 
similares ao Gestão Pública e Cidadania no mundo, apoiados pela Fundação Ford. O grupo é 
atualmente coordenado pelo diretor do GPC. 
67 I-Novas - Boletim Informativo do Programa Gestão Pública e Cidadania – N° 7 – Dezembro de 2004. 
Pg. 3. 
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As principais linhas de atividades que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do 

projeto Práticas Públicas e Pobreza68são: 

a) realização de estudos e pesquisas focalizando, nas suas diversas formas, as 

práticas sociais e públicas emergentes, que vêm demonstrando ter um impacto direto na 

qualidade de vida e na inclusão social das populações empobrecidas; 

b) promoção de seminários temáticos nacionais, regionais e internacionais, 

envolvendo atores oriundos de diferentes segmentos de ação e reflexão: das comunidades, 

da academia, de organizações da sociedade civil e da área pública; 

c) promoção de cursos e de oficinas itinerantes em avaliação de políticas 

públicas e de capacitação em gestão social para profissionais de prefeituras municipais, 

governos estaduais, instituições de desenvolvimento, organizações não-governamentais e 

comunidades em geral; 

d) produção de material escrito e audiovisual para fins de disseminação de 

práticas e conhecimentos, como também para uso didático. 

Outra iniciativa motivada pelo Programa GPC é o projeto Conexão Local, que 

faz parte do Programa de Iniciação à Pesquisa (PIP) da EAESP/FGV. O projeto, cuja 

primeira edição acontece em 2005, 

[...] visa estimular o envolvimento e o interesse dos alunos de graduação em 
experiências inovadoras de gestão social e desenvolvimento econômico 
local, com enfoque nas áreas de políticas públicas, combate à pobreza e 
promoção da cidadania69.  

Os estudantes têm a oportunidade de mergulharem, durante um mês, em 

experiências diversas, em diferentes partes do Brasil, a partir do que produzem reflexões e 

trabalhos acadêmicos70.  

Da experiência acumulada no GPC e no projeto Práticas Públicas e Pobreza, em 

especial, surgiu a motivação para um novo empreendimento: a Escola Livre de 
Desenvolvimento Solidário, criada em 2004, com sede em Olinda-PE. A Escola pretende 

constituir-se em um “[...] centro de referência e de intercâmbio, que visa disseminar 

experiências e práticas inovadoras, como também construir propostas de ação no terreno do 

desenvolvimento solidário71“. A expectativa de seus instituidores é contribuir para “consolidar 

uma cultura de encontro e diálogo e partilha de idéias entre pessoas e instituições 

                                                
68 De acordo com as informações disponíveis no site http://inovando.fgvsp.br. 
69 Edital do Projeto Conexão Local – Chamada para julho de 2005. 
70 O grupo que participa da primeira edição do projeto viajou dividido em duplas, durante o mês de 
julho de 2005, para os locais de projetos identificados pelo GPC, depois de passar por um período de 
preparação. 

http://inovando.fgvsp.br
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diferenciadas, com vivências e conhecimentos igualmente distintos72“. O foco das ações 

continua sobre a temática da pobreza, articulada a outras, como questões raciais, de gênero 

e de desenvolvimento local. A expectativa é de que pequenos projetos aconteçam, em 

parceria com múltiplas organizações, de modo que formem uma comunidade em que todos 

se envolvam na construção, na escolha dos caminhos, para que a Escola seja, ao mesmo 

tempo, livre e coletiva. Entre as atividades, haverá cursos, seminários, oficinas e espaços de 

criação gratuitos. 

3.1.8 Universidade Solidária 

O Programa Universidade Solidária foi instituído em 1995, no âmbito das 

atividades do Conselho da Comunidade Solidária, presidido pela Primeira Dama do Brasil. O 

Conselho, formado por pessoas que atuavam em diferentes setores da sociedade, discutia a 

idéia de testar experiências piloto de aliança entre setores distintos da sociedade73. Uma das 

constatações era de que a universidade brasileira é distante das múltiplas realidades do 

país, e que seria importante criar oportunidades para que universitários tomassem contato 

com realidades diferentes da sua. Acreditavam que uma experiência assim seria positiva 

para a formação cidadã de gerações de futuros profissionais. Além disso, constatava-se que 

há concentração extrema de universidades no sul e sudeste do Brasil e nas capitais, 

dificultando o acesso ao conhecimento disponível nas universidades às localidades 

fisicamente distantes das universidades.  

Surgia então o Programa Universidade Solidária (Unisol) que, entre 1995 e 2002, 

funcionou como programa do Conselho da Comunidade Solidária. Em 2002, constituiu-se 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), transferindo sua sede 

de Brasília-DF para São Paulo-SP. 

A Unisol trabalha em três linhas de programas: nacional, regional e especial. 

Atua na mobilização e na articulação de parcerias entre universidades públicas e privadas, 

empresas, organizações e governos locais, adotando como princípios a adesão voluntária e 

as responsabilidades compartilhadas entre os parceiros envolvidos nos projetos. Busca 

colaborar, por meio da ação voluntária de estudantes e professores, para a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, transformando o cotidiano dos municípios na busca de 

soluções locais e investindo na organização comunitária. O foco do trabalho está no 

                                                                                                                                                   
71 I-Novas – Boletim Informativo do Programa Gestão Pública e Cidadania – N° 7 – Dezembro de 
2004. Pg. 3. 
72 I-Novas – Boletim Informativo do Programa Gestão Pública e Cidadania – N° 7 – Dezembro de 
2004. Pg. 3. 
73 Além do Programa Universidade Solidária, foram criados, também, pelo Conselho da Comunidade 
Solidária, entre 1995 e 1997, os programas Alfabetização Solidária e Capacitação Solidária. 
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estudante universitário e na instituição universitária, para que se empenhem, abram brechas, 

pensem na formação de profissionais cidadãos, em contato com as realidades do país. É, 

sobretudo, um projeto educativo, multidisciplinar, que tem as comunidades locais como 

parceiras.  

Entre os objetivos da Universidade Solidária, estão74: 

o Investir na formação cidadã de futuros profissionais, fortalecendo a 
responsabilidade social e desenvolvendo a criatividade e a liderança jovem; 

o Contribuir para disseminar e consolidar a ação comunitária das universidades 
brasileiras, fortalecendo a área de extensão; 

o Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população dos municípios, 
investindo na organização comunitária e na busca de soluções locais com o 
trabalho de estudantes, professores, técnicos e com a mobilização da 
comunidade; 

o Colaborar para o desenvolvimento sustentável das comunidades com 
atividades realizadas por professores e estudantes universitários que levam 
informações sobre saúde, educação, organização comunitária, direitos 
humanos, cidadania e outros temas de interesse da comunidade local; 

o Permitir a troca de conhecimentos entre as equipes universitárias e as 
comunidades. 

Inicialmente, foram definidas como áreas preferenciais de ação os municípios 

pequenos e pobres das regiões Norte e Nordeste. Houve pressões por parte das 

universidades pela possibilidade de trabalhar, também, nas situações de pobreza mais 

próximas a elas, ou seja, em projetos regionais, o que depois foi contemplado nos módulos 

regional e especial. O primeiro projeto desenvolvido pelo Programa foi de âmbito nacional, 

em 1996. Foi feito um convite amplo às universidades, que aderiam voluntariamente e 

comprometeram-se a disponibilizar um professor coordenador da equipe e selecionar um 

grupo de estudantes para desempenhar um trabalho em municípios pobres do país. As 

universidades tinham bastante autonomia para planejar seu trabalho na comunidade. Ao 

mesmo tempo, foi enviado um convite às prefeituras de municípios de até 30 mil habitantes 

e com menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Aos que desejassem receber 

os universitários, caberia prover alojamento e acompanhar o trabalho. 

Em 1999, foram criados os programas regional e especial, com o objetivo de 

incentivar a ação universitária em sua própria região e atender a demandas específicas, 

respectivamente. Em parceria com a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da 

Educação (SESU/MEC), foi lançada uma chamada de projetos para o módulo de atuação 

regional das universidades, em resposta à qual receberam quatrocentas propostas. Foram 

                                                
74 Entre os objetivos definidos para cada projeto, para o programa como um todo e para a OSCIP 
UniSol, optou-se por apresentar aqui os expressos no Guia de Referência para Ações da UniSol, - 
Módulo Nacional – 2003 – Universidades e Municípios. 
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selecionados sessenta e um projetos e investidos um milhão de reais. Essa parceria entre a 

Unisol e a SESU/MEC aconteceu também em 2000, 2001 e 2002, sempre com mais de 

oitenta projetos selecionados em cada edição.  

Em 2002, houve, também, uma experiência de atuação de universitários 

brasileiros em Moçambique. Em 2003, as principais realizações foram a formação de 

parcerias estaduais, o lançamento do Portal UniSol e as publicações eletrônicas Jornal 

Solidário e Jornal Quilombola. A partir de 2003, não houve mais a realização dos módulos 

nacional e regional. O Programa Especial foi fortalecido com os Projetos Universidade-

Cidadã e UniSol Gaúcha, que contribuem para o estabelecimento de novas parcerias e para 

a flexibilidade nos modelos de atuação da Unisol. 

Entre 1996 e 2004, participaram dos programas da Unisol cerca de vinte mil 

estudantes, de duzentas universidades, desenvolvendo ações educativas em quase mil 

municípios brasileiros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Ao longo desse 

período, houve vários eventos, seminários e exposições promovidos pela Unisol e outros 

dos quais participaram. Prêmios de incentivo aos estudantes, às equipes e aos municípios e 

financiamento de projetos específicos, foram oferecidos pelo Banco Real, Marinha do Brasil, 

Petrobras e Kodak.  

Um processo de avaliação de projetos realizado nos municípios, entre 1996 e 

1998, detectou que no âmbito de sua diversidade, as ações eram de caráter essencialmente 

educativo e havia forte tendência multidisciplinar. A maioria das ações voltava-se para 

necessidades mais gerais e universais da população, como saúde, educação, meio 

ambiente e direitos sociais. Predominavam conteúdos informativos e ações educativas e 

não de natureza assistencialista. 

O Programa Unisol foi reconhecido internacionalmente pela Unesco com a 

medalha Comenius – distinção concedida pelo governo da República Tcheca a programas e 

personalidades que desenvolvem trabalhos inovadores na área da educação. 

Atualmente, o programa nacional está praticamente desativado, embora haja 

ainda demandas de prefeitos e de universidades, sobretudo na região Norte, onde há 

poucas universidades. Hoje há mais projetos regionais, com recursos específicos para cada 

projeto. Segundo a superintendente executiva da UniSol, há discussões quanto ao âmbito 

nacional do programa até hoje. Há os que consideram que o custo de atuar em áreas muito 

distantes das universidades é alto e a efetividade é baixa, enquanto que as ações em locais 

mais próximos às universidades tendem a ser mais efetivas. Outros defendem que a 

integração nacional é importante para promover a aproximação entre as regiões, fazer com 
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que as pessoas tenham contato mais próximo com a diversidade brasileira e é importante 

que os municípios distantes de universidades tenham oportunidade de criar esses vínculos. 

3.2 Financiamento dos programas 

A ACC teve como principal fonte de recursos, ao longo dos anos, a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), que, antes, era uma superintendência 

(CADCT/SEPLANTEC). Nos anos de 2004 e 2005, houve problemas que impediram a 

continuidade do financiamento pela Fapesb e estão em curso negociações para a 

diversificação de fontes de financiamento. O Programa recebe aportes eventuais de 

recursos do Fundo de Extensão e recursos orçamentários da UFBA, além da remuneração 

dos professores 75 , sendo que alguns projetos recebem apoio direto de organizações 

comunitárias e de prefeituras no interior do estado. 

O Bansol tem como principal fonte de recursos a premiação que recebeu do 

Prêmio Fenead. A organização criou a taxa de retribuição solidária, que corresponde a um 

percentual pago ao Bansol por seus membros envolvidos em projetos remunerados em 

outras organizações por intermédio da associação, de acordo com sua condição financeira e 

do seu nível de remuneração. 

O FCCV teve como principal financiador, ao longo dos anos de sua atuação, a 

Fundação Kellogg para a América Latina e Caribe. Além disso, há vários projetos e 

atividades realizadas no âmbito do Fórum, contando com financiadores diversos, tanto 

públicos quanto privados. Algumas organizações contribuem cedendo horas de profissionais 

para atuar em atividades junto ao Fórum. 

A ITCP/UFRJ contou, em sua constituição, com bolsas de estudo e recursos da 

Finep, Fundação Banco do Brasil, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura do Rio 

de Janeiro. Ao longo do tempo, a Incubadora tem contado com diversos financiadores, entre 

eles: UFRJ, Prefeitura do Rio de Janeiro (recursos do BID), Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, Finep, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Confederação Nacional Metalúrgica 

(CNM), Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e Organização Intereclesiástica Holandesa 

para a Cooperação Internacional (Icco).  

O Prêmio Fenead contou com financiadores e apoiadores diversos ao longo do 

tempo, de diferentes tipos de organizações (empresas, governos, universidades, 

organizações da sociedade civil) tanto nacional quanto regionalmente, de diferentes portes e 

setores de atividade. Destaca-se o fato de ser uma organização gerida por estudantes e que 

conseguiu captar e gerir recursos em volume significativo. O financiador que se mantém 
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desde o início do Prêmio é a Fundação Kellogg para a América Latina e o Caribe. Entre os 

demais financiadores, estão: Fundação Educar DPaschoal, Fundação Ford, Banco Itaú, 

Fundação Itaú, Instituto C&A, Fundação Maurício Sirotski Sobrinho, Fundação Orsa etc. 

O PDGS teve seu projeto original financiado pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) e pela Finep, por meio do Fundo Verde-Amarelo, além de bolsas 

concedidas pelo CNPq. Além desses financiadores, as atividades realizadas no âmbito do 

PDGS, entre 2001 e 2004, contaram com financiamento das organizações: Fundação 

Kellogg, Petrobras, Fapesb, Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais 

do Estado da Bahia (Secomp) e Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social 

da Prefeitura Municipal de Salvador – BA76. 

O Programa GPC teve como financiador, desde seu início, a Fundação Ford. A 

partir de 1997, a BNDES passou a financiar algumas atividades. Os financiadores do Projeto 

Práticas Públicas e Pobreza são: Fundação Ford, Fundação William e Flora Hewllett e 

Banco Mundial (no início do projeto). Já a Escola Livre de Desenvolvimento Solidário é, 

atualmente, financiada pela Fundação William e Flora Hewllett e Fundação Avina. O Projeto 

Conexão Local é financiado pela EAESP/FGV. 

A Universidade Solidária, ao longo de seus anos de atuação, tem contado com o 

financiamento de diversas empresas. Entre as mais permanentes, estão: Petrobras, Banco 

Real-ABN Amro Bank e Sulamerica Aetna. Outros financiadores importantes, entre os 

múltiplos financiadores públicos e privados, são: CAPES, CNPq e Fundação Ford. 

Atualmente, a organização tem buscado novos caminhos para a captação de recursos, 

como o Fundo de Investimento Financeiro (FIF) UniSol Mercatto e o Mídia Kit UniSol. 

A análise das fontes de financiamento dos programas revela sua capacidade de 

articulação de diversos recursos, oriundos de diferentes tipos de organizações. Entre os 

financiadores e apoiadores, há pequenas e grandes organizações, públicas e privadas, de 

atuação em âmbito regional, nacional e internacional. Em alguns casos, a relação com os 

financiadores e apoiadores não se resume ao repasse de recursos financeiros, sendo 

disponibilizados outros tipos de recursos (materiais, humanos, capacidade técnica e política). 

Há situações nas quais os parceiros envolvem-se em práticas dos programas, como 

planejamento e avaliação. Nesses casos, a tendência é de que haja maior articulação de 

saberes entre os parceiros. A diversidade de fontes, que por um lado pode representar 

maior independência dos programas e potencial de articulação com parceiros, ao mesmo 

                                                                                                                                                   
75 Para o professor, cada ACC é considerada como disciplina de 68 horas. 
76 O quadro de financiadores e as atividades financiadas por cada um deles podem ser vistos no 
Apêndice F desta tese. 
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tempo exige mais tempo de dedicação aos processos de captação, gestão e relações com 

os parceiros. 

Todos os programas, sediados em universidades ou não 77 , juridicamente 

independentes das universidades ou não78, aproveitam recursos disponíveis no âmbito das 

universidades, desde instalações, bibliotecas, computadores, até, e, sobretudo, professores, 

funcionários e estudantes com vontade de envolverem-se em iniciativas como essas. 

O trabalho de captação e de gestão dos recursos financeiros é considerado uma 

dificuldade importante por alguns dos gestores dos programas, por serem processos 

trabalhosos e que consomem muito tempo. A instabilidade de financiamento é um fator 

relevante na determinação do ritmo das atividades de alguns dos programas, fazendo com 

que seja variável de um período para outro, dependendo da disponibilidade dos recursos. 

Nenhum dos programas possui recursos orçamentários garantidos por períodos longos, ou 

seja, não possuem sua continuidade assegurada, o que contribui para que se constituam 

como estruturas institucionais efêmeras. A instabilidade gera tensão, por um lado, e  

flexibilidade, criatividade, capacidade de adaptação e necessidade de mudança de rumos ao 

longo dos processos, por outro. 

3.3 Estrutura e mecanismos de gestão dos programas 

Os mecanismos de gestão no âmbito de programas como os analisados aqui 

podem facilitar ou inibir a articulação de diferentes saberes e a aprendizagem organizacional. 

São destacados, a seguir, alguns dos aspectos mais relevantes da experiência de cada um 

deles, no que se refere à aprendizagem e à articulação de saberes. 

Na ACC, vários modelos de gestão do Programa foram testados ao longo do 

tempo. Em 2003, foi criado o Núcleo de Gestão Acadêmica, composto por membros da Pró-

Reitoria de Extensão e por representantes dos monitores e dos professores, integrando-se, 

a partir de 2004, representantes das comunidades parceiras. 

O Bansol se destaca por ser uma organização gerida por estudantes, com apoio 

de professores e participação de representantes das comunidades nas quais desenvolvem 

projetos. Seus integrantes buscam praticar a autogestão, caracterizada pela ausência de 

hierarquias, procurando desenvolver instrumentos apropriados aos princípios de gestão 

solidária. O diálogo e a busca do consenso são privilegiados como mecanismos de gestão e 

de tomada de decisão, usando-se votação extraordinariamente. 

                                                
77 Entre os programas apresentados, nesta tese, apenas a Universidade Solidária não está sediada 
numa universidade, embora conte com estreitas ligações com várias delas. 



  182 

O FCCV optou por não se constituir formalmente enquanto organização, tendo 

como foco a articulação entre as várias organizações. A coordenação do Fórum sempre 

esteve sediada na Escola de Enfermagem da UFBA e tem a mesma professora como 

coordenadora geral desde o início. Uma característica peculiar na gestão do FCCV é que, 

desde seu início, contou com mecanismos de gestão que visam a manter a paridade entre 

representantes da universidade, dos serviços de saúde e das comunidades. Outro fato a 

ressaltar é que a gestão financeira de alguns projetos foi realizada por organizações 

comunitárias, entre 2000 e 2003, mas as próprias organizações consideraram melhor que 

voltasse a ser feita pelo grupo gestor do Fórum, em função do tempo consumido e das 

pressões que recebiam nas comunidades por gerirem os recursos.  

Na ITCP/UFRJ, procura-se adotar dinâmicas de democratização interna, como 

conselhos e assembléias. A principal estratégia, tanto para manter a incubadora quanto para 

gerar oportunidades para as cooperativas, tem sido a articulação de parcerias. 

O Prêmio Fenead é organizado por uma comissão de estudantes, eleita 

anualmente em evento nacional da Fenead. Esta comissão já esteve sediada em quatro 

universidades, de três estados diferentes (São Paulo, Bahia e Pernambuco), entre 1996 e 

2005, o que implica em desafio considerável para a transição entre os organizadores.  

O projeto que deu origem ao PDGS previa uma série de objetivos e metas que 

serviram como referência para as ações no período entre 2001 e 2004, e foram cumpridas 

quase que totalmente. 79  Em cada projeto executado no âmbito do Programa são 

estabelecidos mecanismos próprios de planejamento, de definição de objetivos e metas, de 

composição da equipe, de metodologias de trabalho e de avaliação. O Programa é 

cooordenado pela mesma professora que coordena o Nepol, onde está sediado o PDGS.  

O Programa Gestão Pública e Cidadania conta com uma coordenação 

acadêmica, atualmente composta por seis professores da Fundação Getulio Vargas, entre 

os quais está o diretor e a vice-diretora do programa, que ocupam essas posições desde 

seu início. Também desde seu início, o Programa conta com um comitê técnico, que se 

reúne duas vezes por ano, integrado por professores de outras instituições universitárias e 

pessoas de organizações não-governamentais ligadas a questões raciais, indígenas, de 

gênero, ambientais e de estudos da violência. No âmbito das atividades do projeto Práticas 

Públicas e Pobreza, há uma rede de colaboradores de outras instituições, que participa 

ativamente da construção das atividades do projeto. 

                                                                                                                                                   
78 Entre os programas apresentados, nesta tese, possuem autonomia jurídica da universidade: Bansol, 
Prêmio Fenead e Universidade Solidária. 
79 As metas e principais realizações do PDGS, entre 2001 e 2004, podem ser vistas no Apêndice E 
desta tese. 
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A Universidade Solidária, que entre 1995 e 2002 era um Programa do Conselho 

da Comunidade Solidária, tinha sua gestão realizada por pessoas de diferentes áreas do 

governo e do próprio Conselho, em regime de dedicação parcial. A interlocução com as 

universidades sempre foi realizada por intermédio das pró-reitorias de extensão. O 

programa produziu, ao longo do tempo, grande quantidade e variedade de material impresso, 

folders, manuais e outras publicações, além de um site na internet com várias informações 

(por meio do qual procura-se manter as pessoas e os parceiros articulados). A partir de 

2002, enquanto organização qualificada como OSCIP, a UniSol conta com diretoria, 

conselho fiscal e auditoria. A atual superintendente executiva da Unisol foi, também, a 

coordenadora nacional do Programa, desde sua criação. A organização está baseada numa 

rede ativa de colaboradores voluntários e procura aproveitar recursos diversos por meio de 

parcerias.  

Um elemento comum a todas as experiências é o caráter processual de sua 

construção, misturando o planejado e o emergente. Na maioria deles, não havia a priori 

planejamentos detalhados nem uma concepção amarrada do que seriam. Partia-se de uma 

idéia forte, que motivava algumas pessoas e, em torno dessa idéia, passava-se a articular 

pessoas e recursos. Os programas foram sendo desenhados no caminho, com participação 

intensa de vários setores e pessoas. Muitas mudanças ocorreram ao longo do processo, em 

todos eles, de ordem metodológica ou estrutural, nos mecanismos de gestão, de 

mobilização, de comunicação, algumas vezes mudando elementos importantes de suas 

identidades. Muitas dessas mudanças são fruto da aprendizagem que acontece no próprio 

processo, outras são respostas ao contexto, às oportunidades e limites que só são 

conhecidos pela própria prática. Seu relativo baixo grau de institucionalização permite teste 

de modelos e estruturas de gestão e de metodologias de articulação e de intervenção.  

Os instituidores do Bansol, por exemplo, admitem ter partido de uma noção 

muito vaga de como organizá-lo e valorizam essa característica processual, tateante. Seus 

membros reconhecem problemas e dificuldades na condução do trabalho, mas reafirmam a 

crença de que é possível construir um empreendimento baseado numa prática solidária, 

num processo participativo, de construção coletiva. Conforme o Manifesto Bansol (2001): 

Também, aos poucos, num processo participativo – como devem ser 
iniciativas dessa natureza, construindo juntos –, procurando acertar nossos 
passos, identificamos o que não queremos, e vislumbramos algumas luzes 
do que parece ser o nosso desejo. 

A própria definição do que é o empreendimento desses programas, em torno de 

que exatamente as pessoas estarão engajadas, acontece na própria prática, o que confere 

grande potencial de identificação das pessoas que participam de sua construção. Na prática 

vai sendo construído o repertório próprio de cada iniciativa. Alguns aprendizados são 
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reificados, servindo de orientação tanto para novos membros, quanto para as pessoas com 

as quais se relacionam externamente. 

As iniciativas demonstram, de maneira geral, elevado potencial de mobilização 

dos estudantes e de diferentes recursos em prol de um objetivo, percebendo e usando 

brechas institucionais, vazios do sistema, aproveitando oportunidades, realizando conexões, 

aproveitando recursos existentes e articulando outros para fazer algo acontecer. Uma 

professora que integra a coordenação da ACC observou que o programa deu nova dinâmica 

até mesmo ao prédio da Pró-Reitoria de Extensão, pela presença constante de alunos e 

professores, dialogando, reclamando, confidenciando. A mobilização em torno dos 

programas costuma gerar energia capaz não só de realizá-los como de questionar as 

estruturas mais institucionalizadas, embora nem sempre essa energia se sustente por muito 

tempo, em função de limites que afetam as experiências, como será debatido adiante. 

Percebe-se em todos os exemplos sua elevada capacidade de articulação de 

parcerias. Em todos os programas são utilizados mecanismos de avaliação, mas em poucos 

deles isso parece ser sistemático e priorizado no conjunto das ações. O Núcleo de Gestão 

da ACC considera que o processo de avaliação tem contribuído para promover mudanças e 

aprendizados, porém ainda é deficiente. A coordenadora do FCCV comenta que seus 

integrantes perceberam que refletir a respeito do que se está fazendo, realizar avaliação, 

fazer análise sistemática da situação, enriquece as propostas e ajuda a definir a direção e o 

foco. Ajuda a perceber se cada ação e cada produto está de acordo com objetivos e 

princípios, e a encontrar caminhos para a sustentabilidade das ações. Segundo ela, isso 

permitiu que não se ficasse apenas no discurso. 

A maior ou menor autonomia dos programas em relação às universidades 

depende de sua localização na estrutura organizacional e de sua capacidade de captar 

recursos externos. Às vezes, as universidades demoram a reconhecer as atividades dos 

programas, mas raramente criam impedimentos para que aconteçam, a não ser as 

dificuldades burocráticas e do acúmulo de atividades e exigências aos professores. 

Há alta rotação de pessoas que passam pelos programas, mas estes costumam 

contar com um núcleo central forte, seja por meio de pessoas que se mantêm na 

coordenação por todo o período (casos da ITCP, FCCV, PDGS, GPC e Unisol), seja pela 

orientação permitida seguindo os objetivos e princípios e por uma rede de pessoas que dão 

sustentação à iniciativa. Alguns deles contam com elevado número de voluntários, como é o 

caso do Bansol, do Prêmio Fenead, do FCCV e da Unisol. 

A coordenadora nacional do programa Universidade Solidária destaca que para 

que desse certo esse grande encontro entre universitários e pessoas das comunidades, 
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intermediado por muitos parceiros, alguns ingredientes foram fundamentais: paciência, 

ousadia e criatividade80 . Comentando a experiência do Prêmio Fenead, Freitas (1997) 

chama a atenção para a relevância dos detalhes da prática, do dia-a-dia, das posturas e 

ações cotidianas das práticas. Segundo ela, o trabalho de bastidores costuma ser esquecido, 

mas é fundamental81. 

3.4 Práticas de articulação de saberes nos programas analisados 

Pode-se falar da articulação entre saberes a partir de diferentes perspectivas e 

em diferentes níveis. Em relação às comunidades de prática, pode-se analisar a maneira 

como os saberes são construídos e compartilhados no interior de cada comunidade. Pode-

se analisar essa articulação nas fronteiras entre comunidades de prática, geralmente no 

âmbito de uma constelação de comunidades de prática (Wenger, 1998). A análise pode ser 

enriquecida pela perspectiva da ecologia de saberes, que enfatiza os diferentes tipos de 

saberes presentes na sociedade, pensando na possibilidade de a universidade cumprir um 

papel de tradução de práticas distintas (Santos, 2004a).  

Há inúmeros mecanismos para a articulação de saberes, tanto dentro da própria 

universidade, quanto entre universidade e sociedade, os quais exigem diferentes tipos e 

graus de engajamento ou participação, e de reificação. Pode-se articular saberes em 

eventos pontuais, por meio do diálogo entre as pessoas, ou pode-se realizar projetos e 

atividades em conjunto para construir algo ou alcançar um objetivo comum, o que costuma 

envolver participação e maior proximidade entre os participantes. Diferentes saberes 

também podem ser compartilhados por meio de documentos, informações sistematizadas, 

artigos etc. Além de elementos primordiais, como a linguagem, e elementos estruturais, 

como meios de comunicação e mecanismos de gestão que permitem a interação entre 

pessoas e conhecimentos, um aspecto fundamental que pode facilitar ou inibir a troca e a 

construção compartilhada de novos saberes é a maneira como são conduzidas as práticas 

cotidianas; seja em projetos compartilhados por várias pessoas, em eventos ou debates que 

são promovidos, ou quando se realiza uma publicação, em função da linguagem e dos 

meios utilizados para disseminá-la. 

De acordo com o que foi discutido no capítulo anterior, as situações que 

fomentam o surgimento de comunidades de prática compostas tanto por universitários 

quanto por não-universitários tendem a ser especialmente ricas enquanto oportunidades de 

                                                
80  In: CALDERÓN, Adolfo Ignacio e SAMPAIO, Helena (orgs.) Experiências universitárias, 
experiências solidárias. São Paulo: Olho d’Água, 2001 (Coleção socializando experiências; 2). 
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aprendizagem. As comunidades de prática formadas por pessoas com características 

sociais, culturais e profissionais mais homogêneas também constituem espaços importantes 

de aprendizagem, na medida em que propiciam aprofundar certos tipos de conhecimento e 

são fundamentais nos processos de definição de identidade. No âmbito de programas de 

relação entre universidade e sociedade, possivelmente, o ideal para a promoção da 

aprendizagem seja a oportunidade de que seus integrantes participem de distintos tipos de 

comunidades de prática: as mais homogêneas ou especializadas – nas quais é possível 

desenvolver conhecimentos específicos mais profundamente e as heterogêneas ou diversas, 

compostas por pessoas de diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade – nas 

quais é possível aprender com outros repertórios, outras visões de mundo, outros saberes. 

Entre os programas analisados, mecanismos de compartilhamento de saberes 

com públicos diferentes, especialmente mais populares, são mais evidentes em alguns 

casos do que em outros. Para fazer afirmações nesse sentido seria necessário, porém, 

acompanhar as práticas cotidianas de cada programa82, e ouvir outras pessoas, já que o fato 

de existir um mecanismo institucional de aproximação entre universidade e sociedade não 

garante que se compartilhem efetivamente distintos saberes. Uma das dificuldades é 

identificar o quanto saberes não-científicos acessados por meio das práticas promovidas por 

esses programas são incorporados a seu próprio cotidiano, a seus modos de agir e aos 

conhecimentos que produzem a partir desses contatos. 

O exemplo da ITCP/UFRJ parece interessante nesse sentido, pois na sua 

origem está a tentativa de “[...] pôr o saber universitário, técnico e científico à disposição das 

classes populares” (Bocayuva, 2001:237), de forma a organizá-lo e operacionalizá-lo para 

construir empreendimentos de caráter coletivo, integrando-os no mercado de trabalho. Além 

de colocar o saber universitário à disposição, a ITCP/UFRJ desenvolve metodologias de 

incubação de cooperativas a partir de suas experiências em um trabalho conjunto com 

populações empobrecidas para a formação de cooperativas populares. A partir desse 

conhecimento gerado em conjunto, procura disseminá-lo e articular-se a outras 

universidades e atores na discussão e implementação de políticas públicas relacionadas à 

geração de emprego e renda e economia solidária. 

Entre os programas apresentados, os temas de pesquisa que privilegiam 

costumam relacionar-se a necessidades concretas da sociedade brasileira na atualidade, 

                                                                                                                                                   
81 Os desafios e possibilidades de democratização da gestão interna e externa de programas de 
relação entre universidade e sociedade, e da universidade como um todo, serão discutidos em mais 
detalhes no capítulo cinco desta tese. 
82 No caso específico da residência social, que acontece no âmbito do PDGS, foi possível identificar 
comunidades de prática envolvendo universitários e não-universitários, formadas a partir do Programa 
ONG Forte 2004. Essa identificação foi possível pelo envolvimento da autora com as práticas 
cotidianas do Programa. 
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como: geração de emprego e renda, cooperativismo popular e economia solidária (Bansol, 

ITCP, PDGS); saúde comunitária e combate à violência (FCCV); modelos de 

desenvolvimento sócio-territorial e modelos de formação em gestão social (PDGS); 

inovações na gestão pública em níveis subnacionais de governo e combate à pobreza 

(GPC).   

Para avaliar em que medida cada pesquisa nasce de um diálogo com a 

sociedade e é conduzida de forma a contar com a participação de setores da sociedade e a 

dar retorno efetivo a ela, são necessários novos estudos. Independentemente da relevância 

social dos temas que os pesquisadores privilegiam, Latour e Woolgar (1997) apontam que 

são diversos os interesses e preocupações que interferem nos processos e nos resultados 

científicos que produzem, como questões políticas e de financiamento. Não cabe, aqui, 

questionar as motivações dos pesquisadores que são parte dos programas analisados ao 

escolherem seus temas de pesquisa. Cabe, no entanto, fazer a ressalva de que o fato de 

serem programas orientados à articulação de diferentes saberes e trabalharem com 

temáticas que envolvem questões públicas e sociais, não implica que estejam livres de 

influências políticas, dos desejos de reconhecimento e de conquista de credibilidade e 

oportunidades de financiamento. Tudo isso interfere nas escolhas dos temas que estudam e 

na forma como conduzem os processos. 

Um estudante entrevistado observa que é importante reconhecer quem participa 

da construção em processos de produção de conhecimentos. Na economia de significados, 

os valores e propriedades dos significados são interdependentes. Assim, a apropriação por 

uns pode implicar alienação para outros (Wenger, 1998). Por exemplo, quando uma 

comunidade profissional define e reivindica a propriedade de um conceito, como saúde ou 

justiça, gera práticas e artefatos relacionados a esse significado, que são, de certo modo, 

impostos a outras comunidades. O discurso técnico de algumas comunidades profissionais, 

muitas vezes, constitui demandas pela propriedade das questões em si e acabam 

desvalorizando os entendimentos não técnicos sobre essas questões, “[...] embora as 

definições de temas como saúde e justiça não sejam no limite primeiramente técnicas” 

(Wenger, 1998:201). 

Essa questão remete ao exemplo do Fórum Comunitário de Combate à Violência, 

que, em sua origem, no projeto UNI, ao abrir para a discussão com a população as 

prioridades de saúde, identificou que a violência era uma preocupação prioritária. Esse tema, 

no entanto, não fazia parte das preocupações mais gerais dos profissionais de saúde. Pelo 

diálogo com as populações, abrindo as possibilidades de participação de outros setores na 

economia de significado, puderam ampliar suas noções de promoção da saúde e incorporá-
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las na formação dos profissionais de saúde na universidade, embora não tenha sido um 

processo rápido, linear e fácil. 

Na área de gestão, percebe-se que o recente interesse da academia por temas 

da gestão social, das organizações da sociedade civil, leva à definição de termos como 

planejamento, sustentabilidade e avaliação. Os significados gerados na academia, muitas 

vezes em outros países e contextos, são reproduzidos e impostos às organizações, de 

maneira que se sentem desatualizadas, fora do jogo, se não dominarem esses recursos de 

gestão. Pode ocorrer, ainda, de alguém de fora apropriar-se do significado produzido 

originalmente num contexto ou comunidade específica, gerando alienação e impedindo a 

comunidade de usar seus próprios significados. Quem gerou certo significado pode não 

mais reconhecê-lo. Ao levar um conhecimento e, por conseqüência, seus conceitos, 

ferramentas, modos de fazer etc., para outro contexto, é preciso, pois, abrir espaço para que 

seus significados sejam negociados naquele contexto específico. 

O compartilhar de atividades, promovendo aprendizagem pela interação de 

repertórios diferentes, parece ser importante fonte de aprendizagem para todos os 

envolvidos, embora tenda a gerar conflitos, o que é natural. O confronto de visões, em 

espaços de debates os mais horizontais possíveis, permite justamente a construção de um 

conhecimento novo e não a apropriação de um pelo outro como recurso. 

Na experiência do FCCV, havia, no início, dificuldades na relação, na 

compreensão mútua, especialmente pela linguagem e pelos posicionamentos muito distintos 

entre os integrantes. Segundo a coordenadora do Fórum, os conflitos foram sendo 

trabalhados, explicitados, abordando-se questões de relação, usando-se metodologias e 

técnicas apropriadas para isso, inclusive com participação de um profissional externo. O 

objetivo era possibilitar a negociação, o diálogo, “mesmo que arduamente”, procurando 

compreender as dificuldades do outro, o papel do outro, e os limites das instituições. Ao 

longo do tempo, segundo a coordenadora do Fórum, por meio do trabalho compartilhado, foi 

possível que cada um compreendesse melhor o papel e os posicionamentos dos demais. Os 

conflitos, quando trabalhados, constituem oportunidades de aprendizagem, o que não 

significa que deixem de acontecer.  

A coordenadora do projeto Práticas Públicas e Pobreza, realizado no âmbito do 

GPC, aponta que a discordância é salutar, porém ainda é encarada como conflituosa: “[...] 

ainda percebemos os confrontos como uma coisa ruim. Precisamos aprender que as críticas 

podem ser uma coisa boa, complementam, oferecem a oportunidade de olhar sob um outro 

ângulo”. 
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O projeto Práticas Públicas e Pobreza foi criado visando um tipo de interação 

mais ativo com as experiências com as quais parece haver muito a aprender. Além de 

captar e disseminar informações, procura-se estreitar contatos, estimular debates e 

reflexões. Um dos objetivos é perceber a sensibilidade de políticas sociais a temáticas 

específicas, como a questão de gênero. Para isso, uma das estratégias é a realização de 

seminários. São escolhidos programas e projetos considerados eficazes por diferentes 

razões, e pessoas envolvidas com eles são convidadas a participar de uma discussão sobre 

o caso pela ótica de gênero, por exemplo. Um pesquisador visita o local onde é 

desenvolvida a experiência e coleta dados, os quais apresenta em um encontro de dois dias, 

em que participam grupos feministas, pessoas de governos, técnicos, acadêmicos, pessoas 

de cada um dos programas e pessoas da comunidade ou do público beneficiário.  

Durante o evento, as pessoas discutem, opinam, questionam e entram em 

confronto. Há oportunidade para que percebam questões relevantes relativas à temática em 

debate sobre as quais nunca tinham pensado, ao ouvir diferentes atores e opiniões. É 

possível, ainda, rever conceitos, confrontar posições, perceber outras perspectivas. A 

intenção com esses seminários é, também, reforçar a idéia da universidade como um lugar 

de encontro, como espaço de debate entre diferentes perspectivas. 

Segundo a coordenadora do projeto, muitas pessoas tinham dificuldade de 

perceber esses seminários como espaços de escuta, de confronto e de construção de 

conhecimentos. A proposta não era de disputa, mas de confronto entre divergentes, entre 

práticas e conhecimentos que diferem, mas podem complementar-se. Pelo contato com o 

divergente, há o exercício de aceitar o contrário, e a existência de vários olhares, 

abordagens, conceitos, objetivos, públicos-alvo, metas. Segundo ela, a intenção era colocar 

no mesmo espaço, “pessoas que no dia a dia não se olham, não se ouvem, não se 

respeitam”. A idéia nos eventos é de que todos têm a mesma legitimidade, os saberes não 

são hierarquizados, mas horizontalizados.  

A entrevistada aponta que muitas vezes o diálogo é truncado, especialmente 

pela linguagem, pela dificuldade que cada segmento apresenta para entender o outro. À 

medida que foram sendo realizados os seminários, percebeu-se que quanto mais havia 

participação de pessoas que representavam o público beneficiário, mais o diálogo crescia. E 

essas pessoas sentiam-se valorizadas pela oportunidade de se expressar, desabafar, 

reivindicar e até mesmo entrar em conflito. A coordenadora observou que os catadores, por 

exemplo, embora tivessem dificuldade de entender plenamente a linguagem do mundo 

acadêmico, pareciam conseguir assimilar sem prejudicar o entendimento geral, não se 

sentiam inferiorizados por essa dificuldade.  
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Para tornar possível o debate, evidenciou-se que era preciso que os 

participantes partilhassem de alguns pressupostos, já que, dependendo da visão, da 

experiência e do grau de proximidade com os temas e as práticas, as pessoas podem 

apresentar atitudes que representam retrocessos na discussão. A homogeneidade, por outro 

lado, pode levar ao pensamento único. : “buscamos uma homogeneidade em termos de 

comprometimento com a seriedade do trabalho científico e crença no trabalho empírico”, 

ressalta a coordenadora do projeto. 

A Escola Livre de Desenvolvimento Solidário, que está sendo constituída no 

âmbito do GPC, pode ser um espaço significativo de articulação de saberes. A idéia é criar 

um “ambiente rico, de altíssimo nível cultural, mesmo que haja pessoas semi-analfabetas”, 

diz um professor que colabora com a iniciativa. O fato de essas pessoas não terem 

estudado na escola formal implica que o formato das aulas e dos currículos sejam diferentes 

do tradicional das escolas, sobretudo valorizando os saberes que cada um dos participantes 

possui. 

Outros mecanismos de articulação de saberes no âmbito de cada Programa são 

discutidos nos itens adiante, relacionados ao referencial da teoria social da aprendizagem.  

3.5 Elementos de comunidades de prática nos programas de relação 
entre universidade e sociedade 

Seria difícil identificar aqui as comunidades de prática que existem no âmbito de 

cada um dos programas, os quais poderiam ser vistos como constelações de comunidades 

de prática. Isso exigiria maior proximidade com o cotidiano de cada um deles. Apesar disso, 

partindo do referencial da teoria social da aprendizagem, procuram-se identificar elementos 

relativos aos processos de aprendizagem no âmbito desses programas, procurando 

relaciona-los à questão da articulação de saberes. 

3.5.1 Identidade 

Na medida em que ser parte de uma comunidade, de um empreendimento, é um 

elemento importante na identidade de uma pessoa, ela sente-se parte da construção, 

compromete-se mais com a comunidade e seu empreendimento. Assim, busca acessar 

recursos que propiciam aprendizagem, tanto na própria comunidade quanto em outras 

comunidades, de modo a contribuir mais com aquela construção da qual é parte. E ao 

mesmo tempo em que aprende, compartilha aprendizagem com outros, transformando sua 

própria identidade e gerando energia para transformações mais amplas, engajando-se nas 

práticas da construção. Há tendência de identificação mais forte em comunidades nas quais 
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as pessoas participam da construção e dividem a “propriedade” dos significados, o que 

costuma resultar em mais profundo comprometimento com o empreendimento.  

Em todos os casos aqui relatados, são evidentes elementos de identificação das 

pessoas com os programas, embora não de maneira homogênea. Percebe-se o quanto ser 

parte da experiência é forte elemento da identidade de algumas pessoas ligadas a esses 

programas, o que indica a relação entre aprendizagem individual e aprendizagem 

organizacional, na medida em que a identidade é influenciada pela aprendizagem gerada 

em um contexto de participação e engajamento em práticas. Uma professora que já 

coordenou ACCs observou que os estudantes costumam expressar o anseio de mudar a 

realidade, mas vão percebendo que eles próprios mudam também. Ou seja, buscando 

transformação das estruturas, gera-se transformação nas identidades individuais, o que 

pode gerar outras mudanças sociais, num processo dialético.  

O comentário dessa mesma professora evidencia que sua experiência 

multidisciplinar na ACC ampliou e intensificou sua identificação com a universidade como 

um todo: “Hoje sinto que sou professora da universidade, e não professora da farmácia [...] 

quando encontro algum estudante, fico tentando lembrar, de que curso é esse menino?”. 

Outra professora entrevistada declara que sua vivência num dos programas é parte 

significativa de sua participação na vida universitária, que quase não consegue dissociá-la 

de sua identidade como professora da Escola na qual atua. A coordenadora executiva do 

PDGS declarou em entrevista: “sinto orgulho de ser identificada como integrante do 

Programa”. No caso do PDGS, que se constituiu em 2001 e está baseado no Nepol, que 

existe desde 1986, muitas pessoas costumam identificar-se mais com o Nepol como 

instituição de referência, do que com o PDGS. 

O fato de o Programa ser reconhecido em vários meios, na academia e fora dela, 

é, também, relevante para a construção da identidade de cada pessoa na interação com o 

conjunto do Programa. Um pesquisador que passou a integrar o PDGS há cerca de dois 

anos, coloca: 

Eu queria cair num lugar onde tivesse abertura, pudesse dizer pro mundo, 
em função de meu percurso, eu estou em tal lugar. Importante para mim 
trabalhar num lugar pelo qual eu sinta certo orgulho. Também não gostaria 
de trabalhar em algo que, por mais que eu goste, não vai ter nenhum tipo de 
impacto ou repercussão. 

Muitas pessoas que participam desses programas usam os termos família, grupo 

de amigos, comunidade, casa para referir-se a eles. Entre os que já participaram da ACC, é 

comum a expressão “Comunidade ACC”. Entre as pessoas que participaram de alguma 

maneira do Prêmio Fenead, muitas costumam referir-se a essa experiência como relevante 

em sua trajetória, e alguns usam o termo “Família Prêmio Fenead”. Em meio aos integrantes 
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do Bansol, percebe-se o cultivo a práticas e rituais próprios, estranhos aos não integrantes, 

bem como o cultivo de um clima de amizade e de acolhimento, valorizando-se as dimensões 

afetivas das relações. Ganhar o título de “bansolino” implica compartilhar certos valores e 

dominar conhecimentos específicos, especialmente no campo da economia solidária. 

Implica, também, se envolver num processo de aprendizagem significativo para a maioria 

deles, que envolve autoconhecimento, na construção da própria gestão do empreendimento 

de acordo com princípios da autogestão. 

Considerando a noção de trajetória, pode-se olhar para pessoas que estão hoje 

participando desses programas e identificar elementos de sua trajetória que os conduziram 

a a essas iniciativas. É possível identificar, ainda, sinalizações para o futuro, para onde vão. 

Para muitos, a participação num projeto ou programa como estes é algo transitório, mas que 

será importante para a definição de sua identidade no futuro (Wenger, 1998; Yelland, 2001). 

No Programa Gestão Pública e Cidadania, percebe-se elementos de identidade, 

de espírito de grupo, da satisfação em dizer “sou parte do Gestão Pública e Cidadania”. É 

possível perceber esse sentimento não apenas entre pessoas que compõem a equipe 

atualmente, ou entre os coordenadores, mas entre os membros do comitê técnico e entre 

pesquisadores e estudantes que já passaram pelo programa. Na rede que sustenta o projeto 

práticas públicas e pobreza, uma entrevistada percebe que foram criados vínculos afetivos: 

“é uma grande família”, o que, segundo ela, gera capacidade de convocatória, de 

mobilização, baseada na confiança, pois as pessoas sabem que todos participam da 

construção. 

Ser reconhecido como integrante de um programa pode implicar ser rotulado 

como “do grupo tal”, “do grupo de fulano”, como em feudos, o que influencia a identidade 

não apenas pela participação, mas pela não-participação (Wenger, 1998), na medida em 

que participar de um grupo implica em não participar de outros. Muitas vezes, à medida que 

as pessoas se desenvolvem no âmbito de uma organização, ganham seus próprios espaços 

e definem sua identidade pela participação em múltiplas comunidades; tornam-se mais 

independentes de um grupo ou outro e podem não mais ser identificadas apenas como “do 

grupo de fulano”. Ser identificado como membro de um grupo ou ocupante da posição tal, 

define, pois, parte da identidade de uma pessoa. Outros elementos que têm a ver com cada 

prática, cada ação que a pessoa desempenha, em geral no âmbito de comunidades de 

prática específicas, é que vão determinando sua posição em cada grupo e a maneira como 

é visto. 

No entanto, a participação em diferentes atividades pode gerar decepções, a 

percepção de que nem sempre os objetivos e valores que se imagina se concretizam nas 
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práticas, tanto na universidade quanto na sociedade como um todo. Perceber distâncias 

entre intenções e ações, discursos e práticas é comum em qualquer tipo de organização ou 

comunidade; faz parte da aprendizagem. Uma entrevistada comenta que perder ilusões é 

um grande resultado em qualquer experiência, significa crescimento, autodesenvolvimento, 

ou seja, impacta identidades e permite partir para novas experiências, mas em um ponto  

mais próximo do que é possível realizar. Como os processos de construção desses 

programas costumam oferecer abertura para a negociação de significados, muitas pessoas 

engajam-se e procuram participar das ações e decisões. Há, no entanto, frustrações, que 

são naturais em processos de aprendizagem, ainda mais quando as expectativas de 

transformação social são elevadas, o que acontece com freqüência nessas experiências. As 

frustrações impactam a identidade das pessoas, podendo gerar, algumas vezes, 

afastamento do empreendimento. 

A superintendente da Unisol menciona uma declaração de uma estudante da 

USP que atuou em um município baiano, que evidencia o impacto provocado nas pessoas 

por experiências práticas que as colocam em contato com realidades diversas. A estudante 

dizia: 

“[...] de repente não sabia o que fazer com aquele sentimento glorioso, de 
alguma forma, de estar lá, de pertencer a um país que é tão bonito, mas ao 
mesmo tempo tão pobre, onde as pessoas são tão lindas e tão tristes, tudo 
ao mesmo tempo, tudo bom e ruim ao mesmo tempo...”.  

A percepção das diferenças e dos paradoxos, de maneira tão próxima como as 

propiciadas nas práticas de alguns desses programas, costuma gerar reflexões profundas, 

tanto individuais quanto coletivas, o que evidencia o potencial dessas iniciativas para gerar 

aprendizagem. 

3.5.2 Aprendizagem pelo engajamento em comunidades de prática 

De acordo com a concepção de aprendizagem situada, a aprendizagem pode 

ocorrer a qualquer momento na vida das pessoas, nas práticas cotidianas. A aprendizagem 

pela prática depende essencialmente de tornar-se um praticante, de estar envolvido em 

comunidades e em suas práticas, articulando e compartilhando ação e reflexão. Há 

situações e contextos nos quais o potencial de que ocorra aprendizagem é maior. De acordo 

com o objetivo desta tese, interessa-nos identificar se os tipos de atividades e de contextos 

propiciados por esses programas ampliam as possibilidades de que ocorra aprendizagem, 

tanto individual quanto organizacional. 

De maneira geral, é enfatizada pelos entrevistados a relevância do aprendizado 

pela prática, compartilhando vivências com outras pessoas, em situações desafiadoras e 
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acessando recursos e oportunidades para aprender, em diferentes posições entre o centro e 

a periferia de uma comunidade. Os entrevistados apontam, no entanto, limites para que a 

aprendizagem ocorra no contexto das experiências propiciadas pelos programas, questão 

esta que será detalhada no capítulo cinco. 

Aprendendo pelo engajamento na prática 
A aprendizagem pelo engajamento em práticas é destaque em todos os casos e 

depoimentos. Destaca-se a riqueza das oportunidades de praticar, de experimentar, de viver 

a experiência, de construir em conjunto, de aproximar-se de outras realidades, de estar em 

contato e de conviver de maneira mais próxima com diferentes comunidades. Um 

entrevistado enfatiza que a necessidade de dar uma resposta concreta, atender a uma 

demanda específica, o impulsiona para a ação, permitindo exercitar e articular teoria e 

prática simultaneamente, estudando e elaborando a partir de uma necessidade ou problema 

real. Outro declara: “É importante ter oportunidade de experimentar, pôr a mão na massa, 

visitar, estar na prática, fazer parte de uma atividade acadêmica”. 

Uma professora entrevistada percebe que “aprender praticando, envolvida de 

forma quase visceral, é importante. Percebi que aprendo vivendo, escutando e sentindo”. 

Outro professor aponta a diferença entre falar de um conceito ou prática pela leitura ou 

ouvindo de outras pessoas, e fazê-lo a partir da vivência real do processo a que esse 

conceito se refere. Uma estudante percebe a interação constante entre teoria e prática 

propiciada pela experiência. A interação entre a aparente abstração de uma teoria, ou 

conceito em sala de aula, e a percepção de sua aplicabilidade na prática permite iluminar 

tanto a teoria quanto a prática, conferindo significado ao conhecimento produzido na síntese 

entre ambos. 

Uma gestora governamental entrevistada contou que seu chefe pediu que ela 

ficasse mais tempo trabalhando no escritório e menos tempo no campo: “Mas eu não 

consigo, eu preciso executar um pouco na ponta, para sentir na pele e aprender, ir lá ver, 

até para discutir com os técnicos melhor”. 

Uma pesquisadora lembra que aprender às vezes é doloroso e que o método da 

tentativa e erro é comum. Embora o erro faça aprender a não repeti-lo, pode ser um 

aprendizado doloroso, não apenas para si, mas para todos os envolvidos. E nada garante 

que alguns erros não sejam repetidos em outras circunstâncias. De acordo com Weick e 

Westley (2004), os erros costumam gerar oportunidade de aprendizagem, desde que as 

pessoas estejam dispostas a refletir a partir deles e a mudar. 

Nesse sentido, um professor entrevistado defende a importância de dar aos 

jovens a oportunidade de errar, sem reprimi-los, permitindo que mergulhem nas 
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experiências e possam expandir visões de mundo. Para ele, as pessoas costumam querer 

impor sua forma de ver as coisas, até com boas intenções: “A gente quer ajudar a pessoa a 

acertar e não permite que ela mesma aprenda como acertar”. Mais do que dar respostas, 

quem deseja contribuir para a aprendizagem de outra pessoa pode oferecer dúvidas, 

instigar, fazer com que identifique erros e acertos. Ao contrário de oferecer modelos prontos, 

permitir que cada pessoa experimente e, possivelmente, identifique outras maneiras de 

fazer a mesma coisa. Além disso, “[...] o resultado final não é a única medida a ser feita, 

mas os aprendizados, frustrações, alegrias, que acontecem durante o processo, talvez isso 

seja realmente o que importa”. 

Uma estudante, membro do Bansol, enfatiza o aprendizado que ocorre na 

universidade fora da sala de aula, por meio da oportunidade de participar de organizações 

geridas por estudantes, participando de processos decisórios, especialmente quando são 

autogestionários. A oportunidade de participar da criação de uma organização é 

enriquecedora, segundo ela, pela necessidade de conhecer diversos aspectos da gestão: 

“a gente (...) criou uma organização (...) você tem que participar, saber de 
tudo, de como é que funciona tudo, desde os mínimos detalhes até a gestão 
do arquivo, das pastas, a questão do software, a questão da legalização, (...) 
a questão de conta, de caixa (...) e o mais difícil, ainda, dentro de uma 
lógica de solidariedade, dentro de uma lógica de cooperação [...]”. 

Uma entrevistada acredita que o saber acadêmico somente se concretiza 

quando se transforma em habilidade, de forma que o estudante possa intervir na realidade, 

gerar impactos, fazendo relação entre a teoria e a prática: 

É uma oportunidade que todo estudante deve ter. Oportunidade durante o 
curso, no próprio currículo, de vivenciar necessidades da comunidade, ver 
como é de fato na prática, oportunidade para repensar as teorias, conhecer, 
estar mais próximo, conhecer o local. É uma maneira de formar profissionais 
mais completos, em todas as áreas de atuação, com cidadania mais 
desenvolvida. 

Um pesquisador entrevistado destaca a importância para os universitários que 

tenham oportunidades de experiências de campo, regularmente enfatiza que estar no 

campo contribui para sair do conforto da universidade e “lembrar” do que é a realidade, além 

de enfrentar na prática o desafio de colocar-se em relação com o outro muito diferente, 

saindo da posição mais hierarquizada da universidade, simbolizada pelo professor que 

ocupa o púlpito na sala de aula. O pesquisador comenta: “Acho que é uma forma de você 

sair e de aprender muito, renovar metodologia, questionar sua forma de fazer pesquisa, 

pensar na ética de fazer pesquisa, dar retorno, o quão é difícil você dar retorno, não sob a 

forma de um artigo científico”. 

Na experiência da ITCP, destaca-se que diante dos desafios metodológicos e 

educacionais de cada grupo na incubação, os participantes foram aprendendo no processo, 
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enfrentando cada nova demanda, revisando a metodologia. O foco esteve sempre na troca, 

na partilha, aprofundando o aprendizado de educadores e educandos. Na área de produção, 

por exemplo, pouco do que se procurava ensinar aos cooperados parecia fazer algum 

sentido em alguns grupos, o que demandava conhecer mais profundamente a realidade de 

cada grupo e de cada mercado específico, procurando fazer adaptações. Outra percepção 

foi de que se as pessoas que vão seguir levando o empreendimento não participam da 

produção do conhecimento que vão aplicar, terão mais dificuldades de assimilar, mantendo-

se relações de dependência em relação a algum apoiador externo. Essa percepção na 

experiência da ITCP reforça o argumento de que a participação na negociação de 

significados é fundamental para a aprendizagem. 

Outro pesquisador observa que o aprendizado acumulado em diferentes 

experiências facilita as decisões, contribui para direcionar melhor as ações com as 

comunidades, mas cada situação é única, pois: “As características da comunidade e a 

natureza dos projetos variam. A experiência ajuda a usar a metodologia mais rapidamente, 

embora a metodologia esteja, de certo modo, sempre em teste”. 

O depoimento de uma professora da Faculdade de Farmácia que já propôs 

várias ACCs e integra o núcleo de gestão do Programa enfatiza o quanto se aprende a 

trabalhar com os recursos de que cada comunidade dispõe, combinando o planejado com 

as condições do contexto. Segundo ela, não se pode perder uma viagem ao campo porque 

não se encontra as condições ideais para um trabalho que havia sido planejado. Cada ACC 

é muito diferente da outra, mesmo com propostas semelhantes, em função das pessoas que 

participam e de elementos do contexto. Além disso, ela destaca como o trabalho de campo 

permite uma visão mais ampliada sobre saúde: “Vou para fazer trabalho com parasitas, mas 

as pessoas falam de seus problemas de saúde todos. Trabalhamos muito com as 

demandas”. 

Um caminho para a construção de alternativas de produção coletiva de saberes 

é, pois, a própria experimentação. Um pesquisador comenta: “é preciso ter experiências que 

revelem se é possível, se não é possível, se estamos conseguindo ou não”. 

Legítima participação periférica: aprendendo pela oportunidade de 
desempenhar diferentes papéis 

Na concepção de legítima participação periférica como mecanismo que propicia 

a aprendizagem, é importante que o aprendiz tenha oportunidade de ocupar diferentes 

papéis e assumir diferentes tipos de responsabilidades, no âmbito de seu engajamento em 

um empreendimento, em uma comunidade (Lave e Wenger, 1991). O conjunto de 

experiências de participação em distintas comunidades compõe a trajetória de cada pessoa, 
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na qual os processos de aprendizagem vão definindo e redefinindo identidades (Wenger, 

1998).  

Em relação à trajetória na universidade, alguns entrevistados destacam as 

oportunidades que tiveram de ocupar diferentes papéis, seja no movimento estudantil, em 

diretórios acadêmicos, em movimentos grevistas ou em experiências de grupos de estudo e 

de pesquisa. Um entrevistado lembra que teve a oportunidade, durante a graduação, de 

trilhar um caminho de pesquisa e de estudos que poderia ser visto como alternativo na 

época, por meio de um professor que abriu essa possibilidade. Essa oportunidade e a 

participação em grupos de estudo e movimentos sociais diversos foram fundamentais para 

sua aprendizagem e para as escolhas que fez a partir disso. 

O engajamento em movimentos na universidade pode abrir portas para 

participação em outros movimentos sociais e políticos, como destaca um entrevistado, que 

enquanto estudante engajou-se em movimentos populares, no movimento ecológico e no 

movimento sindical. E o movimento inverso também pode acontecer. A partir do 

engajamento em práticas em outras comunidades, pode ser despertado o desejo de 

envolver-se com práticas diversas na vida universitária. Um dos entrevistados, cujo perfil é 

de engajamento em atividades comunitárias enquanto universitário, destaca sua experiência 

na adolescência como liderança de grupos de jovens de igreja evangélica como 

fundamental para sua atuação na universidade. Ele observa que enquanto estudante 

universitário não teve incentivo para participar de atividades que envolvessem outras 

comunidades: “Não aprendi absolutamente nada na minha graduação que fosse nessa 

direção, nada”.  

Para esse professor, transferir-se para uma universidade no interior da Bahia 

permitiu que tomasse contato com outras realidades, contribuindo para mudar concepções 

relativas às possibilidades de mudança social, especialmente de práticas de relação entre 

saber universitário e saber popular. Na experiência como gestor universitário e como 

integrante de um conselho municipal comunitário aprendeu, entre outras coisas, a conviver 

com carências e a negociar melhor, com mais flexibilidade, admitindo mudar com mais 

facilidade do que antes.  

Percebe-se que a multiplicidade de oportunidades de engajamento, em várias 

áreas, contribui para definir as escolhas na trajetória na universidade. Nesse sentido, é 

importante que a universidade propicie experiências diversas, que podem gerar impacto 

tanto no engajamento durante a vida universitária, quanto para a atuação de cada pessoa 

como profissional e como cidadão. 
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Um entrevistado salientou a relevância de haver em cada espaço de atividades 

pessoas que orientem, que apontem onde obter informação. Outros destacam a importância 

de lideranças ou mestres que confiam nas capacidades de quem está participando, abrindo 

espaço para que cada um exerça suas capacidades. Valoriza-se um perfil de liderança que 

legitime os companheiros de empreendimento, seja qual for sua posição entre a periferia e o 

centro. Assim, a própria liderança é legitimada à medida que o grupo desenvolve-se, 

aprende coletivamente. Isso pode ser relacionado às figuras dos mestres nas comunidades 

de prática, especialmente quando dispostos a interagir e compartilhar conhecimento com os 

demais membros. 

Alguns professores costumam desempenhar perante os estudantes um papel de 

referência, enquanto possibilidade de trajetória, especialmente para os que pretendem 

seguir atuando na vida acadêmica. Um professor, em particular, que integra o PDGS, é 

freqüentemente citado pelos estudantes como um modelo, um exemplo, alguém que 

influencia as perspectivas, a visão de mundo e a definição do que o estudante quer ser. Os 

estudantes destacam a respeito das atitudes desse professor a disposição para o diálogo, o 

incentivo aos estudantes para que adotem perspectivas críticas e testem diferentes 

caminhos teóricos e práticos, além do esforço que faz para criar oportunidades para que os 

estudantes possam experimentá-los. 

Muitos entrevistados apontam como fator importante para sua aprendizagem a 

oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas ricas em conhecimento, de diferentes 

origens disciplinares e com diferentes experiências prévias. Uma entrevistada declara: “Tive 

oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, que possibilitaram construir em 

conjunto”. Outra entrevistada destaca a experiência positiva, e que foi importante em sua 

aprendizagem, como pesquisadora de uma instituição pública, “com uma equipe fascinante, 

multidisciplinar, motivada, dedicada, e sempre com grande compromisso com a área social, 

na área de educação popular”.  

Houve reconhecimento de alguns entrevistados ao aprendizado propiciado por 

professores que foram marcantes em sua trajetória na universidade, seja por sua clareza 

discursiva, seja pelas experiências de prática que propiciaram ou incentivaram. Vários 

professores enfatizaram, por sua vez, o aprendizado na relação com os estudantes, sejam 

de graduação ou de pós-graduação (em sala de aula, como bolsistas de iniciação científica, 

como orientandos ou em projetos compartilhados). Um professor realçou o aprendizado 

oportunizado pela relação com alunos que possuem vivência em gestão em diversos tipos 

de organizações, com uma multiplicidade de experiências prévias e formação 

multidisciplinar. Professores que vão dar aula em outros países, disse outro entrevistado, 
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podem perceber que a bagagem técnica de cada aluno torna-se útil para uma reconstrução 

do conhecimento do próprio professor e de seus colegas de aula.  

Os canais de comunicação entre estudantes e professores são, muitas vezes, 

mais intensos do que aqueles entre professores, disseram alguns. Essas opiniões 

demonstram que tanto mestres quanto aprendizes aprendem no processo de participação, e 

que nem sempre o professor é o mestre e o aluno é o aprendiz. A posição entre o centro e a 

periferia depende de cada prática específica que está sendo compartilhada. 

O exemplo do Bansol é interessante para analisar elementos de legítima 

participação periférica. Não há hierarquia entre membros antigos e novos, e há um cuidado 

especial com novos membros. Há preocupação desde o processo de auto-seleção, de 

formação, de acompanhamento, de possibilidade de que cada membro possa aprender pela 

prática, mas sempre acompanhado pelo grupo, até que aprenda os códigos, as ferramentas. 

E cada novo membro sabe que pode ocupar qualquer posição, ou seja, pode tornar-se um 

membro efetivo, sem depender de decisões hierarquizadas. 

Quanto à entrada de novos membros, o grupo do Bansol percebeu, em certo 

momento, que muitas pessoas começavam a participar da entidade, mas não continuavam 

por muito tempo. O grupo procurou identificar os motivos disso e percebeu que uma das 

razões era que os novos não se sentiam à vontade. O Bansol era um grupo de amigos, de 

pessoas que estavam juntas desde sua concepção. Os novos sentiam-se deslocados, pois 

não tinham acesso a certos códigos, não tinham compartilhado de sua história. Essa foi uma 

surpresa para o grupo, pois acreditavam que como todos “eram de casa”, as pessoas se 

integrariam naturalmente. Perceberam que era preciso ter mais cuidado com os novos 

membros, e, assim, desenvolveram uma metodologia de acolhimento, recepção e 

acompanhamento das pessoas, que inclui uma capacitação básica em economia solidária. 

Isso evidencia a tendência das comunidades de prática a tornarem-se fechadas 

em si mesmas, o que pode inibir seu potencial de aprendizagem. Conforme foi discutido no 

capítulo dois, o trabalho de intermediação nas fronteiras entre comunidades de prática é 

fundamental para a aprendizagem. Se a comunidade fica fechada em si mesma, tende a 

limitar seu potencial de aprendizagem, de inovação, de mudança (Brown e Duguid, 1991; 

Weick e Westley, 2004; Wenger, 1998). A articulação entre comunidades de prática pode se 

dar por mecanismos de reificação e de participação, e costuma ter como figuras-chave os 

intermediadores (brokers), que pela participação em múltiplas comunidades de prática, 

promovem o intercâmbio de conhecimento entre elas. 

O trabalho de intermediação pode implicar, contudo, no sentimento do 

intermediador de que não pertence inteiramente a uma comunidade nem a outra. E pode, 
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também, gerar incompreensão dos fundamentos de uma prática. O intermediador procura o 

delicado equilíbrio de manter distância suficiente para trazer uma perspectiva diferente, e 

manter legitimidade suficiente para ser ouvido em cada comunidade. 

Um dos entrevistados, que tem origem no movimento popular e hoje atua em 

projetos ligados à universidade, declara que sente seu relativo afastamento da comunidade 

impactar em sua identidade, de maneira que “as pessoas dizem que não sou mais o mesmo, 

me vêem como universidade, e na universidade me vêem como da comunidade, como 

diferente do padrão da universidade. Não me sinto confortável”. Ao misturar elementos de 

ambos os mundos, não se sente parte integral de nenhum deles. 

A definição da identidade do intermediador e de seu conhecimento a respeito do 

que constitui o cerne da prática de cada comunidade são importantes para a articulação de 

conhecimentos com outros. A atividade de articulação de fronteiras pela participação em 

diferentes comunidades de prática (multimembership) é freqüente, mas pode gerar 

dificuldades de coordenação e de definição do foco. 

Os integrantes do Bansol têm procurado definir sua identidade como campo para 

experiências acadêmicas. Recentemente, foi decidido restringir a participação efetiva na 

associação a quem está na universidade. Ou seja, a pessoa que deixa de ser universitária, 

deixa de ser membro efetivo do Bansol. O desejo é manter a dinâmica estudantil e 

universitária da entidade. Há receio de “inchar” a estrutura ao manter membros que já se 

formaram. O processo dessa decisão foi bastante polêmico e é algo que ainda gera 

questionamentos, pois exige coragem dos que saem para desapegar-se de algo pelo que 

lutaram e se dedicaram para criar. Ao mesmo tempo, representa um esforço para manter o 

foco na atuação da entidade, mudando critérios para não perder o que consideram central 

em sua identidade. 

Isso não implica que não haja troca de conhecimentos entre antigos e novos 

membros; ao contrário, costuma haver relação intensa entre eles. Muitos dos que concluem 

a graduação passam a atuar em projetos relacionados à economia solidária e continuam 

relacionando-se com o Bansol, seja participando da capacitação de novos membros, ou em 

projetos em parceria, o que gera oportunidade de constante intercâmbio entre as gerações 

do Bansol. Além disso, esses antigos membros acabam funcionando como elementos de 

ligação entre diferentes comunidades, em torno de uma causa e de práticas comuns, típica 

das relações nas fronteiras entre comunidades de prática. 

Já no Prêmio Fenead, também é destaque o fato de os estudantes terem a 

oportunidade de assumir diferentes papéis, em modelos de gestão que priorizam o caráter 

colegiado. Trata-se de uma oportunidade de aprendizagem intensa em pouco tempo de 
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atuação, pois os estudantes assumem compromissos e responsabilidades perante os 

colegas da coordenação, parceiros, a própria Fenead, os estudantes e professores que 

participam dos projetos. Enfim, são legitimados para assumir responsabilidades bastante 

significativas. Porém, nem todos conseguem suportar o peso de tamanhos compromissos e 

acabam desistindo ou cometendo erros que dificultam o trabalho dos demais. 

No caso do Prêmio Fenead, a garantia da continuidade da iniciativa dependia 

fundamentalmente da capacidade de membros antigos e novos compartilharem 

conhecimentos, realizando um bom processo de transição, repassando aprendizados 

gerados em cada edição. A rotatividade dos integrantes da coordenação sempre foi elevada, 

pois era composta por estudantes que em pouco tempo encerravam seu ciclo na atividade. 

Chegou-se a pensar em criar uma organização formada também por profissionais, mas 

decidiu-se priorizar sua característica identitária de ser uma organização estudantil.  

Houve dificuldades ao longo da trajetória do Prêmio, sendo que algumas se 

repetiram a cada edição, enquanto outras foram diferentes em cada época e contexto. A 

articulação de saberes entre gerações foi mais tranqüila em alguns momentos do que em 

outros, o que parece depender da qualidade das relações entre as pessoas e de elementos 

contextuais, como a tentativa de algum parceiro ou financiador de influenciar o processo. 

Houve, ainda, disputas entre grupos para sediar a comissão organizadora do Prêmio e 

disputas políticas no âmbito da Fenead, que influenciaram os rumos do Prêmio.  

Outro elemento que parece influenciar o compartilhar de saberes é o desejo 

efetivo de novos membros de aprender com os antigos. Algumas vezes, embora os novos 

membros procurassem os antigos para ouvir conselhos, os mais jovens nem sempre 

queriam de fato ouvi-los. Ou só ouviam quando coincidiam com o que já pensavam. Por um 

lado, pode-se ver isso como desperdício de energias e conhecimentos, ou como arrogância 

dos jovens, pois erros são repetidos, há retrocessos. Por outro lado, pode-se ver como 

natural o ímpeto do jovem de fazer como acha que está correto, de aprender com a própria 

experiência, mesmo que isso custe mais esforço. 

Tanto no Prêmio Fenead quanto no Bansol foi fundamental a legitimação e o 

apoio concedido por professores, apoiadores e parceiros aos estudantes para que 

seguissem na construção do empreendimento. No caso do Prêmio Fenead, houve pessoas 

que foram fundamentais ao conceder uma espécie de aval aos estudantes, especialmente 

no início do processo. Um professor admitiu que achou a idéia do Prêmio ótima, mas não 

tinha muita fé de que o grupo pudesse levar adiante. Apesar disso, o professor apoiou o 

grupo e enfatizou que é importante apostar, especialmente quando o cálculo do risco mostra 
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que os efeitos negativos não são tão significativos (Freitas, 1997). É um exemplo da 

importância da legitimação para que as pessoas possam aprender pela participação. 

O Programa Gestão Pública e Cidadania, por sua vez, é um espaço pelo qual 

passam muitos estudantes, e não há uma trajetória regular de participação. Normalmente, 

as pessoas começam auxiliando em tarefas mais simples, como disponibilizar na internet os 

casos inscritos no ciclo anual de premiação, o que passa por ler, colocar no site, organizar o 

banco de dados etc. Essa posição tipicamente periférica é uma oportunidade que abre 

portas para atuação em outras atividades, pelo contato com pessoas, temas e experiências 

diversas. Os aprendizes envolvem-se em discussões e aprendem pela imersão nas 

atividades do Programa. A construção do Programa foi realizada desde o início com a 

participação de estudantes de pós-graduação e o foco privilegiado permanece nos alunos 

de mestrado e doutorado, que costumam engajar-se por um tempo maior, inserindo-se nas 

mais diversas atividades. Uma das coordenadoras do GPC relata sua percepção do 

aprendizado gerado pela oportunidade de participação no programa: 

Eu sei que quem passa por lá sai transformado. Sobretudo os [estudantes] 
de graduação, eu vejo, é sensacional. Óbvio que depende da maneira como 
a pessoa lida com a oportunidade, mas vários saem, sabe, com o peito 
assim aberto, com coragem, com capacidade de se colocarem, além de 
[terem] brilho nos olhos.  

E muitos dos que passaram pelo GPC continuam mantendo relações com os 

que permanecem: “E tem gente já em vários lugares, e que fazem parte de uma rede”, 

destaca a professora.  

A professora observa, porém, que as novas políticas da pós-graduação, que 

limitam o tempo do estudante em mestrado ou doutorado, limitam suas chances de 

envolvimento com programas como o GPC. Segundo ela: “Essas atividades são fascinantes, 

mas consomem muito tempo. Com o limite para o mestrado em dois anos e meio, fica difícil 

ter os estudantes envolvidos por algum tempo nas atividades do Programa”.  

Esse é um exemplo de um limite para a aprendizagem pela prática, o pouco 

tempo disponível para o engajamento, que será retomado adiante. Outro limite para a 

aprendizagem pela legítima participação periférica tem relação com questões institucionais 

que dificultam a possibilidade de que os novos membros ocupem posições centrais nas 

comunidades ou constelações de comunidades de prática. Isso é discutido em relação ao 

caso do PDGS, embora se aplique a vários dos casos apresentados aqui.  

Legítima participação periférica no PDGS 
Considerando o PDGS como constelação de comunidades de prática, é possível 

identificar, na trajetória de algumas pessoas que integram as múltiplas comunidades que o 
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compõem, oportunidades que tiveram de ocupar diferentes papéis e acessar diferentes 

recursos de aprendizagem, o que se aproxima da idéia de legítima participação periférica. 

De acordo com Lave e Wenger (1991), analisar a biografia das comunidades e de seus 

membros, percebendo diferentes estágios, papéis e funções ao longo do tempo, permite 

verificar o que estão aprendendo e se possuem acessos a recursos de aprendizagem. O 

exemplo do PDGS em relação à legítima participação periférica é apresentado, a seguir, no 

sentido de evidenciar oportunidades e desafios relacionados à participação em programas 

como este, que certamente são realidade em outros programas aqui abordados. 

No âmbito do PDGS, há vários exemplos de pessoas que ocuparam diferentes 

posições ao longo do tempo e que permanecem tendo a Escola de Administração e o Nepol 

como referência, mesmo quando partem para atuação em outras instituições. No quadro 

abaixo, são apresentados alguns exemplos de trajetória, entre as muitas que poderiam ser 

destacadas: 

POSIÇÃO ATUAL OUTRAS POSIÇÕES QUE JÁ OCUPOU 

Professor da EAUFBA e 
pesquisador ligado ao 
PDGS 

Estudante de graduação na EAUFBA, bolsista de iniciação científica, 
mestrando orientado por professora ligada ao Nepol, professor de ACC, 
fundador do Bansol, coordenador da residência social no ONG Forte 
2002.  

Pesquisadora e 
coordenadora executiva do 
PDGS 

Estudante de graduação na EAUFBA, bolsista de iniciação científica no 
Nepol, mestranda orientada por professora ligada ao Nepol, 
pesquisadora, coordenadora de projetos de pesquisa e coordenadora 
executiva do curso de Especialização em Gestão Social e 
Desenvolvimento. 

Doutoranda Mestranda orientada por professora ligada ao Nepol, assistente de 
coordenação do mestrado profissional, professora substituta na 
graduação, pesquisadora, coordenadora da área de apoio à gestão, 
coordenadora da residência social no Programa ONG Forte 2004 e 
professora de disciplina do curso de especialização. 

Consultor externo (atua 
eventualmente em 
atividades do PDGS) 

Estudante de graduação da EAUFBA, bolsista de iniciação científica, 
mestrando profissional (área de concentração: desenvolvimento local e 
terceiro setor), orientado por professora ligada ao Nepol, pesquisador, 
coordenador de linha de ação do Programa ONG Forte 2002 e ONG 
Forte 2004, consultor de organização apoiadora do PDGS. 

Mestrando do NPGA 
(orientado por professor 
ligado ao Nepol) 

Estudante de graduação da EAUFBA, bolsista de iniciação científica no 
Nepol, participante da ACC, fundador do Bansol, monitor da área de 
apoio à gestão do CIAGS, integrante de equipe do projeto Ecoluzia e do 
projeto Marsol. 

Professora do curso de 
Especialização em Gestão 
Social e Desenvolvimento  

Mestranda profissional (área de concentração: desenvolvimento local e 
terceiro setor), orientado por professora ligada ao Nepol, membro do 
Conselho do PDGS, integrante de equipe de projeto do PDGS na área 
de responsabilidade social empresarial. 

Quadro 3–1: exemplos de trajetória no âmbito do PDGS 
Fonte: elaboração própria 
 

Técnicos e pesquisadores juniores, os quais em geral possuem mestrado, mas 

não são professores do quadro de carreira, encontram no PDGS possibilidades de ocupar 
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diferentes papéis, de assumir responsabilidades nos projetos, sendo legitimados para isso, à 

medida que conquistam espaços. Identifica-se em vários casos os três elementos da 

legítima participação periférica (Lave e Wenger, 1991): contam com legitimidade (autoridade, 

poder), participam das atividades, engajam-se nos empreendimentos, num grau periférico, 

ou seja, com limites na negociação de significado, na definição dos rumos das atividades e 

processos. Quando um novo técnico ou pesquisador entra no grupo, vai gradativamente 

conquistando posições, confiança do grupo, domínio dos códigos, mais autonomia para 

tomar decisões, passa a ir a reuniões ou eventos representando o grupo, até assumir a 

coordenação de algum projeto ou atividade.  

Essa ascensão da periferia ao centro não é linear. Pode haver retrocessos, por 

menor dedicação, por conflito ou atitude considerada inadequada pelo grupo, ou por 

desinteresse do próprio indivíduo, que não deseja comprometer-se com a comunidade além 

de certos limites. Essa opção pode acontecer por discordar de alguma prática e não querer 

associar sua identidade integralmente à comunidade, ou por razões de limite de tempo, 

cansaço etc. Situações como essas, que Wenger (1998) trata como “não-participação” ou de 

limites ao engajamento podem ser definidas, também, pela estrutura institucional, como as 

exigências de titulação específica em algumas áreas. 

Há várias pessoas ligadas ao PDGS com vínculos empregatícios precários, ou 

seja, são normalmente bolsistas em projetos de pesquisa específicos e não contam com a 

perspectiva de tornar-se seniores naquele espaço. Para tornar-se um pesquisador num 

outro nível na universidade federal, é necessário passar por um concurso público na 

universidade, e há poucas oportunidades para isso. Algumas pessoas fazem questão de 

participar de alguma atividade no Programa, seja pela oportunidade de aprender ou pela 

relevância para seu currículo, mas precisam, ao mesmo tempo, se dedicar a outras 

atividades, para garantir melhores níveis de remuneração. Uma alternativa comum em 

grupos de pesquisa é a dedicação parcial a essa atividade e, também, a consultorias, 

conforme aponta Yelland (2001).  

Possivelmente, o sistema de vínculos precários que vigora em muitas 

universidades atualmente, baseado em projetos com prazos curtos, dificulta a formação de 

certos tipos de comunidades de prática. Para pesquisadores ou colaboradores eventuais, 

não há expectativa concreta de tornar-se membro efetivo, pois não há espaço para vínculos 

mais estáveis, já que os critérios para tornar-se professor, por exemplo, não têm relação 

com as práticas nesses empreendimentos coletivos. No âmbito do PDGS, há comunidades 

de prática das quais participam tanto professores quanto estudantes e técnicos, e o tipo de 

vínculo não se traduz em relações hierárquicas, de poder, pois para ser mestre em uma 

comunidade de prática não necessariamente é preciso qualquer titulação específica. Mas há 
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situações que não dependem do reconhecimento dos membros da comunidade de prática, 

mas do reconhecimento institucional. Acontece, também, dos diferentes tipos de vínculos se 

traduzirem em relações de poder, especialmente em situações de conflito. 

Um entrevistado que se tornou professor de carreira recentemente confirma: “o 

fato de se tornar professor, eu percebo que a liberdade, a respeitabilidade aumenta”. Pode-

se pensar que um objetivo ou horizonte na comunidade seja tornar-se mestre entre as 

pessoas que atuam na área de gestão social, por exemplo, alguém que é reconhecido por 

seu conhecimento na área. Wenger (1998) aponta que um caminho para as organizações 

que não podem garantir empregos estáveis é criar oportunidade de aprendizagem aos 

participantes, para que essa experiência aumente inclusive suas chances de encontrar 

trabalho em outros lugares. A experiência no grupo de pesquisa, a oportunidade de publicar 

em conjunto com pesquisadores mais reconhecidos, pode ser relevante para seus currículos 

(Latour e Woolgar, 1997; Yelland, 2001). Yelland (2001) identifica como desafio gerencial 

compatibilizar equipes de pesquisadores nas universidades contando com pesquisadores 

mais jovens, com contratos por tempo determinado, e pesquisadores com estabilidade, o 

que pode gerar conflitos. É importante manter pesquisadores jovens, renovar temas de 

pesquisa, mas para isso é necessário fazer da pesquisa uma carreira atrativa. 

Antonacopoulou (2001:275) aponta outra possibilidade de conflito nos contextos 

organizacionais propícios à aprendizagem: entre auto-desenvolvimento e desenvolvimento 

da organização. No PDGS, aos professores permanentes, concursados, pode não ser 

crucial que o programa desenvolva-se enquanto tal, pois todos costumam contar com muitas 

oportunidades e são pouco ameaçados. Cada professor tem capacidade de firmar parcerias, 

estabelecer relações com outros professores e pesquisadores da UFBA e de outras 

universidades, dentro das temáticas que estudam e trabalham, mas nem sempre vêem o 

PDGS como canal ou estrutura por meio da qual essas relações se estabelecem. 

Antonacopoulou (2001: 285) aponta que quanto mais controle a pessoa sente sobre os 

recursos para sua aprendizagem, mais confiante e não dependente da organização ela se 

sente. O que pode significar mais liberdade, pode também limitar a capacidade da pessoa 

de explorar diferentes fontes de aprendizagem na própria organização ou programa. 

Por outro lado, os financiadores de projetos de pesquisa têm incentivado cada 

vez mais a colaboração, as parcerias entre pesquisadores e núcleos de pesquisa, inclusive 

adotando esse elemento como critério de julgamento de projetos. Isso reforça a importância 

para cada indivíduo da articulação enquanto grupo e enquanto programa. 

Os estudantes – mestrandos e doutorandos –, bem como os colaboradores ou 

pesquisadores eventuais, não contam com perspectivas concretas de permanecer no grupo, 
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pois não há oportunidade para todos. Muitas vezes, seu desenvolvimento pessoal é 

priorizado em relação ao desenvolvimento do grupo ou do Programa. A própria estrutura dos 

cursos de mestrado e doutorado favorece o desenvolvimento individual, baseados em 

concepções de aprendizagem como processos que acontecem na mente do indivíduo. Os 

mecanismos de avaliação de desempenho acadêmico costumam priorizar a avaliação 

individual. Antonacopoulou (2001) observa que o que cada instituição valoriza em sua 

política de aprendizagem influencia as escolhas das pessoas. Na academia, titulação e 

produção acadêmica são muito valorizadas, bem como promoção e participação em eventos 

acadêmicos (Urzúa, 2001; Yelland, 2001). Já a valorização de atividades de extensão é 

ainda reduzida em relação ao ensino e à pesquisa. E, geralmente, o tempo de dedicação e 

os compromissos assumidos em uma atividade de extensão são mais complexos do que em 

atividades de ensino ou pesquisa, até por serem diferentes do que está mais 

institucionalizado. 

Essas questões influenciam o tipo de situações de aprendizagem 

proporcionadas nas universidades. No caso do PDGS, percebe-se o desafio de manter 

algumas das pessoas que vão sendo formadas para conduzir novos programas, 

acumulando experiências e aprendizados anteriores. A observação das diferentes posições 

em relação ao Programa (Quadro 3–1) demonstram que algumas pessoas permanecem por 

mais tempo ligadas a ele, em diferentes posições, o que contribui para que a aprendizagem 

seja compartilhada com mais pessoas, por intermédio dos que participaram de diferentes 

experiências na trajetória do Programa. É natural, todavia, que a universidade forme mais 

pessoas para o mundo do que para si mesma, o que tende a incentivar o desenvolvimento 

dos indivíduos e sua empregabilidade em geral (Antonacopoulou, 2001:286). 

No âmbito do PDGS, há grandes oportunidades de aprendizagem individual. 

Muitas pessoas que passaram pelo programa ou pelo Nepol estão atualmente em posições 

de destaque em suas áreas de atuação. Mas há, também, aprendizagem coletiva, certo 

espírito de grupo, divergindo do que se percebe em áreas do conhecimento acadêmico, nas 

quais predominam projetos individuais, competição entre pessoas e grupos. Há um 

ambiente que incentiva a aprendizagem pelo envolvimento em atividades, projetos, grupos, 

eventos. As pessoas são encorajadas a participar de outros espaços institucionais 

mencionando o vínculo com o Programa. 

Além do caso do PDGS, a participação em programas como os descritos aqui 

não costuma gerar grandes recompensas financeiras para a maioria dos participantes, 

especialmente os estudantes, que geralmente atuam como bolsistas, por um período 

limitado. Muitos são voluntários e não recebem qualquer remuneração. Os professores, 

muitas vezes, não recebem complemento salarial em função das atividades que 



  207 

desenvolvem nesses programas. Pesquisadores bolsistas sem vínculo empregatício com a 

universidade atuam em projetos específicos, em períodos determinados, e costumam ter 

outras atividades em outras organizações, seja como professores ou como consultores. A 

oportunidade de aprender parece ser muito relevante na determinação das escolhas das 

pessoas para atuarem nesses programas. 

Tempo limitado e acúmulo de atividades dificultando a aprendizagem 
Para potencializar a aprendizagem por meio da legítima participação periférica, é 

essencial que haja oportunidades de contato entre as pessoas, e, sobretudo, que possam 

debater em conjunto, refletir a respeito das ações. No cotidiano dos programas estudados, é 

comum que haja acúmulo de demandas e de atividades, limitando as oportunidades de troca 

de saberes. O limite do tempo foi enfatizado por muitos dos entrevistados. O fato de que as 

pessoas desempenham muitas atividades diferentes, têm demandas diversas a atender, faz 

com que percam oportunidades de refletir em conjunto a respeito das ações, limitando sua 

própria aprendizagem. 

Pelo fato de professores e pesquisadores estarem envolvidos em muitas 

atividades, há impacto na sua relação com bolsistas de iniciação científica, por exemplo, 

pois conseguem criar poucos momentos de discussão entre estudantes e professores. Não 

é que não existam esses momentos, mas poderiam ser mais freqüentes, consideram alguns.  

Há professores, no entanto, que têm mais facilidade para criar esses espaços, na medida 

em que priorizam isso no conjunto de seus afazeres. 

Um professor entrevistado sente a dificuldade na relação entre gerações, por 

terem interesses diferentes. Na sua percepção, há pouco espaço e disposição para trocas 

entre pesquisadores seniores e pesquisadores mais jovens: “Há falta de interação, de 

disposição para discutir um com o outro”. Outro entrevistado observa que poucos 

professores costumam participar de palestras e eventos promovidos pelo próprio programa.  

Os professores que atuam nesses programas não deixam de cumprir suas  

atividades em sala de aula, orientação a bolsistas, mestrandos e doutorandos, pesquisas, 

publicações, participação em congressos e outros eventos, além das inúmeras obrigações 

relacionadas à elaboração de projetos de pesquisa ou extensão, captação, contratação e 

gestão de recursos, prestação de contas, elaboração de relatórios. Alguns ocupam, ainda, 

posições gerenciais na estrutura da universidade, costumam ser convidados para participar 

de conselhos de outras organizações, para participar de bancas acadêmicas, ocupar 

posições em associações científicas, proferir palestras em eventos, participar de projetos na 

universidade ou fora dela etc. 
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Outra dificuldade diz respeito aos projetos de pesquisa ou extensão que 

envolvem outros setores da sociedade, pois muitas demandas não previstas surgem no 

processo. Quanto aos integrantes das equipes que não são professores ou pesquisadores 

permanentes, em geral, desempenham atividades em várias organizações e projetos para 

garantir seu sustento financeiro, já que o valor das bolsas costuma ser baixo. 

Uma pesquisadora entrevistada menciona certa frustração, pelo sentimento de 

que poderia fazer melhor se estivesse mais mergulhada em cada atividade, se pudesse 

dedicar-se a cada tema com que trabalha, e conhecer mais outras experiências para poder 

aplicar em seu trabalho. Segundo ela: “Por um lado se aprende muito fazendo coisas 

diferentes, mas por outro, você sabe um pouco de cada coisa e não está fazendo o melhor 

em cada uma delas, ou fazendo o melhor possível naquela condição”. Uma professora 

menciona, ainda, o desafio simultâneo de participar dos debates e contribuir para eles, tanto 

dentro de sua área disciplinar quanto em áreas multidisciplinares, o que é um esforço 

grande, pois demanda leituras e conhecimentos diversos, e há a pressão da falta de tempo. 

Essas observações evidenciam que se, por um lado, a multidisciplinaridade e a 

diversidade de tipos de atividades podem promover aprendizagem pela articulação de 

diferentes saberes, por outro, geram sobrecarga de demandas sobre as pessoas, o que 

pode inibir a aprendizagem. 

3.5.3 Reificação 

Como foi discutido no capítulo dois, Wenger (1998) defende que há uma relação 

fundamental entre participação e reificação nos processos de aprendizagem em 

comunidades de prática. Ao combinarem-se de diversas maneiras, possibilitam uma 

variedade de experiências de significado. Para Wenger (1998), reificação corresponde tanto 

ao processo de dar forma à experiência, ao produzir objetos que a congelam, quanto ao 

produto reificado. Os produtos da reificação são objetos que refletem práticas e servem 

como material para participação, para imaginação e para produção de novos significados. 

Nos casos apresentados nesta tese, percebe-se a combinação entre 

participação e reificação nos processos de aprendizagem que ocorrem em seu âmbito. Ao 

mesmo tempo em que utilizam conteúdos reificados em outros contextos para exercer a 

participação nas atividades dos programas, produzem reificações a partir de suas 

experiências e a compartilham com outros.  

O acesso a informações, a leituras e a bibliografia, em geral, são apontados 

como facilitadores de aprendizagem. Um papel importante na relação entre participação e 

reificação, que é comum nas atividades acadêmicas, é o da orientação oferecida por 
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professores, ou por mestres em comunidades de prática, a respeito de onde buscar 

informações e como acessá-las. Muitos pesquisadores procuram combinar pesquisa 

bibliográfica e documental com trabalho de campo. Um professor entrevistado valoriza a 

oportunidade de articular atividades puramente intelectuais, de leitura e reflexão, com 

atividades na prática, em contato com as pessoas. Para ele, “é possível fazer muito bem as 

duas coisas separadamente, mas cruzá-las, combiná-las, é muito estimulante”.  

Uma pesquisadora entrevistada destaca o aprendizado propiciado pela leitura, 

pelo estudo, pela sistematização de conhecimentos produzidos por outras pessoas em 

outros contextos. Ela comenta que tanto uma leitura quanto a participação em uma reunião, 

por exemplo, geram material para ser traduzido por cada pessoa para sua “linguagem”, seus 

próprios esquemas de interpretação.  

No âmbito do Fórum Comunitário de Combate à Violência, a experiência do 

Observatório da Violência evidencia a importância da sistematização de dados e 

informações relativas à violência. Essas informações podem servir para orientar a ação de 

governantes, organizações e projetos que atuam nesse sentido. A coordenadora do FCCV 

enfatiza que, a partir dos dados coletados e sistematizados, é fundamental contar com 

distintos canais de comunicação e com diferentes atores, seja com as comunidades, seja 

com a imprensa e com formadores de opinião, para que se tornem acessíveis a quem quiser 

dispor deles, mas, também, que seja possível exercer pressão para influenciar políticas e 

ações. O Instituto Médico Legal, onde está sediado o Observatório, foi uma instituição que 

mudou muito em função dessa experiência, de acordo com a coordenadora do Fórum. 

Pessoas que atuam no Instituto perceberam que era possível tratar os dados de maneira 

ágil e qualificada, respondendo a demandas por informação de maneira imediata, e 

passaram a valorizar as informações que produziam e ser valorizadas por isso, observa ela. 

No Programa Gestão Pública e Cidadania, há um esforço para tornar acessíveis 

a diferentes públicos, por diferentes meios, conteúdos relativos a práticas concretas 

inovadoras de gestão pública. Pela reificação, permite-se que as pessoas tenham acesso a 

experiências, que entrem em contato com elas, que produzam coisas novas a partir de um 

conhecimento desenvolvido pela experiência prática de outras pessoas, em outro contexto, 

e que pode voltar a fazer parte de uma experiência prática. Um dos coordenadores destaca 

que o Programa propicia “acesso a informações, oportunidade de conhecer o que está 

sendo feito de concreto pelo país, retratos do país. A gente traz esse conhecimento sobre as 

práticas em gestão pública, sistematiza, divulga para órgãos públicos, para os próprios 

gestores[...]”  
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O exemplo do Gestão Pública e Cidadania, que investe esforços significativos na 

disseminação de conhecimentos, evidencia que diferentes públicos podem exigir diferentes 

tipos de publicações, com diferentes estilos de escrita, reforçando a importância dos meios 

adequados a cada público. Seus integrantes têm buscado diversificar os meios para isso: 

livros83, cadernos de pesquisa, coleções temáticas, fitas de vídeo, reportagens na imprensa 

escrita, em rádio e televisão, programas de rádio, inclusive rádios comunitárias, além de um 

banco de dados com as mais de sete mil experiências disponíveis para consulta pela 

internet. O estilo de trabalhar e de escrever adotado no Programa tende a favorecer como 

público para as publicações: em primeiro lugar, gestores públicos, técnicos implementadores, 

políticos que estão preparando sua plataforma e ativistas de políticas públicas; em segundo 

lugar, estaria o público acadêmico e a comunidade em geral. 

Uma das coordenadoras do GPC enfatiza que o material é público, é gerador e 

pode, portanto, ser objeto de inúmeros usos, e não há como conhecer todos os usos que 

são feitos do material gerado pelo Programa. Às vezes, os membros do Programa ficam 

surpresos quando alguém relata ter usado seus materiais, inclusive em outros países. 

Um entrevistado enfatiza que qualquer publicação, em geral, permite que se 

estabeleçam trocas com outras pessoas de outros programas e experiências, de maneiras 

nem sempre explícitas, percebidas. No âmbito do PDGS, é incentivada a redação de casos 

para ensino, os quais correspondem a descrições de situações que de fato ocorreram no 

contato entre universitários e alguma organização ou comunidade. Os casos podem ser 

publicados, para que outras pessoas possam usá-los para debates e reflexões, 

especialmente no ensino.  

Outra produção que pode ser considerada uma reificação, que resulta de um 

processo de participação e discussão, foi um roteiro de sistematização de práticas 

elaborado a partir de pesquisa conduzida por um professor ligado ao PDGS e um grupo de 

estudantes. É a reificação de um processo de aprendizagem compartilhado, pois o roteiro foi 

sendo alterado com participação de estudantes, gestores de ONGs, buscando privilegiar a 

linguagem utilizada no âmbito das ONGs. A idéia é publicar o roteiro e torná-lo disponível 

por vários meios, para ser usado por pessoas e organizações envolvidas em projetos e 

práticas sociais orientadas à promoção do desenvolvimento. Outro material produzido por 

esse projeto de pesquisa foi uma cartilha, explicando o que foi feito no âmbito da pesquisa e 

seus resultados. 

                                                
83 Há uma edição light com as experiências finalistas de cada ano, distribuída amplamente, e  há uma 
edição anual com as vinte finalistas, com desenho mais acadêmico, com descrição detalhada de cada 
experiência. Há, ainda, artigos de caráter analítico das experiências em conjunto ou de algum recorte 
delas, elaborados por pesquisadores ligados ao programa e pelos coordenadores acadêmicos. 
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Pode-se considerar o desenho de uma metodologia de intervenção como 

reificação de conhecimentos desenvolvidos a partir da experiência. Um exemplo é a 

metodologia desenvolvida pela ITCP/UFRJ, a partir de seu envolvimento na incubação de 

cooperativas populares. Ao reificar, sistematizar etapas, modos de fazer numa metodologia, 

e torná-la acessível a outros, permite-se que outros possam aprender com essa experiência 

e aplicá-la com significado próprio, em outro contexto. 

De maneira geral, a infra-estrutura é considerada importante para a 

aprendizagem, inclusive as instalações e equipamentos, biblioteca, meios de acesso a 

informações, e, sobretudo, a estrutura de comunicação, tanto interna quanto externa. Um 

portal na internet, por exemplo, pode ser um meio poderoso de comunicação, mas quando 

se trata da relação com certas comunidades, é preciso analisar se possuem acesso a esse 

meio. Ou seja, é fundamental para a articulação de saberes baseada em conteúdos 

reificados, que se adapte meios e formatos de comunicação aos públicos que se deseja 

atingir, de modo que tenham acesso. Da mesma maneira, acessar saberes de algumas 

comunidades pode exigir mais participação em seu cotidiano, na medida em que seus 

conhecimentos não estejam disponíveis de maneira sistematizada em publicações, por 

exemplo. O Programa GPC, por meio do ciclo de premiação, criou um mecanismo para 

poder acessar informações e conhecimentos relativos às práticas de gestão pública pelo 

país. 

 Há reificações, também, no âmbito de projetos para editais e relatórios para 

financiadores, que acabam guiando a ação. Já se sabe mais ou menos o que é valorizado 

num projeto, que palavras estão em voga e o que o financiador gostaria de ouvir no relatório. 

Isso não significa que o projeto ou o relatório serão “maquiados”, mas que essas reificações 

orientarão a participação, as ações realizadas. 

Em relação à gestão dos programas e de projetos em seu contexto, algumas 

opiniões sugerem que poderia haver uso mais intenso da reificação, ao discutir e tornar 

explícitos, por exemplo, objetivos, metas e critérios de decisão. O relatório de avaliação do 

Programa ONG Forte 2004 84  destacou a necessidade de melhores mecanismos de 

comunicação, especialmente para tornar mais claros e acessíveis a todos os envolvidos as 

informações relativas ao programa, tanto em relação a objetivos, atividades, atribuições, 

quanto a respeito de orçamento, recursos disponíveis etc. Isso implica tanto reificação 

quanto participação. Ou seja, quando se fala em “tornar mais claros e acessíveis”, isso pode 

significar tanto ampliar os mecanismos de participação na negociação dos significados e na 

maneira como aplicar os conteúdos reificados, quanto ampliar os mecanismos de reificação. 

                                                
84 Experiência abordada no capítulo quatro desta tese. 
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Observa-se que quando aumenta a diversidade de ações, projetos, pessoas e 

parceiros de um programa, cresce a necessidade de explicitar elementos relacionados às 

práticas da comunidade ou da constelação de comunidades de prática. A sistematização e 

explicitação de práticas e aprendizados servem de conteúdo para a imaginação de outras 

pessoas e comunidades de prática, que estão em outros contextos. 

Entre os casos apresentados, percebe-se a ênfase à reificação de critérios e 

princípios na experiência da Universidade Solidária. O fato de trabalharem com um grande 

número de universitários e pessoas de comunidades em diferentes municípios pelo país 

exigiu a definição e explicitação de critérios, processos e formulários. As reificações servem 

como parâmetro, o que não implica homogeneização. Havia critérios e procedimentos 

padrão, que serviam de orientação, mas havia liberdade das equipes e comunidades para 

realizar o trabalho de campo. A própria definição desses critérios e procedimentos resultou 

de intensos processos de discussão com diferentes atores, que foram sendo modificados a 

cada ano, em função dos aprendizados e de elementos do contexto. Trata-se de um 

exemplo da interação contínua entre reificação e participação. 

Também nos casos do Prêmio Fenead e do ciclo de premiação do Programa 

Gestão Pública e Cidadania, foi importante a definição de critérios e conceitos, de forma a 

tornar possível a participação de diferentes experiências e compará-las de alguma maneira, 

já que se tratavam de processos de premiação de experiências ou projetos. 

3.5.4 Imaginação 

De acordo com Wenger (1998), além da aprendizagem pelo engajamento em 

comunidades de prática, a imaginação e o alinhamento constituem modos por meio dos 

quais são geradas oportunidades de aprendizagem. 

A imaginação tem a ver com o sentido atribuído a cada atividade, por cada 

pessoa, na medida em que localiza tanto a atividade quanto a si mesma no mundo. A 

imaginação permite criar novas imagens do mundo e de si mesmo, contribuindo para 

redefinir identidades (Wenger, 1998). Imaginar implica desengajar-se, olhar com os olhos de 

quem é de fora, acessar práticas distantes, gerar cenários, explorar novas maneiras de fazer. 

As reificações costumam oferecer material para a imaginação. Pessoas que não participam 

de uma prática podem aprender algo sobre ela pelo que é reificado e tornado disponível. 

Na medida em que disponibiliza dados a respeito de práticas de gestão pública 

pelo país, o GPC permite que as pessoas que acessam esses conteúdos imaginem, 

percebam que é possível fazer de outras maneiras, façam associações entre o que está 

lendo ou ouvindo e a sua realidade, encontrem sentido, aprendam, motivem-se a também 
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experimentar e encontrar sua própria maneira de fazer. Mesmo que seja transmitida apenas 

a idéia de que é possível mudar, realizar de outra maneira, é possível gerar impactos. Um 

dos coordenadores do Programa afirma: “O papel da universidade e de programas de 

relação pode ser o de vincular pessoas, deixando que elas mesmas identifiquem as práticas 

que existem e que podem ser interessantes no seu contexto”. 

O fato de um projeto ou programa ser finalista ou destaque no prêmio Gestão 

Pública e Cidadania não significa que tenha recebido um certificado ou um selo de 

qualidade, ou que corresponda à maneira correta de proceder. Significa que são práticas 

com as quais há muito a aprender, pois refletem processos de aprendizagem vividos por 

comunidades de prática em cada contexto. E cada pessoa que toma contato com esse 

conteúdo reificado vai descobrir o que aprender com cada prática. 

O comentário de um pesquisador evidencia como a imaginação pode ser 

promovida por meio da pesquisa e é importante para o aprendizado de bolsistas de iniciação 

científica: 

Por exemplo, [uma bolsista] ficou com uma experiência do México, outra da 
Argentina para sistematizar [...] então ela viu práticas muito legais de 
desenvolvimento local lá na Argentina, viu que as dificuldades são mais ou 
menos parecidas. [...]. Isso é legal pra eles, relacionar e sair um pouco do 
próprio umbigo. 

Espaços de encontro com pessoas de diferentes setores e organizações, como 

eventos, encontros e reuniões, costumam ser espaços significativos de aprendizagem pela 

imaginação. Diferentes pessoas têm a oportunidade de apresentar alguns de seus 

aprendizados e, ao mesmo tempo, conhecer aprendizados de outras pessoas. Pode-se 

estabelecer relações com a própria realidade. Volta-se desses encontros, em geral, 

motivado, com energias renovadas para o cotidiano das práticas, com novas idéias para 

testar. 

Referindo-se aos eventos de premiação das experiências finalistas de cada ciclo 

de premiação do GPC, uma entrevistada coloca: “Um evento é uma oportunidade de se 

deparar com coisas boas, coisas ruins, limites. Um evento é muito mais do que um objetivo 

estrito de participar, apresentar, ouvir. É a oportunidade de ver por trás, por dentro, é muito 

mais complexo, é fascinante”. Além disso, o contato com essas experiências, mesmo que 

indiretamente, num evento, “me estimulam, realimentam o entusiasmo”. 

As próprias experiências desses programas, enquanto demonstração de que é 

possível exercer novas práticas de relação entre universidade e sociedade servem como 

material para a imaginação, para que outros se inspirem nelas. 
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No âmbito dos programas, o tipo de atividade que realizam privilegia a 

oportunidade de acessar recursos para a imaginação. Todos esses programas, e as 

universidades em geral, costumam promover eventos – debates, palestras, colóquios, 

exposições –, disponibilizar informações por meio de distintos tipos de publicações e 

relacionar-se com pessoas de diferentes redes, de diversas partes do mundo.  Essas 

atividades mostram outras possibilidades, outras formas de ver, de compreender, de 

analisar e de fazer. Os programas podem, por exemplo, trazer pessoas que possam ajudar 

a sociedade a evoluir na sua capacidade de reflexão, provocar o questionamento e o debate 

na opinião pública, estimular a capacidade das pessoas de pressionar, nas coisas mínimas 

do dia-a-dia. Realizando o trabalho de recepção e de interpretação de conhecimentos, 

contribuem com um olhar diferente, que pode ser útil em várias esferas, tanto no mundo 

acadêmico, como, por exemplo, num evento promovido pelo governo para sensibilizar com 

relação a certa questão. 

Nesse sentido, quanto mais diversas forem as experiências dos integrantes dos 

programas e comunidades, mais material para a imaginação tendem a produzir e acessar. 

Na medida em que um estudante, um gestor público ou um gestor social têm aulas ou 

contato com diferentes tipos de professores, de diferentes disciplinas ou correntes teóricas, 

mais diverso será o conjunto de idéias e fontes que poderá acessar. 

Os integrantes do PDGS, por exemplo, articulam-se com outras comunidades 

por múltiplas redes, tanto na academia como fora dela, no país e no exterior. A articulação 

com outras comunidades por meio de redes alimenta seu aprendizado e suas práticas no 

âmbito do próprio Programa. Essa multiplicidade de contatos, no entanto, produz excesso 

de demandas e de oportunidades, muito diversas entre si, o que algumas vezes gera 

desorientação quanto ao rumo a priorizar e à definição das identidades. 

Nesse sentido, é importante que aquilo que cada um aprende, por meio dos 

inúmeros recursos disponíveis para a imaginação, articule-se ao aprendizado pelo 

engajamento em comunidades de prática. O engajamento oferece um lugar para a 

imaginação pousar, para ser negociada na prática e realizada em identidades de 

participação. Não faria sentido sair para uma visita, um intercâmbio, um evento, se as novas 

perspectivas percebidas nesse processo não pudessem ser realizadas de alguma maneira 

em novas formas de engajamento após o retorno. ”E nossas comunidades precisam ter um 

lugar para nós que faça justiça às transformações de identidade que as reflexões e 

excursões podem produzir” (Wenger, 1998:217). 

Uma professora comenta que o fato de trabalhar com estudantes de vários 

cursos e com as comunidades, além de conversar com professores e estudantes de outras 
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ACCs permite quebrar barreiras, muros, ampliar visões e ampliar o repertório, bem como 

expor-se: “Sair da sua sala de aula e de seu laboratório implica assumir que está exposta”. 

Essa exposição a que ela se refere combina engajamento e imaginação, na medida que os 

conhecimentos distintos com que se depara encontram lugar para pousar nas práticas em 

construção no espaço de inter-relação de saberes da ACC. 

A participação em atividades do FCCV permitiu que cada setor ou organização 

aprendesse com as demais, passando a ter visão mais articulada a respeito da violência, 

comenta a coordenadora do Fórum. Muitos tinham visão restrita, pontual, setorizada, 

fragmentada do problema da violência. Os integrantes da polícia civil, da polícia militar e da 

secretaria de segurança pública, por exemplo, percebiam a violência como uma questão de 

criminalidade. Pessoas da área de educação enfatizavam questões comportamentais. O 

debate do problema em conjunto por diversos atores, inclusive as comunidades que são 

mais afetadas pela violência, expressando-se e ao mesmo tempo avaliando as contribuições 

dos outros, permitiu que cada um refletisse sobre suas próprias práticas, gerando 

oportunidade de aprendizagem para os envolvidos. 

Um folder do Fórum mostra depoimentos de pessoas das comunidades, 

especialmente adolescentes e jovens, com suas concepções de violência e seus sonhos de 

como seria uma cidade sem violência. Nessas falas, é reconhecido que a violência passa 

por fatores como o descaso, o desemprego, a fome, a falta de boas condições de moradia, a 

falta de oportunidades para os jovens. Assim, o Fórum é visto como uma possibilidade de 

cobrar do governo o cumprimento de suas responsabilidades, de promover interações e 

parcerias, de criar alternativas e de influenciar políticas. A ampliação da visão a respeito da 

violência e a participação no Fórum gera nas pessoas a percepção de que é possível, 

também, agir em prol do combate à violência de maneira articulada, o que implica em 

alinhamento, tratado a seguir. 

A opinião de uma entrevistada evidencia o quanto um programa como o PDGS 

pode promover tanto imaginação, quanto engajamento e alinhamento, ao estabelecer 

contato entre professores e estudantes de vários cursos, de diferentes unidades da UFBA e 

de outras universidades em torno de projetos, articulando ensino, atividades práticas, 

abrindo oportunidades aos estudantes para interagir com comunidades: “Isso já é um 

grande passo, embora não seja perfeito, seja um começo, que pode fazer com que outras 

unidades e universidades também observem, despertem, copiem, reproduzam”. 
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3.5.5 Alinhamento 

O alinhamento implica articular energias, ações e práticas em prol de um objetivo 

comum ou de uma causa (Wenger, 1998), mesmo que as pessoas estejam em diferentes 

lugares. Pelo alinhamento, pode-se ter a sensação de fazer parte de algo maior, de “estar 

fazendo a sua parte”, localizando cada ação num contexto maior. A capacidade de provocar 

alinhamento implica o poder de inspirar e de influenciar ações. Pelo alinhamento, a 

identidade e o empreendimento de grupos amplos podem tornar-se parte da identidade dos 

participantes de cada comunidade de prática que os integram (Wenger, 1998).  

Pelo alinhamento, assim como pela imaginação, pode-se perceber posições de 

novas maneiras, formular novas questões, ver as coisas de uma forma nunca antes 

pensada e definir, a partir disso, novos critérios de competência para os participantes de 

comunidades de prática, até para que possam manter-se alinhadas. 

Quanto ao alinhamento promovido por meio desses programas, pode-se 

destacar o caso da ITCP/UFRJ, que promove alinhamento tanto de universidades no Brasil 

e em outros países, como de parceiros de diversos setores em torno da temática do 

cooperativismo popular e da economia solidária. Por meio de suas ações de articulação, 

baseadas em sua experiência na prática, a ITCP/UFRJ procura influenciar políticas públicas 

nacionais e estaduais, difundindo conhecimentos produzidos por suas experiências para 

outros estados, especialmente pela rede universitária de ITCPs. A ITCP/UFRJ atua como 

articuladora, difusora e consultora para a criação de projetos e programas de formação de 

cooperativas populares, incentiva novas experiências em outras universidades; tudo isso em 

torno de algumas bandeiras, de uma causa bastante clara, ou seja, a de gerar trabalho e 

renda para pessoas marginalizadas no mercado de trabalho, o que passa pela alteração de 

condicionantes institucionais, e os quais procuram debater e influenciar. 

No âmbito do PDGS, é visível a perspectiva do alinhamento entre os que 

trabalham com o tema da economia solidária, seja em pesquisas, no Bansol ou em projetos 

como o Ecoluzia. As pessoas sentem-se fazendo parte da elaboração de uma alternativa 

teórica e prática de construção das relações econômicas no mundo. Além do engajamento 

na prática ser significativo para cada um deles, em seu contexto, também é parte de uma 

construção coletiva maior à qual alinham-se por meio de suas ações na prática, e por meio 

das conexões que estabelecem com outras pessoas e redes locais, nacionais e 

internacionais que debatem e procuram praticar a economia solidária. Aprendem, também, 

pela imaginação, e procuram vivenciar na prática, na experiência em comunidades de 

prática, o que aprendem pelo alinhamento e pela imaginação, ao mesmo tempo em que 

geram novos aprendizados no engajamento em práticas concretas. 
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A articulação promovida pelo Fórum Comunitário de Combate à Violência pode 

ser analisada como típica de alinhamento. Várias organizações, setores, pessoas, de 

diferentes origens e segmentos, unem-se para debater, refletir e atuar de maneira articulada 

em torno de um objetivo comum, a redução da violência. Unem suas experiências práticas e 

recursos para melhor desempenhar seu trabalho e gerar conhecimentos e resultados novos, 

que não seriam gerados se não atuassem em parceria. Alinham-se, portanto, em torno de 

uma causa, uma bandeira, e aprendem com isso. Esse alinhamento vai influenciar, em 

alguns casos mais e em outros menos, suas práticas cotidianas individuais e 

organizacionais. 

Uma articulação importante para o FCCV é a que acontece no âmbito da Rede 

Unida, que reúne as várias universidades que participaram do Programa UNI na América 

Latina e Caribe e continua ativa. O grupo da UFBA chegou a sediar a secretaria da rede. É 

uma articulação entre pares, que é importante não apenas como meio de intercâmbio de 

experiências, mas também pela possibilidade de constituir-se enquanto ator político capaz 

de desencadear mudanças e pressionar políticas públicas. Na área da saúde é evidente o 

quanto as ações nos locais são diretamente impactadas por políticas públicas nacionais. Na 

própria questão das diretrizes para as reformas curriculares, a rede envolveu-se na 

discussão em âmbito nacional, buscando criar espaços institucionais que possibilitassem as 

mudanças que pretendiam. 

A Universidade Solidária representou para muitas pessoas a oportunidade de 

reunir-se em torno de um projeto que tinha como elemento de ligação a idéia de fortalecer a 

extensão universitária. Houve um conjunto de pessoas, de diferentes instituições de ensino, 

em sua maioria ligados a pró-reitorias de extensão, que formou uma rede articulada em 

torno do programa, muitos deles constituindo o conselho da Universidade Solidária, quando 

deixou de ser um programa do governo federal e passou a ser uma organização da 

sociedade civil de interesse público – OSCIP. 

O Prêmio Fenead representou um movimento significativo a impulsionar as 

discussões sobre gestão social, terceiro setor, cidadania empresarial e temas correlatos nas 

escolas de administração do país, no final da década de 1990. Foram os estudantes os 

protagonistas desse processo nas escolas de administração, não apenas enquanto 

organizadores do Prêmio, mas enquanto líderes dos projetos de atuação na área social. Em 

geral, os professores eram procurados pelos estudantes para se envolver e, assim, 

passaram a ser solicitados para abordar outros conteúdos em sala de aula. Várias pessoas 

que atuaram nos projetos ou na organização do Prêmio viram na área social um campo de 

possível atuação profissional. Alguns, depois de formados, de fato, permaneceram atuando, 

qualificaram-se e estão envolvidos com questões sociais, seja na academia, seja em 
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governos, empresas ou mesmo tendo constituído organizações da sociedade civil. Alguns 

ex-membros do Prêmio, inclusive, já são professores e incentivam os estudantes a 

participarem desse tipo de iniciativa. A experiência do Prêmio Fenead mostra como uma 

mobilização desse tipo, que envolve engajamento em práticas, imaginação de outras 

possibilidades e alinhamento em torno de uma causa, gera oportunidades de aprendizagem 

e de transformação de identidades, determinando escolhas individuais e de grupos sociais. 

Pela experiência na mobilização dos estudantes e na ação concreta nos projetos 

sociais, os organizadores do Prêmio Fenead perceberam a necessidade de criar espaços de 

discussão a respeito das relações entre universidade e sociedade, e das relações entre 

extensão, pesquisa e ensino nas universidades. E o Prêmio era um canal para isso, para 

provocar discussões e mobilização em cada local, estimulando a atuação mais 

institucionalizada nas universidades nesse sentido. Uma das integrantes da comissão 

organizadora do Prêmio FENEAD observa a relação entre as práticas localizadas e a 

política educacional: 

É preciso apoiar as ações sociais dos estudantes; mas não de maneira 
pontual. Precisamos fazer com que esse apoio se transforme em uma 
política pública dentro das instituições de ensino superior brasileiras, a fim 
de que um dia essa prática esteja tão arraigada que não se consiga pensar 
em uma universidade na qual ensino, pesquisa e extensão estejam 
dissociados um do outro85. 

Freitas (1997), falando a respeito do Prêmio Fenead, destaca o momento em 

que passou a não ter mais dono, era de todas e todos, ganhou as regionais pelo país, que 

passaram a sentir-se parte, responsáveis, tinham um objetivo comum para o qual era 

necessário esforço de todos. Ou seja, a mobilização gerada pelo Prêmio Fenead em todo o 

país demonstra o efeito que uma idéia vinculada a uma prática pode gerar em termos de 

alinhamento de ações e energias de várias pessoas, em diferentes locais, ao mesmo tempo, 

em torno de um objetivo ou causa única.  

O conhecimento construído na prática costuma gerar a base necessária para 

promover alinhamento e novas oportunidades de engajamento em práticas. A experiência 

da Unisol nas práticas, em parceria com universidades de todo o país, faz com que se saiba 

hoje com quem contar nos projetos, que universidades são excelentes em cada área de 

extensão, quem trabalha com o quê. Essa rede e esse conhecimento dessas características 

fortalece a capacidade de mobilização da Unisol, já que seu papel é essencialmente de 

articulação. Atualmente, essa capacidade de articular parcerias é o que garante sua 

manutenção enquanto organização, bem como viabiliza os projetos que desenvolve, pois 

consegue estabelecer a articulação entre parceiros e setores diferenciados (universidades, 
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empresas, prefeituras, ONGs e órgãos públicos). A organização é, também, depositária de 

muitas informações, o que facilita essa articulação. 

Para um dos coordenadores do GPC, embora haja diferenças entre os diversos 

atores do desenvolvimento, há pontos em comum em suas experiências e a universidade 

pode desempenhar o papel de tradução e articulação dessas iniciativas pela promoção de 

espaços de diálogo. No GPC, pode-se considerar que um primeiro trabalho de tradução é 

feito ao disponibilizar conhecimentos de forma simples e direta, de maneira que possa ser 

acessado por quem pretende se apropriar disso na prática. Além disso, o GPC promove 

espaços por meio dos quais as pessoas podem articular-se entre si. De acordo com um dos 

coordenadores do Programa: 

A gente pode não fazer tão bem a tradução em si, mas a gente promove 
espaços para que as pessoas dialoguem. No sentido de identificar pontos 
comuns [de luta] eu acho que nós não fazemos nesse nível político, mas 
com esses espaços de troca talvez a gente crie oportunidades de 
identificação, mas não nós identificando. 

3.6 Engajamento, imaginação e alinhamento e a articulação de 
diferentes saberes 

As possibilidades de aprendizagem permitidas pela combinação entre 

engajamento, imaginação e alinhamento podem ser relacionadas à ecologia de saberes e 

ao trabalho da tradução (Santos, 2005a; 2005b), discutidas no capítulo um. Pelo 

engajamento na prática, cada comunidade desenvolve saberes próprios, situados, 

localizados no seu contexto (Wenger, 1998); especializa-se e, assim, se distingue de outras 

(Santos, 2005a). Cria, portanto, identidade em torno de práticas compartilhadas no contexto 

de um empreendimento (Wenger, 1998).  

Uma parte desses saberes, que são próprios de uma comunidade específica, 

pode ser compartilhada com outras comunidades. Essa comunidade também pode 

enriquecer suas práticas, na medida que acesse saberes produzidos em outras 

comunidades e possa reinterpretá-los e aplicá-los em seu contexto. Para isso, é necessário 

que identifique o que possui de melhor para ser trocado, e reconheça sua incompletude, 

buscando outros conhecimentos; assumindo postura aberta ao diálogo e ao debate, 

realizando esforço de reconhecimento de outros saberes (Santos, 2005a; Weick e Westley, 

2004).    

Os meios de promover essa articulação ou a tradução desses saberes envolve 

tanto reificação quanto participação. Por meio de aprendizados reificados (sistematizados, 

                                                                                                                                                   
85 Comunicação pessoal – Germana Barros Rodrigues – comissão organizadora do Prêmio FENEAD 
2004/2005. 
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publicados, disponibilizados a outros), pessoas que não participam da comunidade que os 

produziu podem acessá-los. Pela interação entre pessoas de diferentes comunidades de 

prática, com diferentes saberes, também podem ser traduzidos esses saberes. Essa 

interação pode ser eventual ou de baixa intensidade (Santos, 2005a), típica das 

oportunidades para a imaginação, como em eventos, viagens, visitas, encontros, reuniões. 

Pode, também, implicar engajamento em práticas de distintas comunidades, o que 

corresponde ao trabalho de intermediação de fronteiras entre comunidades de prática, pelo 

multi-pertencimento. Ou seja, as pessoas participam de diferentes comunidades de prática e 

intercambiam saberes entre elas. Nas fronteiras entre comunidades de prática, podem 

formar-se novas comunidades de prática, especialmente em situações em que há interação 

entre pessoas em torno de atividades compartilhadas entre as comunidades.   

O alinhamento entre pessoas e comunidades de prática, por sua vez, pode 

gerar mobilização e ampliar oportunidades de aprendizagem, tanto individual quanto 

organizacional. Além disso, o alinhamento pode potencializar as transformações individuais 

geradas pela aprendizagem, ao conectar ações, recursos e saberes, permitindo  

transformações em âmbitos mais amplos. 

Admite-se, por um lado, que o engajamento em comunidades de prática é um 

modo privilegiado de ter acesso a situações de aprendizagem. Admite-se, por outro lado, 

que a articulação de diferentes saberes gera múltiplas oportunidades de aprendizagem. 

Partindo desses dois pressupostos, pode-se supor que comunidades de prática formadas 

nas fronteiras entre outras comunidades já existentes, constituídas por pessoas com 

diferentes saberes e trajetórias, são espaços altamente promissores enquanto geradores de 

oportunidades para a aprendizagem. 

Pelo que foi analisado dos programas de relação entre universidade e sociedade 

orientados por princípios de valorização e articulação de diferentes saberes, percebe-se que 

o tipo de atividade que desempenham envolve tanto engajamento em práticas, quanto 

imaginação e alinhamento. É possível afirmar que esses programas constituem espaços 

privilegiados de aprendizagem para seus integrantes e para a organização. De modo geral: 

articulam diferentes disciplinas; aproveitam recursos existentes na universidade e captam 

novos recursos; aproveitam brechas institucionais e podem provocar mudanças 

institucionais, na medida em que geram energia e aprendizagem que produzem impactos 

em identidades; procuram abrir-se para diferentes saberes na sociedade, potencializando a 

aprendizagem de todos os envolvidos. 

Pode-se dizer, ainda, que esses programas orientam-se, de algum modo, pelos 

ideais da segunda ruptura epistemológica, nas palavras de Santos (2003), uma vez que o 
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tipo de saber que privilegiam visa a aproximar ciência e senso comum, visa a constituir-se 

em saber prático, procurando construir, em conjunto com outros sujeitos (não acadêmicos) 

um conhecimento criador de competências dos não cientistas. São valorizados o diálogo e a 

prática enquanto ação e reflexão (Freire, 1987; Ribeiro, 2003). Há, ainda, em alguns dos 

programas, a preocupação explícita em suas práticas de que os aprendizados gerados no 

âmbito de suas atividades sejam amplamente distribuídos, tanto entre os que participam de 

sua construção, quanto para outras pessoas, por meio de canais de disseminação. 

É preciso, no entanto, explorar em que medida as suas práticas cotidianas 

permitem considerar, efetivamente, diferentes saberes, especialmente os saberes não-

científicos. No próximo capítulo, procura-se explorar uma experiência de relação entre 

universidade e sociedade de maneira mais profunda – a residência social que ocorre no 

âmbito do PDGS –, de modo a identificar, de maneira mais específica, a dinâmica da 

aprendizagem em comunidades de prática. A partir do que foi discutido neste capítulo e da 

análise da residência social, espera-se encontrar elementos suficientes para responder a 

pergunta que orienta esta tese. No capítulo cinco, o conjunto de experiências apresentadas  

serve de base para o debate a respeito dos limites que dificultam a articulação de saberes 

nas relações entre universidade e sociedade, bem como os desafios para a democratização 

da gestão na universidade, tanto internamente quanto em suas relações com a sociedade. 
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Capítulo 4 – Residência Social: Aprendizagem em 
Comunidades de Prática 

A partir dos referenciais teóricos apresentados e da análise de oito programas de 

relação entre universidade e sociedade orientados para a valorização e articulação de 

diferentes saberes, analisa-se, neste capítulo, uma experiência específica de relação entre 

universidade e sociedade: a residência social, que acontece no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento e Gestão Social - PDGS. O objetivo de explorar esta experiência é 

identificar características da aprendizagem pelo engajamento mútuo em práticas 

compartilhadas. Procura-se observar a dinâmica do processo de aprendizagem propiciado 

pela residência social, tendo como base a concepção de aprendizagem em comunidades de 

prática. A análise desta experiência, em particular, pode contribuir para responder à questão 

que orienta este trabalho: os programas aqui analisados constituem espaços privilegiados 

de aprendizagem organizacional? 

Embora o PDGS já tenha sido analisado junto aos outros sete programas 

estudados, no capítulo anterior a este, outras informações relativas ao Programa são 

apresentadas neste capítulo, uma vez que permitem relacionar a aprendizagem propiciada 

por intermédio da residência social às características do contexto em que está inserida.  

O PDGS traz, desde sua concepção, a proposta de integração entre pesquisa, 

ensino e extensão, com caráter multidisciplinar e a interação da universidade com diversos 

setores da sociedade. Nessas relações, incluem-se governos, empresas, organizações da 

sociedade civil, organismos multilaterais, além de pesquisadores, professores e estudantes 

de outras universidades, que trabalham com temas relacionados ao desenvolvimento e à 

gestão social. Parte-se do pressuposto de que o PDGS pode ser visto como constelação de 

comunidades de prática, que fomenta a formação de comunidades de prática, gerando 

situações e condições que propiciam aprendizagem, seja pelo engajamento em práticas, 

seja pela imaginação ou pelo alinhamento. 

Na experiência de residência social analisada neste capítulo, são estabelecidas 

relações entre universidade e sociedade envolvendo estudantes, professores, técnicos 

(monitores, coordenadores, consultores), gestores governamentais e gestores ou lideranças 

ligados a grupos e organizações comunitárias, todos interagindo de alguma maneira entre si. 

Outra característica importante é que a residência social é um processo de formação em 

gestão social na qual o foco não está em atividades de ensino, mas nas práticas 

compartilhadas pelas pessoas no âmbito de processos de desenvolvimento sócio-territorial. 

De acordo com as concepções de aprendizagem situada e da teoria social da 

aprendizagem, a aprendizagem é um aspecto inerente a qualquer atividade. Pode ocorrer 
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em qualquer lugar e a qualquer momento. É uma prática social entrelaçada com a cultura e 

a política, parte do processo de construção social da realidade (Easterby-Smith e Araujo, 

2001; Lave e Wenger, 1991). Nessa concepção, o foco do estudo da aprendizagem está nos 

processos sociais de participação das pessoas no mundo, e o grupo é a unidade primária de 

análise (Easterby-Smith; Snell; Gherardi, 1998). Embora admitindo que a aprendizagem é 

um processo que envolve, ao mesmo tempo, fatores sociais e psicológicos (Antonacopoulou, 

2001), o foco aqui é no processo de interação social. Entende-se que o conhecimento 

fundamental de uma organização não está nos papéis e documentos ou nos indivíduos, mas 

na comunidade como um todo (Easterby-Smith e Araujo, 2001). Pressupõe-se que, embora 

a aprendizagem seja inevitável em qualquer atividade, há condições que a limitam e 

condições que a potencializam, o que motiva a identificar e entender essas condições. 

Nesse sentido, não há dicotomia entre a aprendizagem individual e a aprendizagem social.  

Ao estudar a residência social, há certa tendência de valorizar a aprendizagem 

proporcionada aos estudantes que atuam como residentes sociais. A residência social 

objetiva o desenvolvimento de competências em gestão social, o que passa pela 

oportunidade de tomar contato com diversas realidades sociais e com ferramentas de 

gestão. Procura-se demonstrar, entretanto, que a residência social propicia oportunidades 

de aprendizagem para todos os envolvidos no processo – estudantes, professores, técnicos, 

gestores sociais e parceiros –, seja enquanto indivíduos, seja enquanto parte de 

coletividades. De acordo com a concepção de Yanow (2000), não é a soma de 

aprendizagens individuais que permite que a aprendizagem organizacional ocorra; ao 

contrário, as práticas sociais nas quais os indivíduos engajam-se é que permitem a 

aprendizagem individual. Assim, quando se identifica que ocorreu aprendizagem individual, 

entende-se que essa aprendizagem foi gerada por intermédio de interações sociais.  

4.1 Residência Social e PDGS – comunidades e constelações 

Para analisar a residência social por meio do referencial de comunidades de 

prática, considera-se que a residência social é uma experiência que: 

a) É intermediada por múltiplas comunidades de prática; 

b) É concebida e implementada no âmbito de um Programa (PDGS) que pode 

ser visto como constelação de comunidades de prática; 

c) Fomenta a emergência de novas comunidades de prática, principalmente 

devido ao fato de promover a articulação de diversas pessoas em torno de objetivos e 

práticas compartilhadas em algum grau; 
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d) Promove condições que potencializam a aprendizagem de pessoas 

envolvidas nas atividades. Como tais pessoas integram diversas comunidades de prática, 

podem influenciar o aprendizado dessas comunidades; 

e) Ao estar inserida no PDGS, a residência social é influenciada por suas 

práticas e também as influencia, e essas práticas refletem a aprendizagem de ambos;  

f) A observação e análise de práticas no âmbito da residência social e do PDGS 

podem revelar características da aprendizagem em programas de relação entre 

universidade e sociedade, o que não significa que essas características possam ser 

generalizadas. 

4.1.1 O PDGS enquanto constelação de comunidades de prática 

De acordo com Wenger (1998:199), uma fronteira institucional pode 

corresponder a uma comunidade de prática, a um certo número delas, ou a nenhuma delas. 

Ver uma organização como constelação de comunidades de prática, formada por objetos de 

diferentes tipos e tamanhos, que podem estar mais próximos ou menos próximos uns dos 

outros, é uma visão particular e parcial, que implica enfatizar aspectos específicos na 

análise organizacional. Nas constelações, relações de localidade, proximidade e distância 

não são necessariamente congruentes com proximidade física ou afiliação institucional. A 

aprendizagem vai reconfigurando, continuamente, relações de proximidade e distância 

(Wenger, 1998:130). Novas experiências, novos projetos e contatos aproximam e afastam 

pessoas e comunidades de prática. 

Um professor que integra o PDGS usa termos próprios de constelação para se 

referir ao Programa: “[...] o espaço é muito satelitar, você tem um sol e vários satélites, 

satélites maiores, outros menores, uns mais independentes do que outros, uns que já estão 

fugindo da órbita”. Este trecho evidencia a idéia de constelação, com um núcleo central mais 

forte, definido, e relações de proximidade e distância entre pessoas e, possivelmente, entre 

comunidades.  

É possível identificar, no âmbito das atividades do PDGS, o tipo de função mais 

freqüente desempenhada pelas pessoas que o integram, conforme esquema a seguir: 



  225 

 
Esquema 4–1: Tipos de função freqüentes entre os integrantes do PDGS 
Fonte: elaboração própria 
 

A participação no cotidiano do Programa permite supor que as comunidades de 

prática que formam a constelação de comunidades do PDGS estão associadas a: 

a) Projetos delimitados de pesquisa ou de intervenção;  

b) temas específicos de interesse de seus membros; 

c) tipo de vínculo e função no Programa. 

No primeiro caso, um projeto específico pode unir pessoas de diferentes 

categorias (pesquisadores seniores, juniores, bolsistas de iniciação científica, além de 

pessoas de fora da universidade, em alguns casos) e, a partir desse encontro, gerar 

comunidades de prática. No segundo caso, um tema, como economia solidária, agrega em 

torno de si um conjunto de pessoas com interesses e repertórios comuns. Parte delas pode 

constituir comunidades de prática, freqüentemente associando o tema a um projeto de 

pesquisa ou de intervenção. Uma terceira possibilidade é a formação de comunidades de 

prática entre pessoas de uma mesma categoria ou tipo de vínculo em relação ao Programa. 

Assim, os bolsistas de iniciação científica podem constituir comunidades de prática entre si, 

bem como os pesquisadores juniores e o pessoal de apoio técnico, os estudantes do curso 

de especialização ou, ainda, os professores entre si86. 

Essas relações de proximidade e distância entre pessoas e comunidades, de 

pertencimento e não pertencimento a uma comunidade ou a uma constelação de 

                                                
86 Não se pretende aqui identificar as possíveis comunidades de prática que existem no PDGS como 
um todo, pois nosso foco está na residência social no Programa ONG Forte, que será detalhado a 
seguir. 
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comunidades, não são estáticas; configuram-se e reconfiguram-se continuamente, em 

decorrência das práticas do cotidiano e das relações que se estabelecem entre as pessoas 

em torno de empreendimentos ou tarefas específicas. 

Um pesquisador sênior do PDGS, que trabalha com o tema da economia 

solidária, confirma a percepção de relações que configuram comunidades e constelações de 

comunidades de prática em torno de um tema: 

De fato é uma espécie de comunidade que vai tendo ramificações. Essa 
comunidade tem diferentes núcleos. Ela tem um núcleo duro, digamos 
assim, aquele que trabalha mais diretamente com a economia solidária, mas 
tem um núcleo de pessoas que estão um pouco em torno, trabalhando 
questões que têm relação com... [temas da gestão social e do terceiro setor]. 
Então é uma comunidade porque são, de um lado, estudantes de 
graduação envolvidos com projetos, como o Bansol e outros, são 
estudantes de mestrado fazendo dissertação sobre o tema ou envolvidos 
com outras atividades, pessoas que concluíram o mestrado e continuam 
ligados de alguma maneira. Entre os que concluíram a graduação, alguns 
entraram diretamente para o mestrado, enquanto outros se dedicam a 
atividades ligadas à economia solidária, como no projeto EcoLuzia. Há duas 
pessoas na equipe que já se formaram vivendo esse ‘caldo’, fazem parte 
dessa espécie de comunidade de aprendizagem, porque se ocupa com 
temas ligadas à sociedade civil e à ação pública, digamos assim. Alguns 
trabalham diretamente com a economia solidária, outros nem tanto, alguns 
acabam vindo para o tema. Então, realmente é impressionante, criou-se 
aqui uma espécie de comunidade de aprendizagem. 

Wenger (1998:127) aponta elementos que permitem ver comunidades de prática 

como parte de uma constelação. As comunidades podem compartilhar raízes históricas, 

possuir empreendimentos relacionados, servir a uma causa ou pertencer a uma instituição, 

enfrentar condições similares, possuir membros em comum, compartilhar artefatos, possuir 

relações geográficas de proximidade ou interação, possuir discursos e estilos que se 

sobrepõem em algum grau, compartilhar ou competir87 pelos mesmos recursos. 

Todos esses elementos podem ser identificados nas relações que ocorrem no 

âmbito do PDGS e reforçam a possibilidade de vê-lo enquanto constelação de comunidades 

de prática. As comunidades compartilham entre si, de maneira mais intensa ou menos 

intensa, histórias, membros, recursos, discursos, compartilham espaço físico e possuem 

empreendimentos relacionados. No conjunto de atividades promovidas no âmbito do 

Programa ou por organizações relacionadas a ele, é possível identificar pessoas que se 

reconhecem de alguma maneira, seja pelo interesse comum em certos temas, pelo 

compartilhar de certos valores ou pela trajetória profissional. Assim, quando é necessário 

contar com um profissional para certa atividade em um projeto, ativa-se essa rede e são 

                                                
87 A competição pelos mesmos recursos materiais, financeiros ou humanos (pessoas para participar 
de um projeto) pode indicar que duas ou mais comunidades fazem parte de uma constelação, já que 
o mesmo elemento é valorizado e disputado por ambas em certo contexto. 
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buscadas pessoas que já tenham participado do Bansol, da ACC88, da residência social, da 

especialização, ou tenham sido orientandos de professores ligados ao PDGS. De alguém 

que já ocupou alguma dessas posições ou desempenhou alguma dessas atividades, 

pressupõe-se certas características. Parceiros externos costumam recorrer ao PDGS para 

indicação de profissionais capacitados nas áreas em que o Programa atua. 

Wenger (1998) observa que o aparato institucional costuma reforçar a 

continuidade numa organização, mas pode ocorrer de uma organização ser apenas uma 

abstração para as pessoas e pode ser composta por conjuntos de práticas muito diferentes 

e até desconexas. Nas universidades, é comum que programas ou núcleos de pesquisa 

constituam estruturas de apoio difusas, nas quais cada comunidade de prática, formada em 

torno de um projeto de pesquisa ou de extensão, empreenda seus próprios projetos, 

compartilhando poucos itens com outras, no máximo a estrutura física e serviços de apoio. 

O PDGS, em sentido contrário, representa um esforço para que esse 

compartilhar de recursos e de conhecimentos seja intensificado entre seus membros. A 

orientação permitida pela existência do projeto articulador de concepção do Programa, 

reunindo várias ações, pessoas e projetos, foi fundamental para que o PDGS se 

configurasse, efetivamente, como Programa e pudesse ser visto como constelação de 

comunidades de prática. O processo potencializado pela realização do Programa, e que se 

pretende consolidar por meio do Ciags89, pode reforçar esse papel de moldura física e 

organizacional, no âmbito da qual distintas comunidades de prática existem, relacionam-se e 

compartilham aprendizagem entre si. Há, certamente, limites na articulação entre as 

pessoas de diferentes comunidades de prática, mesmo quando formam uma constelação90.  

Uma constelação de comunidades de prática, de acordo com Wenger (1998), é 

sempre conhecida parcialmente, já que pessoa alguma consegue conhecer integralmente as 

práticas de cada comunidade da constelação. É praticamente impossível para uma mesma 

pessoa ser parte integral de cada um delas. Algumas pessoas possuem visão mais apurada 

ou mais poder para impor sua visão, mas não refletem necessariamente o todo. Para 

algumas pessoas, é clara a visão do PDGS como constelação, na qual é possível perceber 

inúmeras conexões. Para outros, tal moldura não é tão evidente ou relevante. Uma possível 

razão da dificuldade em perceber essa moldura é a diversidade de questões com as quais o 

Programa trabalha, além de questões relativas à identidade, discutidas no capítulo três. 

                                                
88 Bansol e ACC foram abordados no capítulo três desta tese. 
89  Conforme mencionado no capítulo três desta tese, o Ciags – Centro Interdisciplinar de 
Desenvolvimento e Gestão Social representa a institucionalização do PDGS. 
90  Os limites para a articulação entre diferentes saberes serão discutidos em mais detalhes no 
capítulo cinco. 
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Pela postura dominante no PDGS de abertura a demandas da sociedade, a 

temas emergentes e a oportunidades de financiamento, há amplo espaço para o emergente, 

para novos projetos, novas idéias e linhas de ação que surgem no curso das atividades, 

independente de um planejamento integrado. Por um lado, essa postura aberta confere 

dinamismo ao Programa e permite que se identifiquem demandas de diferentes setores da 

sociedade e se percebam novidades na área da gestão e do desenvolvimento. Uma 

professora entrevistada avalia como uma riqueza do PDGS a liberdade, que permite a seus 

integrantes implementar novas idéias, conceitos, modos de fazer, com um mínimo de 

articulação. Ela percebe um ambiente que incentiva a inovação pela liberdade de ação. Por 

outro lado, essa postura aberta pode gerar indefinição de critérios, prioridades e foco, até 

porque gestão social e desenvolvimento são temas que possibilitam inúmeros recortes e 

associação com múltiplos temas. Alguns integrantes têm dificuldades para identificar os 

objetivos do Programa, projetos que o compõem, critérios de alocação de recursos, papéis e 

relações entre as pessoas e projetos, causando, eventualmente, conflitos e insegurança. O 

fato de os parâmetros e regras gerais do Programa não estarem claros para todos costuma 

dificultar decisões cotidianas e fazer com que as pessoas não consigam identificá-lo, 

integralmente, como constelação.  

O desafio parece ser conciliar o ambiente aberto à inovação, às oportunidades 

de aprendizagem pela experimentação, por um lado, e a definição mais clara de foco, de 

objetivos e de critérios para orientar decisões, por outro, de modo a fortalecer a identificação 

das pessoas com o Programa e fomentar a articulação de saberes entre as comunidades de 

prática que o compõem. 

O PDGS oferece um ambiente dinâmico, de intensa atividade em torno de temas 

relacionados à gestão social e ao desenvolvimento, o que configura um campo fértil em 

oportunidades de aprendizagem para uma experiência como a da residência social. Há uma 

base de atividades de pesquisa, muitas delas desenvolvidas de maneira continuada ao 

longo de vários anos, o que permite que tenham consistência, bem como há experiências de 

ensino e de intervenção já desenvolvidas, que geraram aprendizagem organizacional. Como 

vimos, também, no capítulo três, há várias pessoas que já ocuparam distintas posições no 

âmbito do Programa, com diversas experiências prévias, o que os habilita a orientar, de 

alguma maneira, novos integrantes, em projetos que envolvem residência social, por 

exemplo. 

Além da aprendizagem pelo engajamento em práticas, tanto o PDGS como um 

todo quanto a residência social, em particular, proporcionam oportunidades para a 

imaginação aos que se integram a suas atividades. Além do que fazem juntos em cada 

comunidade de prática, seus integrantes desfrutam de múltiplas oportunidades de contato 
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com diferentes experiências, pessoas, lugares, contatos nacionais e internacionais, seja por 

palestras, congressos, debates, publicações, pesquisas. A aprendizagem pelo engajamento 

abre espaço para a imaginação: pela experiência prática e pelo contato que podem ter com 

outras pessoas, conhecimentos, perspectivas, estudantes passam a considerar a área social 

como área de atuação profissional, ampliam horizontes, visões de mundo. Se não houvesse 

a experiência prática, no entanto, a imaginação seria empobrecida ou não faria sentido. 

4.2 Residência social: definição e modalidades 

A residência social é uma metodologia de aprendizagem de natureza prático-

reflexiva, que supõe a imersão do estudante numa realidade relativamente desconhecida 

para ele num primeiro momento. Ele passa a conviver com essa realidade, mergulhando no 

cotidiano da vida social, política, econômica e cultural de uma organização, comunidade, 

projeto ou empreendimento (França Filho, 2002) relacionados à gestão social e ao 

desenvolvimento. Numa perspectiva interdisciplinar, a residência social visa articular 

conhecimentos teóricos e práticos, análise e intervenção organizacional, além de contribuir 

para a formação de gestores sociais e para a geração de dados para pesquisas em gestão 

social e desenvolvimento. Por meio da residência social, os estudantes têm a oportunidade 

de agregar-se a outros estudantes, a gestores sociais e a outros atores, como professores, 

técnicos e consultores, num processo de aprendizagem que envolve práticas 

compartilhadas. 

A idéia inspirou-se parcialmente na residência médica, um conjunto de 

atividades eminentemente práticas realizadas de modo intensivo por estudantes de 

medicina, no período final de sua formação na graduação. Inspirou-se, também, em 

variadas formas de investigação e intervenção das ciências sociais, em especial, a 

observação participante, típica da prática antropológica, em que se supõe a imersão do 

sujeito numa realidade a princípio desconhecida, com a qual convive cotidianamente e, a 

partir dessa convivência, constrói um saber. A noção de residência social é influenciada, 

também, pela prática da consultoria em administração, onde há demandas por sugestões de 

alternativas relativas à gestão organizacional (França Filho, 2002). 

A residência social diferencia-se dos estágios curriculares previstos, por exemplo, 

nos cursos de administração. Embora os estágios reflitam a importância atribuída ao 

aprendizado pela prática, são geralmente realizados ao final do curso, quando se espera 

que o conhecimento acumulado no universo acadêmico seja aplicado ou testado na prática 

numa organização. Muitas vezes, porém, os estágios são desvirtuados enquanto 

oportunidade para a aprendizagem, pois os estudantes não encontram chance de realizar 
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diferentes atividades e acessar distintos recursos de aprendizagem. A residência social na 

graduação, diferentemente dos estágios, pode ser realizada em qualquer momento do curso. 

A residência social reúne, portanto, características de estágio – ao 

complementar a formação em sala de aula, de consultoria – ao oferecer orientação às 

práticas de gestão, e de pesquisa social – na medida em que aquela realidade configura-se 

como objeto de estudo, sobre o qual o estudante elabora dados e reflexões. Ao supor 

interação entre análise e intervenção, a dinâmica metodológica da residência social 

aproxima-se da pesquisa-ação. Pode-se, ainda, identificar uma dimensão existencial na 

prática da residência social, já que o estudante tem a oportunidade de conviver com uma 

realidade nova, o que permite expandir seu olhar sobre o mundo e contribuir para alterar sua 

forma de vê-lo (França Filho, 2002). 

O conceito e a prática da residência social vêm sendo desenvolvidos no âmbito 

do PDGS desde 2001, como mecanismo transversal na formação em gestão social de 

estudantes de graduação e de especialização91. A seguir, apresentam-se experiências de 

residência social que ocorreram no âmbito do PDGS entre 2002 e 200492. 

4.2.1 Apoio à gestão e residência social 

A área de apoio à gestão do PDGS/Ciags foi criada visando contribuir para a 

articulação entre a universidade e a sociedade no campo da gestão social, por meio de 

atividades de apoio a gestores e pesquisadores. Seu surgimento tem relação com o grande 

volume de demandas recebidas por intermédio de professores, pesquisadores e estudantes 

para que fosse concedido apoio da universidade para elaboração de projetos, captação de 

recursos, informações a respeito de gestão, encaminhamento de processos, questões 

jurídicas, entre outras. Essas solicitações vão desde informações de caráter pontual, até 

apoio contínuo na implementação de um novo processo de gestão, por exemplo. 

Os gestores que participaram do Programa ONG Forte 2002 93  haviam 

demandado, também, um espaço de apoio permanente na universidade, para além dos 

limites de tempo e de recursos de um programa pontual. Havia, ainda, o interesse de 

                                                
91 Cabe mencionar que existem disputas pela autoria da concepção da residência social. Uma delas 
se dá entre o PDGS e a Secomp (parceira no Programa ONG Forte, no âmbito do qual aconteceu a 
primeira experiência de residência social). Outra discussão a respeito do uso do termo e da 
concepção da residência social ocorreu no início de 2005, entre o PDGS e uma organização da 
sociedade civil que vem usando o termo em seus programas. Essa disputa é explicitada em 
discussões abertas em eventos, ou em manifestações por escrito. 
92 Em 2005, outros projetos que aplicam a residência social como mecanismo de aprendizagem e 
intervenção estão em andamento, porém não serão abordados nesta tese. 
93 O Programa ONG Forte será detalhado a seguir. 
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professores, pesquisadores e estudantes de aproximarem-se mais da prática da gestão 

social, para melhor desenvolver suas atividades acadêmicas relacionadas ao tema. 

A área de apoio à gestão iniciou sua composição em fevereiro de 2004, 

contando com dois residentes sociais de graduação em administração (uma delas foi 

posteriormente substituída por uma estudante de direito), um monitor e um coordenador. 

Entre as atividades desenvolvidas por essa equipe estavam: promoção de eventos; 

elaboração de projetos; sistematização e disseminação de informações relativas à gestão 

social e desenvolvimento; participação em eventos, como palestras e reuniões no âmbito 

acadêmico e fora dele. A equipe prestava, ainda, atendimento a gestores, grupos e 

organizações sociais, gratuitamente, por meio de serviços de orientação técnica e 

assessoria. 

Em cerca de um ano de atuação, a equipe de apoio à gestão atendeu centenas 

de pessoas em busca de informações, e acompanhou de perto algumas organizações e 

projetos. A natureza da residência social na área de apoio à gestão diferenciou-se de sua 

concepção original, pois os estudantes não chegaram a envolver-se plenamente com o 

cotidiano de uma organização ou projeto específico.  

Em fevereiro de 2005, as atividades de apoio à gestão em resposta a demandas 

espontâneas, ou seja, não incluídas em projetos específicos, foram temporariamente 

suspensas. Isso ocorreu em função do processo de redefinição de foco de atuação do 

PDGS/Ciags. Em um ano de atuação, foi possível perceber a importância de se contar com 

uma estrutura permanente de apoio à gestão que atenda a demandas espontâneas ou 

avulsas na área de gestão social. Um serviço como esse permite o contato direto entre a 

universidade e setores da sociedade, é um meio de colocar conhecimentos diversos à 

disposição da sociedade, e, sobretudo, pode constituir uma referência para setores da 

sociedade envolvidos com gestão social e desenvolvimento, pois sabem a que lugar na 

universidade se dirigir para buscar apoio, quando necessário. A diversidade e o volume de 

demandas exige o investimento de recursos de maneira regular, para garantir uma base 

mínima de sustentação. Esta é uma dificuldade para programas como o PDGS, que 

costumam captar recursos para projetos específicos, com prazos curtos. Além disso, 

algumas demandas são complexas e colocam a universidade diante de dilemas em relação 

ao grau de envolvimento na busca de sua solução. 

4.2.2 Residência social e especialização em gestão social e 
desenvolvimento 

A residência social integra a estrutura curricular do curso de Especialização em 

Gestão Social para o Desenvolvimento, com carga horária de oitenta horas, com o objetivo 
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principal de contribuir para a formação dos gestores estudantes do curso, complementando 

sua formação com uma vivência prática intensiva.  

Os estudantes desse curso são, em sua maioria, pessoas que possuem 

experiência em gestão, direta ou indiretamente relacionada à área social e ao 

desenvolvimento. Eles atuam em governos, empresas e organizações da sociedade civil e 

encontram nesse curso a oportunidade de refletir a respeito de suas experiências, confrontá-

las com as de seus colegas e entrar em contato com outros conhecimentos na área, tanto 

por meio de aulas com professores, quanto em oficinas, atividades individuais e em grupos 

e na própria residência social. Espera-se que a experiência da residência social possa ser 

confrontada com a experiência do residente enquanto gestor, contribuindo para sua análise 

crítica e qualificação e para o desenvolvimento de competências em gestão social.  

A residência social pode gerar demandas por intervenções ou sugestões de 

alternativas de ação para a organização ou projeto visitado. Nesse processo, o estudante 

pode, portanto, aprender e contribuir para a reflexão, o aprendizado e o desenvolvimento 

das práticas no local onde pratica a residência. Recomenda-se que esse local seja distante 

geograficamente de onde o residente mora e trabalha, de maneira que tenha condições de 

desligar-se ao máximo de suas atividades cotidianas e, assim, envolver-se mais com o 

ambiente, o universo, a realidade organizacional da organização em que está fazendo a 

residência. 

A residência social na Especialização em Gestão Social e Desenvolvimento 

pode ser vista como mecanismo de aprendizagem pela imaginação. Ao conviver com o 

cotidiano de outra organização ou empreendimento, que não a sua própria, os residentes 

sociais da especialização, têm a oportunidade de ampliar horizontes, promover intercâmbios, 

contatos, embora não cheguem a engajar-se nas atividades da organização, e possam ter 

ou não algum tipo de alinhamento com a causa da organização por atividades anteriores. A 

imaginação articula-se com sua própria experiência de engajamento em comunidades de 

prática e gera novas oportunidades de aprendizagem, permitindo a articulação nas fronteiras 

entre comunidades de prática. 

4.2.3 Residência social no Programa ONG Forte 

O Programa ONG Forte uniu o PDGS/Ciags e a Secretaria de Combate à 

Pobreza e às Desigualdades Sociais do Estado da Bahia (Secomp) para a capacitação de 

gestores sociais. O Programa ONG Forte foi idealizado pela Secomp com o objetivo de 

“promover o desenvolvimento do gerenciamento social através da informação, capacitação e 

maior profissionalização de gestores de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos”. 
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De acordo com a Secretaria, a capacitação envolve elaboração de projetos voltados ao 

desenvolvimento comunitário, acesso à informação e troca de experiências, tanto dos 

gestores sociais entre si, quanto em suas relações com a gestão pública94.   

O engajamento no Programa ONG Forte representou para o PDGS/Ciags uma 

oportunidade de aprendizagem, uma vez que o aproximou tanto do governo como de 

gestores sociais. O ONG Forte foi financiado, em sua maior parte, pela Secomp, e contou 

com investimentos de recursos do PDGS de diferentes ordens, como estrutura física e 

material, pessoas, recursos financeiros, biblioteca e conhecimentos em gestão social e 

desenvolvimento. 

A primeira edição da parceria entre a UFBA e a Secomp em torno do Programa 

ocorreu no ano de 2002, quando participaram da capacitação cerca de 15095  gestores 

sociais de diferentes organizações não-governamentais localizadas em Salvador, os quais 

foram selecionados sem qualquer critério em relação à localização, porte ou área temática 

de atuação, o que implicou a formação de um grupo altamente heterogêneo. Participaram, 

também, vinte e oito estudantes de graduação da UFBA, sendo vinte e seis de 

administração e dois de secretariado executivo, que atuaram como residentes sociais. Os 

estudantes trabalharam em duplas, cada uma delas atuando em duas organizações, 

acompanhando o desenvolvimento de um plano de ação construído em conjunto com o 

gestor social96. 

A avaliação do processo e dos resultados da primeira edição motivou os 

parceiros a prosseguirem com o Programa, promovendo mudanças a partir da 

aprendizagem gerada por meio da primeira experiência97. Entre as principais mudanças 

promovidas na edição de 2004, estão: 

1. Inserção de estudantes de diferentes cursos e de diferentes instituições de 

ensino, garantindo o caráter interdisciplinar e interinstitucional do Programa, 

pois se percebeu que era importante contar com conhecimentos de outras 

áreas e promover articulação com outras universidades. 

2. Foco em desenvolvimento territorial, em áreas geograficamente delimitadas, 

buscando articular esforços de várias organizações e pessoas numa mesma 

área, com maior homogeneidade entre os participantes (nesse caso, 

                                                
94 Disponível em <http://www.secomp.ba.gov.br/programa_detalhes_view>. Acesso em 29.4.2005. 
95 127 gestores sociais concluíram o curso. 
96 Muitos dos estudantes que participaram da edição de 2002 do Programa ONG Forte estavam 
também envolvidos com a ACC e a criação do Bansol, ambas experiências apresentadas no capítulo 
três desta tese. 
97 A Secomp estabeleceu, também, parcerias com a rede de universidades estaduais na Bahia para 
ampliação do alcance do programa, levando-o ao interior do Estado. 

http://www.secomp.ba.gov.br/programa_detalhes_view>
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homogeneidade pelo território a que pertencem). Na avaliação de 2002, 

percebeu-se que a extrema heterogeneidade dos gestores sociais dificultava 

a abordagem dos temas na capacitação, pois tinham conhecimentos prévios 

e problemáticas muito diversas entre si. 

3. Presença de monitor em campo, pois tanto os residentes quanto os gestores 

sociais sentiram falta da presença de alguém com mais experiência para 

orientar as atividades no campo. Na primeira edição, havia monitores, mas 

não participavam de atividades de campo; orientavam os residentes na 

própria universidade. 

4. Trabalho a partir de diagnóstico rápido participativo e planejamento rápido 

participativo, elaborado em conjunto pelos gestores de organizações 

participantes e por residentes sociais, apoiados por facilitadores com 

experiência em diagnóstico e planejamento participativo. Na primeira edição, 

foram trabalhados temas gerais da gestão social, em sala de aula, por 

quarenta horas. Embora os temas tenham sido considerados relevantes 

pelos gestores, eram ministrados de maneira genérica, sem considerar 

necessidades específicas de cada organização ou área. As aulas 

aproximavam-se, de certo modo, da concepção de educação bancária 

(Freire, 1987), em que alguém que conhece um tema “deposita” os 

conteúdos ou conhecimentos para alguém que não os possui. Os 

participantes observaram, ainda, que os palestrantes ou professores nem 

sempre conheciam as realidades de gestão das ONGs que participavam do 

curso, o que fazia com que alguns conteúdos fossem muito distantes de sua 

realidade. 

5. Estrutura de apoio físico, composta por sala, computadores, telefone, 

secretaria. Na primeira edição, não havia estrutura de apoio definida, o que 

foi considera pelos participantes como uma lacuna, pois não tinham um 

espaço físico de referência. 

6. Ênfase ao trabalho em pequenos grupos, com certa autonomia de definição 

da forma de trabalho de cada grupo. Na primeira edição, trabalharam em 

duplas; algumas tiveram bom entrosamento, enquanto outras não 

conseguiram trabalhar de maneira coesa. Como na edição de 2004 houve 

um recorte territorial e a inserção de estudantes de diferentes cursos, 

considerou-se que tanto gestores quanto residentes sociais teriam melhores 

condições de articular conhecimentos trabalhando em grupos. 
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7. Instituição de vale-transporte e fundo para pequenas despesas relacionadas 

ao trabalho de campo. Na primeira edição, não houve a previsão de recursos 

para esses fins, o que dificultou a realização de algumas atividades. 

8. Conforme sugerido pela avaliação de 2002, foi realizado em 2004 um 

diagnóstico de cada organização, por meio de um questionário de 

mapeamento organizacional para organizações da sociedade civil, aplicado 

pelos residentes sociais.  

Foram definidas pela Secomp e pelo PDGS/Ciags metas físicas que orientaram 

a condução das atividades do Programa ONG Forte 2004, que podem ser vistas no Anexo A 

desta tese, juntamente com as principais atividades realizadas. 

Na edição de 2004, participaram cerca de oitenta gestores de grupos e 

organizações da sociedade civil, localizados em quatro territórios: Península de Itapagipe, 

Região Nordeste de Amaralina e Alto das Pombas98, no município de Salvador, além da 

Costa dos Coqueiros, no litoral norte do estado da Bahia.  

Para definir os territórios com os quais trabalhariam, governo e universidade 

partiram de uma definição de limites territoriais que foi discutida com pessoas de cada local, 

convidadas para debater o Programa99. A escolha desses territórios ocorreu por demandas 

específicas apresentadas ao governo ou à universidade para que fossem desenvolvidos 

trabalhos na área de gestão e desenvolvimento em sua comunidade. 

Participaram, ainda, vinte estudantes universitários de graduação 100  de 

diferentes instituições de ensino superior, públicas e privadas, de Salvador101, que atuaram 

como residentes sociais. Os residentes sociais eram oriundos de diversos cursos: 

administração, ciências sociais, direito, engenharia elétrica, filosofia, história, pedagogia, 

psicologia, secretariado executivo, relações internacionais e turismo. Essa articulação 

interdisciplinar e interinstitucional foi avaliada por todos os participantes como uma das 

maiores riquezas do programa, como será visto adiante. 

                                                
98 No território do Alto das Pombas, as atividades de campo foram interrompidas antes do término do 
Programa, entre outras razões, pela existência de conflitos entre os participantes da comunidade 
entre si, e de alguns deles com a equipe da universidade, além da própria dificuldade de mobilização 
das bases desses grupos. 
99 Foram realizadas de duas a três reuniões em cada um dos territórios, nas quais se discutiu, com 
pessoas ligadas a organizações não governamentais e possíveis parceiros na região, quem 
participaria, qual seria o recorte territorial e os principais temas a serem trabalhados. 
100 O grupo iniciou com vinte estudantes, teve a desistência de dois deles (por motivos de saúde e 
compromissos pessoais) e a integração de um novo membro, já na metade do programa, finalizando 
o Programa com dezenove residentes sociais. 
101 Faculdades Jorge Amado, Faculdade Ruy Barbosa, Faculdade Social da Bahia, Universidade 
Federal da Bahia, Universidade Católica do Salvador e Unifacs.  
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A carga horária dos residentes no Programa foi de vinte horas semanais, e sua 

atuação ocorreu durante seis meses e meio 102 . Cada um recebeu uma bolsa auxílio 

mensal103, além de vales-transporte para as atividades de campo. Os estudantes atuaram 

junto a cada um dos quatro territórios, divididos em equipes multidisciplinares, 

acompanhados no trabalho de campo por um monitor. 

A estimativa dos residentes do percentual de horas totais dedicadas a cada 

conjunto de atividades está na tabela a seguir, sendo que a característica específica das 

atividades variou em função de cada território. 

Tabela 4–1: Percentual de horas totais dedicadas a cada conjunto de atividades 
Residência Social – Programa ONG Forte 2004 

Conjuntos de atividades realizadas pelos residentes 
Percentual 
sobre total 
de horas 

1.Capacitação (participação em aulas, treinamentos, oficinas, eventos, fóruns – como 
ouvinte ou ministrante – , e atividades de leitura) 

40% 

2. Pesquisa e diagnóstico (mapeamento das organizações, diagnóstico para plano no 
território, visita a organizações, pesquisa de informações na internet, livros, outras 
organizações, parcerias) 

17% 

3. Atividades de integração e reuniões (entre os residentes, com monitores e 
coordenadores, com gestores e integrantes das comunidades, com parceiros) 

20% 

4. Planejamento e monitoramento (elaboração de planos de trabalho, discussão do 
planejamento e andamento do trabalho com colegas, gestores e parceiros, 
preparação de material, informações e estrutura para atividades de campo) 

6% 

5. Relatórios e produtos (elaboração de relatórios de campo, relatórios individuais e 
de grupo, artigos e textos, casos para ensino, sistematização de atividades) 

17% 

Fonte: Relatório final – Avaliação – Programa ONG Forte 2004 
 

Entre os materiais produzidos pelos residentes sociais, estão: 

o Dezenove planos de trabalho individuais e quatro planos de trabalho em 
grupo, traçando objetivos, metas e estratégias, e detalhando atividades 
previstas em cada território.  

o Mapeamento de cinqüenta e três organizações da sociedade civil.  

o Projeto “Residência Itinerante”, elaborado e executado por iniciativa de 
residentes sociais, por meio do qual foram oferecidas oficinas de capacitação 
que atendiam a demandas específicas de capacitação dos gestores sociais 
em cada território, aproveitando o conhecimento de cada estudante de acordo 
com sua área de formação e experiência prévia. 

o Dezesseis casos para ensino em gestão social e desenvolvimento, que 
relatam situações vividas ao longo do Programa, e um artigo acadêmico; 

                                                
102 As atividades de capacitação e de campo, e a atuação dos residentes, concentraram-se entre os 
meses de julho de 2004 e janeiro de 2005. 
103 O valor da bolsa auxílio era de R$ 241,51, correspondente, na época, ao valor da bolsa de 
iniciação científica concedida pelo CNPq. 
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o Dezenove relatórios finais individuais e quatro relatórios finais de grupo, 
contendo informações a respeito das atividades realizadas durante o 
Programa, bem como respondendo a questões de avaliação da experiência; 

o Sistematização dos diagnósticos e planos de desenvolvimento sócio-territorial 
elaborados em três territórios, além da sistematização de processos 
desenvolvidos nos territórios; 

o Elaboração de material para ensino para as oficinas, elaboração de cartas e 
documentos, no âmbito das atividades nas comunidades. 

4.3 Práticas de gestão no Programa ONG Forte 2004 

O planejamento do Programa ONG Forte 2004 aproveitou parte da  

aprendizagem gerada na experiência anterior - ONG Forte 2002 -, conforme apontado acima. 

O Programa foi planejado, em linhas gerais, por quatro integrantes da coordenação na 

universidade e por três integrantes do governo. O detalhamento das atividades foi realizado 

pela coordenação na universidade.  As decisões no âmbito da equipe do PDGS/Ciags 

costumavam ser tomadas por cada um dos três coordenadores de linhas de ação. Quando 

envolviam mais de uma área, eram tomadas em reuniões das quais participavam a 

coordenadora geral, os três coordenadores de linhas de ação e, eventualmente, os 

monitores e a secretária. Costumava haver divergências e conflitos acirrados nessas 

reuniões, o que dificultou o andamento do processo. 

De acordo com o relatório final de avaliação do Programa ONG Forte 2004, os 

parceiros institucionais – Secomp, FLEM 104  e Ciags – enfrentaram dificuldades quase 

incontornáveis na gestão por contrato do programa. A universidade tem uma tradição de 

trabalho por convênios, em que os pares têm metas em comum para as quais aliam 

recursos. O modelo contratual adotado dificulta as relações de trabalho, aumentando os 

intervenientes do processo (grande número de gestores e instituições), gera demora na 

liberação de recursos e prejudica a execução de tarefas. Algumas vezes, parecia não haver 

entre as partes disposição ou competência suficiente para superar as dificuldades, em 

função de conflitos pessoais e de disputas políticas, além da falta de clareza na delimitação 

de responsabilidades. 

Em decorrência dessas dificuldades, boa parte do tempo e da disposição das 

pessoas envolvidas no Programa, nas três instituições, foram aplicados na discussão de 

problemas relacionados a questões contratuais, em detrimento de questões relativas aos 

fins e processos do programa em si. Houve dificuldades na gestão do projeto no âmbito da 

universidade, relacionadas à complexidade do projeto, à diversidade da equipe e a conflitos 

                                                
104  Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), que atuou como intermediadora dos recursos 
financeiros. 
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entre seus membros. Destaca-se, no entanto, o alto nível de capacitação e de engajamento 

geral da equipe com o projeto. 

Para as atividades específicas da residência social, boa parte do planejamento 

foi feita pela coordenadora da residência e pelos dois monitores. Cada grupo de residentes 

elaborou um plano de trabalho, e cada residente elaborou um plano de trabalho individual, a 

partir do diagnóstico e do plano de desenvolvimento sócio-territorial elaborado em conjunto 

com os gestores sociais de cada território, em processo facilitado por um consultor externo. 

Cada grupo desenvolveu seus próprios mecanismos de gestão, sendo que dois grupos 

tornaram algumas regras explícitas ao reificá-las em um pacto de conduta.  

A comunicação entre a coordenação e os residentes era feita por meio de 

reuniões, e-mails e dos monitores, os quais estavam presentes no campo. Muitos dos 

residentes costumavam freqüentar a sede do PDGS/Ciags, possibilitando um contato mais 

direto com os vários integrantes da coordenação. A comunicação da coordenação com os 

gestores sociais era feita quando reunidos em oficinas de capacitação, ou por intermédio 

dos residentes e monitores. Quando necessário contato esporádico, costumava ser feito por 

meio telefônico, sendo que a grande maioria dos gestores sociais não utiliza e-mail ou 

internet. Uma das linhas de ação do programa previa o uso de um sistema de informações 

gerenciais, por meio do qual seria feita a comunicação entre residentes, monitores e 

coordenação, e a gestão de todas as atividades do programa. Previa-se, também, que o 

portal gestão social fosse amplamente utilizado. Em função de problemas de ordem técnica 

e gerencial, não foi possível utilizar o sistema de informações gerenciais e o portal durante o 

Programa. 

Houve um processo de avaliação do Programa, porém não foi processual e não 

envolveu todos os participantes. Havia um senso compartilhado da importância da avaliação 

em todas as etapas, o que estava previsto no projeto desde o início, inclusive no orçamento. 

Integrantes da equipe do Ong Forte já tinham alguma experiência com o tema, seja 

realizando cursos ou vivendo processos de avaliação. Houve, ainda, a presença de 

especialistas em avaliação num evento durante o Programa, além de seminário 

internacional que tratou do tema, promovido pelo PDGS. Na prática, porém, o conhecimento 

a respeito de avaliação que já existia entre os integrantes do Programa não foi aplicado 

integralmente em sua própria avaliação. Isso aconteceu tanto por problemas de atrasos na 

liberação de recursos pelo financiador, como pelo fato de as atividades de avaliação não 

terem sido priorizadas no conjunto de atividades do Programa.  
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A questão da participação de gestores e residentes sociais nas decisões 

relativas às atividades é tratada adiante, no item legítima participação periférica e 

negociação de significados. 

4.4 Comunidades de prática no Programa ONG Forte 2004 

As pessoas envolvidas diretamente no planejamento e na execução do 

Programa ONG Forte podem ser assim categorizadas: 

Organização ou 
grupo 

Pessoas diretamente 
envolvidas com o programa 

Principais papéis em relação ao programa 

Secomp Coordenadora geral 
Coordenadora técnica 
Técnicos gestores 
governamentais (3) 

Financiamento 
Negociação do projeto 
Participação na definição de critérios 
Acompanhamento da execução 
Participação em algumas atividades 

Fundação Luís 
Eduardo 
Magalhães - 
FLEM 

Diretor da Fundação 
Diretor de área 
Técnicos (2) 

Intermediação de recursos financeiros 
Gestão dos contratos de prestação de 
serviços 
Ordenamento de despesas 

PDGS/Ciags Coordenadora geral 
Coordenadores de linhas de ação 
– capacitação, residência, 
informação e avaliação (3) 
Monitores de campo (2) 
Secretária (1) 
Residentes sociais (20) 
Professores (que participaram de 
atividades de capacitação) 

Negociação do projeto 
Definição da metodologia de trabalho 
Infra-estrutura física (salas, biblioteca, 
materiais) 
Implementação do programa 
Avaliação do programa 

Gestores sociais Gestores de organizações não 
governamentais ou participantes 
de grupos sociais nos quatro 
territórios trabalhados 

Participação nas atividades de capacitação, 
oficinas, eventos e atividades de campo 
definidas por seus próprios planos de trabalho. 

Viva Nordeste Técnicos governamentais Coordenação do programa governamental 
Viva Nordeste, no âmbito do qual se inseriu o 
Programa ONG Forte, na região Nordeste de 
Amaralina 

Outros Professores, palestrantes e 
consultores externos 

Atividades de capacitação 
Palestras 
Oficinas 

Quadro 4–1: Organizações e pessoas envolvidas no Programa ONG Forte 2004 e seus papéis 
Fonte: elaboração própria 

 

Nas interações proporcionadas pelas atividades do Programa, pessoas de 

diferentes origens, trajetórias e bagagens de conhecimento conheceram-se e engajaram-se 

em práticas compartilhadas, algumas de maneira mais intensa do que outras. Esse 

engajamento oferece oportunidade para que se formem novas comunidades de prática. 
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Parte-se do pressuposto que no âmbito das organizações envolvidas (Secomp, PDGS, 

FLEM, Viva Nordeste, organizações comunitárias nos quatro territórios), já havia múltiplas 

comunidades de prática antes do ONG Forte existir. Em função da interação proporcionada 

pelo Programa, há oportunidade para a formação de novas comunidades de prática. As 

atividades do Programa, também, podem contribuir para fortalecer ou desestabilizar 

comunidades de prática pré-existentes, na medida em que geram aprendizagem para 

alguns de seus membros, que podem questionar práticas estabelecidas e pressionar para 

que ocorram mudanças. 

De acordo com Wenger (1998), cada pessoa participa de múltiplas comunidades 

ao longo de sua vida, as quais podem ser: potenciais (pessoas que possuem alguma 

relação, mas não uma prática específica juntas); ativas (possuem empreendimento conjunto, 

negociam formas de participação e desenvolvem suas próprias histórias) e; latentes 

(espécie de diáspora entre pessoas que estiveram juntas no passado e usam essas 

histórias como referência). A observação das interações no âmbito do ONG Forte 2004 

permite supor que o Programa proporcionou a formação das seguintes comunidades de 

prática: 

1. Equipe do PDGS/Ciags que atuou na coordenação do Programa ONG Forte: 

o conjunto da equipe pode ser considerado uma comunidade de prática, 

sendo que alguns de seus membros já haviam trabalhado juntos em outros 

projetos; 

2. Cada um dos quatro grupos de residentes sociais que atuou nos territórios; 

3. Grupo de gestores sociais da Costa dos Coqueiros: a maioria não se 

conhecia antes do Programa e pela interação proporcionada constituíram um 

fórum de organizações da sociedade civil da Costa dos Coqueiros, em torno 

do qual houve intensa mobilização, durante o Programa e depois de seu 

encerramento; 

4. Grupo de gestores sociais da Região Nordeste de Amaralina, que se 

articulou durante o Programa, visando constituir um núcleo de elaboração de 

projetos sociais na região, coordenado por integrantes de ONGs daquele 

território; 

5. Parte dos residentes sociais e dos gestores sociais, sobretudo da Costa dos 

Coqueiros e da região Nordeste de Amaralina, que se articularam para 

reivindicar a continuidade do ONG Forte por mais tempo; 
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6. Parte dos residentes sociais que atuaram na região Nordeste de Amaralina e 

parte dos técnicos governamentais que atuam naquela região, no programa 

Viva Nordeste; 

7. Parte do grupo de residentes sociais, que constituiu o grupo dos persistentes 

sociais, o qual permaneceu articulado após o encerramento do Programa. 

Algumas dessas comunidades eram potenciais antes da existência do Programa, 

mas esta experiência contribuiu para que se tornassem ativas (Casos 1 e 4). Outras se 

formaram durante o Programa e estiveram ativas nesse período, mas dissolveram-se após 

seu término, tornando-se latentes (Casos 2 e 5), sendo que alguns de seus membros 

seguiram participando de outras comunidades formadas a partir do ONG Forte. Outras, 

também formadas em função da interação proporcionada pelo Programa, permaneceram 

ativas após seu encerramento (Casos 3, 6 e 7). 

A análise neste capítulo será voltada para o Caso 7, a comunidade de prática 

dos persistentes sociais, pois suas características são interessantes para ilustrar o processo 

de aprendizagem relacionado à identidade nas comunidades de prática. 

Observa-se que das sete comunidades de prática mencionadas, apenas duas  

contam com integrantes universitários e não-universitários (Casos 5 e 6). Nas demais, a 

articulação de diferentes saberes também ocorre, principalmente pelas áreas de formação e 

experiências prévias, diferenciadas entre seus componentes. No Caso 2, cada grupo era 

composto por três a sete estudantes, misturando áreas disciplinares, homens e mulheres, 

instituições de ensino privadas e públicas, e misturando períodos do curso (alguns cursando 

os primeiros semestres, outros em fase final da graduação).  

O grupo de residentes que atuou na região Nordeste de Amaralina é um 

exemplo de espaço de reflexão e de definição de práticas específicas enquanto grupo, o que 

gerou potencial para a formação de novas comunidades de prática. Este grupo desenvolveu 

mecanismos internos para lidar com conflitos, dividir responsabilidades, apoiar os que 

tinham dificuldades, aproveitar as potencialidades de cada membro. O grupo fazia questão 

de não ter muita interferência do monitor ou de coordenadores em seu processo de 

construção105. Alguns dos integrantes desse grupo foram a base para a criação do grupo de 

persistentes sociais, juntamente com residentes que atuaram na Costa dos Coqueiros. Um 

dos residentes desse grupo, e que integra, também, o grupo dos persistentes sociais, 

declara: 

                                                
105  Enquanto no grupo de residentes no Nordeste de Amaralina o monitor não integrava a 
comunidade de prática formada, no grupo que atuou no Alto das Pombas, a monitora integrava a 
comunidade de prática, juntamente com as residentes. Isso evidencia que pessoas com diferentes 
funções ou tipos de vínculo podem ou não integrar a mesma comunidade de prática. 
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[...] a gente conseguiu um trabalho de grupo muito forte, [...] e talvez isso 
tenha feito a diferença, os grupos do Nordeste e da Costa dos Coqueiros, a 
forma como que esses grupos se desenvolveram fez com que a gente 
estivesse aqui hoje. 

Esse comentário evidencia que a aprendizagem e a mobilização geradas nas 

comunidades de prática em cada território contribuiu para fomentar uma nova comunidade 

de prática entre eles. Mas nem todos os que participaram dos grupos de residentes 

integraram o grupo dos persistentes. Como observou Wenger (1998), o grupo oficial pode se 

dispersar e parte dele pode seguir junto, enquanto comunidade de prática. Também no 

Nordeste de Amaralina ocorreu a formação de uma comunidade de prática que envolve 

universitários e técnicos do governo (Caso 6). Após o término do ONG Forte, alguns dos 

residentes continuaram, inclusive, atuando no Programa Viva Nordeste. 

Comentários de residentes em seus relatórios finais individuais demonstram o 

quanto valorizaram a experiência nesse grupo. Respondendo à questão de quais os fatores 

ou circunstâncias positivas que contribuíram para atingir metas e objetivos, um residente 

destaca: “A possibilidade de atuar com o grupo de residentes sociais do Nordeste contribuiu 

tanto para o aprendizado profissional quanto para o crescimento pessoal.” No processo de 

avaliação do Programa, tanto técnicos do programa Viva Nordeste quanto gestores do 

território, o monitor, a coordenação ONG Forte e os próprios residentes apontaram elevado 

grau de compromisso, de engajamento e de contribuição dos integrantes do grupo. Alguns 

parceiros observaram que, no início, os residentes tiveram postura mais próxima de 

espectadores, o que era natural pela necessidade de conhecer os programas (ONG Forte e 

Viva Nordeste) e identificar seus papéis. 

4.4.1 De residentes a persistentes sociais 

Parte do grupo de residentes sociais que atuou no Programa ONG Forte 2004 

constituiu um grupo ao qual chamaram de “persistentes sociais” 106 . A relação ente 

aprendizagem e identidade neste grupo é intensa e há outros elementos que contribuem 

para caracterizá-lo como comunidade de prática. 

O grupo surgiu do desconforto por parte dos residentes com algumas das 

atividades atribuídas a eles no programa ONG Forte. A atividade que gerou mais 

resistências e reclamações, e catalisou o processo de discussão que levou à formação da 

comunidade dos persistentes, foi o mapeamento das organizações da sociedade civil que 

                                                
106 Inicialmente, o grupo identificava seus membros como residentes sociais. Ao comentarem com a 
coordenação do Programa que pretendiam formar um grupo independente ao final do ONG Forte, 
receberam o aviso de que não poderiam usar o nome residentes sociais, pois se tratava de um 
conceito desenvolvido no âmbito do PDGS/Ciags. Depois de muitas discussões de alternativas de 
nomes, o grupo passou a usar persistentes sociais. 
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participavam do programa em cada território. Outras questões também contribuíram para 

isso, mas o mapeamento acabou sendo eleito como bode expiatório dos problemas.  Os 

estudantes tiveram dificuldades na aplicação dos questionários, por diversas razões. Um 

dos residentes aponta, em seu relatório final individual: “[...] algumas atividades, como o 

mapeamento, não tinham sentido para mim e para a comunidade.” Outro residente, também 

no relatório final, comenta: “O questionário foi um abuso de relações pessoais. É um 

questionário invasivo e de pouca serventia para a comunidade107[...]”. Alguns residentes 

declararam que se sentiram “usados” para fazer uma pesquisa para a universidade. 

Houve várias críticas ao mapeamento, entre as quais: formato do questionário, 

considerado extenso e difícil de ser respondido pelos gestores; o fato de não ser dado 

retorno a respeito dos resultados às organizações pesquisadas108e; tempo que a atividade 

tomou no conjunto das atividades do Programa. Algumas organizações ofereceram 

resistência a responder ao questionário. A inserção do mapeamento do Programa atendia a 

uma sugestão identificada na avaliação do ONG Forte 2002, e acreditava-se que seria 

importante para que os residentes conhecessem melhor cada organização com que 

trabalhariam.  

Desse desconforto, surgiu um pequeno grupo inicial de três residentes sociais, 

que não obteve adesão imediata de um maior número de residentes. O tom inicial era 

extremamente crítico, com um discurso revolucionário (um dos membros propôs um editorial 

cujo título seria “com as armas na mão”), o que afastava membros potenciais. Havia 

pessoas que tinham críticas ao programa, mas não concordavam com o tom e os métodos 

propostos para expressá-las. Um dos integrantes do grupo inicial comenta: “Na primeira 

reunião que [nome de outro residente] veio, disse: vocês não são tão radicais quanto vocês 

ficam parecendo, o que vocês estão dizendo tem bom senso, só tem que reformular o 

discurso”.  

Aos poucos, atenuando o tom crítico do discurso, adotando a estratégia de 

reunir-se semanalmente no mesmo local e convidando os demais a participar, foram 

conquistando outros colegas. A energia contestadora foi transformando-se em energia 

reflexiva e propositiva: “Você sai do papel de quem vai quebrar a vidraça, e entra no papel 

de quem vai construir a vidraça por dentro”, declara um integrante do grupo. 

Os residentes estavam particularmente incomodados com a sensação de que a 

universidade (eles incluídos, mas principalmente o programa ONG Forte e a universidade 

                                                
107 O questionário aplicado para o mapeamento das organizações nos territórios foi desenvolvido no 
âmbito de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Nepol/PDGS: “Mapeamento de Organizações da 
Sociedade Civil do Estado da Bahia” 
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enquanto instituição) não estava propiciando às comunidades e pessoas dos territórios com 

os quais estava trabalhando o retorno de que precisavam ou mereciam. Os residentes 

julgavam que os temas das capacitações oferecidas eram inadequados ou insuficientes, que 

a linguagem e o formato nem sempre eram apropriados e, sobretudo, percebiam que o 

tempo estava passando rápido e que seria difícil dar o retorno que eles esperavam às 

comunidades. Sentiam que a universidade “retirava” mais das comunidades do que podia 

oferecer, ou seja, era uma relação de troca desigual e eles sentiam-se, em parte, 

responsáveis por isso. Uma opinião expressada por um residente, como: “O programa 

serviu para a academia se promover. A comunidade fica em terceiro lugar109”, demonstra 

essa visão. 

O grupo passou a discutir a realização de oficinas nos quatro territórios, a partir 

de demandas por conteúdos específicos que haviam identificado, bem como aproveitando 

seus conhecimentos em certos temas, de acordo com sua área de formação e trajetória. O 

projeto foi chamado de residência itinerante110. O projeto foi apresentado à coordenação, 

que concordou com sua realização e buscou alocar recursos para isso111. A proposição das 

oficinas e a realização de algumas delas foi considerada por alguns dos residentes como um 

dos grandes feitos no âmbito do Programa. No discurso de um residente, no encerramento 

do ONG Forte, ele observa: 

Os residentes, após mais ou menos três meses de atividades, perceberam 
que a balança estava desfavorável para a comunidade e escreveram, e 
propuseram, um conjunto de oficinas que levavam em conta tanto a 
realidade da comunidade, quanto as competências e habilidades individuais 
de cada universitário envolvido na residência [...]. 

Na prática, poucas oficinas foram realizadas (três oficinas antes do término 

oficial do Programa e quatro oficinas após o encerramento), em função de dificuldades para 

agendá-las nos territórios e compatibilizá-las com as demais atividades previstas, além de 

problemas na liberação de recursos e mesmo falta de interesse de alguns gestores em 

participar. Na coordenação, havia pessoas que questionavam a relevância das oficinas e de 

seus temas. Havia quem considerasse que os residentes estavam investindo muito tempo 

nisso e que alguns dos conteúdos que pretendiam ministrar não eram interessantes para as 

                                                                                                                                                   
108 A pesquisa prevê a divulgação dos dados agregados por meio do Portal Gestão Social, porém o 
Portal não foi colocado em funcionamento efetivo durante o Programa ONG Forte. 
109 Observações de residentes sociais durante grupo focal realizado no dia 10 de dezembro de 2004, 
no processo de avaliação do Programa.  
110 Foi planejado um conjunto de oficinas a serem oferecidas nos quatro territórios a quem quisesse 
participar, a serem ministradas pelos próprios residentes. Entre os temas, estavam economia solidária 
e cooperativismo, gestão contábil e financeira, elaboração de documentos, relações de gênero, 
formação de grupos e processo grupal, filosofia e exercício da leitura, mobilização social. 
111 Houve dificuldades na viabilização desses recursos, principalmente em função de atrasos na sua 
liberação, o que vinha acontecendo desde seu início, por dificuldades gerenciais na relação entre os 
parceiros. 
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comunidades. Outros integrantes da coordenação percebiam que a iniciativa das oficinas 

era fundamental para os residentes, pois tinham sido planejadas e eram ministradas por 

eles próprios, e constituíam, para alguns deles, uma resposta mais direta às necessidades 

das comunidades.  

A mobilização em torno do projeto residência itinerante, bem como demandas 

apresentadas por gestores sociais para que o ONG Forte tivesse continuidade para além de 

seis meses, fez com que o grupo se organizasse em torno de uma nova idéia: a 

continuidade de ações nos territórios. Como havia problemas na relação político-institucional 

e burocrática entre os parceiros que dificultavam a continuidade do Programa, alguns 

residentes e gestores passaram a discutir a idéia de que a ação nos territórios seguisse de 

outra maneira. Os que desejassem continuar, elaborariam um novo projeto, envolvendo 

desde sua concepção estudantes, gestores sociais, governo e integrantes do PDGS/Ciags.  

Essa idéia gerou intensa mobilização entre residentes e gestores sociais, e foi discutida a 

partir de janeiro de 2005, quando se encerraram as atividades nos territórios112.  

Confirma-se, neste caso, que as fronteiras institucionais tendem a não 

corresponder a comunidades de prática. A articulação entre os residentes para formar um 

novo grupo guarda relação com a divisão de grupos em que atuaram no Programa, mas não 

se define por ela. Nem todos os residentes tornaram-se persistentes, por diferentes razões. 

Alguns nunca participaram de qualquer encontro do grupo, outros iniciaram, mas não 

seguiram participando. Alguns não se integraram por falta de disponibilidade de tempo, 

enquanto outros não concordavam com o tom crítico radical do início do movimento e, 

portanto, não se sentiram atraídos pela proposta. Um dos integrantes do grupo original 

contestatório afastou-se quando o grupo assumiu tom mais propositivo, por não concordar 

com os novos rumos dos persistentes.  

A formação de uma comunidade de prática é, também, uma negociação de 

identidades. No processo de formação, seus integrantes vão se engajando uns com os 

outros, reconhecendo um ao outro como membro. A prática da comunidade envolve a 

negociação de maneiras de ser naquele contexto, nem sempre de maneira explícita 

(Wenger, 1998). A origem do grupo de persistentes, como foi descrito, é motivada pelo 

questionamento, sobretudo, a respeito do retorno que pode ser dado às comunidades em 

programas como o ONG Forte.  

Para alguns dos persistentes, a identidade definida pela negação, tendo por 

referência o que querem evitar ou aquilo a que querem se contrapor, é ainda forte. Um dos 

                                                
112 Representantes dos gestores sociais e dos agora persistentes sociais reuniram-se algumas vezes 
com a Secomp, para discutir a viabilidade dessa proposta. 
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persistentes enfatiza que aquilo ao que desejam se contrapor, e que ele considera que o 

ONG Forte reproduzia: 

[...] é a lógica que passa por isso [programa ONG Forte e Ciags]. Discurso 
de que estou colaborando, estou ajudando, estou agregando pessoas, mas 
na essência, acabo perpetuando o que já está aí, cobrindo as brechas do 
Estado, ao invés de reformular o próprio Estado.   

No relatório final de um dos residentes, ele também destaca o que aprendeu e 

que serve como referência do que não deseja praticar enquanto persistente: 

Aprendi que entre o discurso dos gestores sociais profissionais (seja vindo 
da universidade, quanto consultores de empresas ou fundações) e o que 
realmente estes gestores buscam implementar de mudanças profundas a 
longo prazo, há uma enorme distância. Neste aspecto, foi um aprendizado 
pela negação, porque eu descobri o que eu não quero fazer no futuro. 

Outro integrante da comunidade de prática dos persistentes sociais, por outro 

lado, destaca na entrevista: 

Para aquele grupo inicial, para aqueles três primeiros que começaram o 
grupo dizendo ‘eu não gosto do que estou fazendo hoje’, essa pergunta 
cabe.113 Mas para nós que entramos depois, eu não entrei porque ... eu tive 
críticas, mas não estou aqui, não fiquei, não permaneci aqui simplesmente 
porque eu queria mostrar para A, B ou C que o trabalho deles foi ruim. A 
gente está aqui porque a gente tem uma proposta para fazer [...]. 

A idéia de construção parece poderosa. Conforme outro integrante do grupo: 

Eu vim numa reunião desse grupo inicial para conhecer a proposta mesmo, 
pra ser bem sincero, achei que era uma coisa inútil, muito reativa,... não 
concordei [...] Então surgiu o projeto da residência itinerante, e aí eu 
concordei [...] porque achei que era uma proposta proativa [...] não era um 
processo de destruição, era de construção, em que a gente ia ganhar muito, 
seria uma destruição criadora. 

Isso evidencia que a identidade do grupo foi sendo renegociada com a entrada 

de novos membros – pessoas que tinham críticas ao ONG Forte, mas que não concordavam 

com a linha do “quebrar a vidraça” –, e com a aprendizagem no processo de elaboração do 

projeto da residência itinerante, o desenho de um novo projeto com as comunidades, a 

negociação com parceiros. 

Uma das integrantes do grupo aponta elementos que unem o grupo: 

[...] para mim, tem duas coisas que são muito fortes na formação desse 
grupo. Primeiro, o vínculo afetivo que a gente tem [...] além de serem 
pessoas que para mim são absolutamente competentes naquilo que fazem, 
tem a questão das amizades, do companheirismo, do trabalhar junto, da 
dedicação. Importante saber que estou com pessoas que têm o mesmo 
coração que eu. Mesmo diferentes, estamos lutando aqui por uma mesma 
causa. E a outra coisa é a oportunidade de crescimento profissional, tanto 
para a gente quanto para a comunidade. A gente está num momento que 
não tem nada pronto, a gente está construindo, o projeto, o próprio 

                                                
113 A pergunta foi em relação ao que diferencia as práticas desse grupo das práticas a que desejavam 
se opor. 
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desenvolvimento do grupo, quanto o trabalho na comunidade. É, portanto, 
uma possibilidade de crescer. Isso me fascina, essa oportunidade de 
crescer. É claro que o crescimento às vezes traz conflitos, mas também 
muitas coisas boas, descobertas... 

De acordo com Wenger (1998), uma comunidade de prática não se reduz a 

propósitos instrumentais. Refere-se a conhecimento, mas também a estar junto, dando 

significado à vida e às ações de seus membros, desenvolvendo identidade. Os depoimentos 

dos persistentes destacam aprendizados e evidenciam que as habilidades e informações 

não são acumuladas num vazio, mas em relação a uma identidade, e que a aprendizagem é 

fonte de energia social e pessoal. Entre os colegas, sentem-se em território familiar, o que 

não significa que haja homogeneidade entre eles. Relações mútuas de engajamento forjam 

diferenciação e homogeneização, e a combinação entre estas é importante para seu próprio 

desenvolvimento enquanto grupo (Wenger, 1998).  

Cada participante tem suas próprias teorias e modos de entender o mundo. 

Algumas dessas visões e teorias são, inclusive, opostas e contraditórias. Alguns acentuam o 

tom crítico ao “sistema”, outros têm postura mais conciliadora. Por exemplo: há os que 

consideram que não se pode fazer parcerias com o governo, uma vez que não concordam 

com a orientação política dele, e ao fazê-lo estariam reproduzindo o que criticam. Outros 

consideram que a parceria com pessoas ou unidades do governo é uma etapa necessária 

para transformações mais amplas.  

O que a comunidade dos persistentes sociais tem oferecido a seus integrantes é 

justamente um espaço onde essas teorias e entendimentos podem ser desenvolvidos, 

negociados e compartilhados (Wenger, 1998). De acordo com Wenger (1998), uma 

comunidade de prática é um bom lugar para explorar idéias novas e radicais sem ser visto 

como bobo ou estúpido. Permitindo experimentar, são espaços privilegiados para criação de 

conhecimento. 

Um dos integrantes do grupo fala sobre as muitas divergências entre eles e diz 

que para ser possível seguir: “fizemos um pacto no grupo: o grupo pode ter vários 

problemas, mas para fora está tudo bem, tudo ótimo entre a gente, o que uniu o grupo. Foi 

aí que a coisa começou a sair”. Os persistentes reconhecem as competências um do outro. 

Sua participação é reconhecida como competência, tanto em relação ao repertório, às 

rotinas, à linguagem, histórias e estilos que estão construindo, quanto ao que cada um 

individualmente agrega ao grupo. Destacam a importância da participação de cada um deles, 

da complementaridade entre os conhecimentos que possuem: 

Tem também diversidade muito grande, pessoas mais críticas, outras 
acríticas, outras mais inflexíveis, pessoas mais ativas, outras que 
questionam. Se faltasse um ou outro, talvez não funcionasse. Há tensão 
entre radicalismo versus organização [...] importância de ser um grupo de 
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pessoas de vários cursos, discutindo sobre a maneira como o projeto estava 
sendo construído. Nunca aconteceria isso comigo se estivesse com 
pessoas de administração. 

Por conhecerem-se agora mais do que se conheciam na residência social, 

possivelmente saibam melhor como acessar o conhecimento diferenciado que cada um 

possui, aproveitando o potencial de uma equipe multidisciplinar. 

Dentro de uma comunidade de prática, há diferentes formas legítimas de 

participação. Nem todos os membros precisam ser igualmente ativos. Alguns membros 

centrais costumam ser mais ativos, até como forma de encorajar outros a entrar na 

comunidade (Smith e McKeen, 2003). Na comunidade dos persistentes sociais, seus 

integrantes identificam duas pessoas que desempenham papel central. Tais pessoas estão 

no grupo desde o princípio e participam tanto do processo de questionamento, de negação, 

quanto do processo de construção, de articulação em torno de atividades e projetos. Seu 

engajamento parece motivar os demais. Isso não significa que o grupo concorde com tudo 

que fazem ou dizem. Pelo contrário, são bastante questionados e parece haver espaço para 

reflexão sobre distintos papéis. 

Smith e McKeen (2003) sugerem que há três estágios entre a periferia e o centro 

em uma comunidade de prática: 1) identificar a comunidade de prática e ficar atento ao que 

está acontecendo nela; 2) aprender como participar da comunidade; 3) saber como e onde 

quebrar regras e inovar, a partir de uma visão de mundo comum. Mesmo numa comunidade 

de prática tão jovem como a dos persistentes sociais, é possível perceber essas diferentes 

posições entre a periferia e o centro na conversa com um dos membros. Ele comenta que, 

inicialmente, participou de uma reunião do grupo, mas não gostou da maneira como 

estavam encaminhando o trabalho. Manteve-se acompanhando o grupo de longe, 

observando seus movimentos. Depois, com a proposta de construção das oficinas, começou 

a participar, na periferia. Mesmo não estando desde o início, conseguia entender o processo, 

as razões do grupo, e, assim, foi sentindo-se cada vez mais à vontade, em território familiar, 

com liberdade para questionar e propor.  

O empreendimento conjunto é o que as pessoas fazem juntas em uma 

comunidade de prática, o que é definido continuamente, no processo, negociado de maneira 

mais ou menos explícita, não é algo estático (Wenger, 1998). No caso dos persistentes 

sociais, a negociação do empreendimento é explícita e está num processo inicial, não 

havendo, portanto, total clareza quanto ao empreendimento que os associa, mas o 

sentimento de união é forte. De modo geral, o que é consensual, pelo menos no discurso, é 

a preocupação em devolver mais para a comunidade, ou seja, estabelecer processos de 
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relação entre universidade e comunidade, sobretudo para as comunidades em que atuaram 

durante o ONG Forte.  

Wenger (1998) aponta que raramente as comunidades de prática reconhecem o 

aprendizado que compartilham. Essa foi uma questão polêmica na conversa com os 

persistentes sociais. Uma parte do grupo reconhecia na aprendizagem compartilhada um 

dos objetivos e dos principais resultados do grupo. Outra parte, não admitia que o 

aprendizado era um dos objetivos. A idéia, para estes, é que a aprendizagem é 

conseqüência natural do trabalho em prol das comunidades. Para alguns, admitir que está 

no empreendimento para aprender seria demonstração de egoísmo, de privilegiar, mais uma 

vez, os universitários em detrimento da comunidade114. 

O destaque ao surgimento da comunidade de prática dos persistentes sociais 

serve para demonstrar como a oportunidade que os estudantes tiveram de compartilhar 

práticas no âmbito do ONG Forte permitiu que se conhecessem, compartilhassem 

conhecimentos em torno de práticas, desenvolvessem algum tipo de identidade e 

formassem uma nova comunidade. Não se pretende julgar as razões que fizeram com que 

se associassem. Possivelmente, mesmo que não tivessem crítica alguma ao ONG Forte, a 

comunidade teria sido formada. A energia gerada pela divergência, neste caso, talvez tenha 

catalisado o processo da formação do grupo de persistentes. Rapidamente, no entanto, a 

intenção de contestação cedeu espaço à necessidade de definir um empreendimento 

conjunto, de descobrir porque razão queriam estar juntos, e partiram em busca da definição 

de seu empreendimento. Possivelmente, essa comunidade não tenha vida longa, mas 

independente do tempo que fiquem juntos, certamente esta experiência foi importante para 

a aprendizagem e para a definição da identidade de cada integrante desta comunidade de 

prática.  

4.5 Aprendizagem no Programa ONG Forte 2004 

O processo de avaliação do Programa ONG Forte revelou que gestores sociais, 

residentes sociais, integrantes da coordenação e parceiros reconheceram oportunidades de 

aprendizagem proporcionadas pela experiência. Destacamos aqui algumas das declarações 

e evidências nesse sentido. 

                                                
114 Em várias das entrevistas realizadas para a tese, as pessoas costumavam demorar um pouco 
para responder a questões sobre aprendizagem. Parecia que associar aprendizagem às práticas 
cotidianas de trabalho não era algo que costumam fazer. Isso nos lembra da pesquisa realizada por 
Wenger (1998), na qual observou que as pessoas falavam nos trainees para referir-se a quem 
aprende. 
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Diante da pergunta “Em termos gerais, em que medida você acredita que as 

atividades realizadas no âmbito do Programa contribuíram para seu aprendizado?115” 21% 

dos residentes sociais disseram que a contribuição foi regular, 63% que foi boa e 16% que 

foi excelente. Quando perguntados “Se você pudesse voltar no tempo e decidir sobre 

participar ou não do Programa ONG Forte 2004, você diria sim ou não” apenas um residente 

respondeu não116, ou seja, 95% responderam sim. Perguntados se recomendariam a um 

amigo que participasse de uma experiência de residência social, também 95% responderam 

sim117.  

No quadro abaixo, são apresentados destaques do que os residentes 

consideraram como seus principais aprendizados no Programa: 

Aprendizado Pessoal Número de 
Comentários Verbalizações 

Maior confiança nas potencialidades 
individuais 2  

Maior capacidade para lidar com 
conflitos e com a diversidade 2 “(...)saber dialogar com a diversidade e com a 

complexidade...” 

Saber lidar com críticas e vivenciar a 
diversidade de idéias (tolerância) 2  

Aumento do interesse pelas causas 
sociais (sensibilidade e solidariedade)  5 

“A vivência de agir direto na comunidade me 
enriqueceu de experiências de grande 
significado”. 

Despertar do interesse para trabalho 
na área social 6  

Melhoria nas relações interpessoais 5 
“Como lidar com diferentes pessoas...” 
“O contato com pessoas, seja em qual instância 
for, é sempre rico...” 

Convivência com a 
interdisciplinaridade 3  

Aumento do senso crítico 3 

“Mesmo as pessoas com a maior boa vontade, 
garra, empenho em ajudar o próximo e 
abnegação em nome de um ideal, podem 
involuntariamente alimentar a lógica de um 
sistema excludente...” 

Autonomia  5  

Empatia 1  

Laços de amizade  2  

                                                
115 Estas questões foram respondidas pelos dezenove residentes sociais em relatório final individual 
do ONG Forte 2004. 
116 A razão da resposta foi o acúmulo de atividades a que a estudante estava submetida no período, o 
que fez, segundo ela, com que não conseguisse dedicar-se à atividade como gostaria. 
117 A estudante justificou a resposta dizendo que o programa exigia muita dedicação, e ela não 
recomendaria a um amigo uma atividade que “desse tanto trabalho”. 
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Aprendizado Pessoal Número de 
Comentários Verbalizações 

Aprendizado Acadêmico 

Aprendizado e aprofundamento dos 
conhecimentos sobre Gestão Social 
(terceiro setor, metodologias 
participativas, mobilização de 
recursos etc.)  

7  

Embasamento teórico 1  

Conhecimento dos diferentes setores 1  

Compromisso e respeito com as 
comunidades 3  

Aproveitar a interdisciplinaridade 4  

Valorizar a diversidade 2  

Relação Universidade x Comunidade 2  

Melhoria nas formas de expressão 2 
“(...) exercitei mais a escrita, melhorei minhas 
formulações e sinto que consigo me expressar 
com mais facilidade”. 

Despertar da curiosidade por temas 
ligados à gestão social 2  

Aprendizado Profissional 

Exercício prático das teorias 
acadêmicas 2  

Interdisciplinaridade 1  

Aumento da motivação para trabalho 
na área social 4  

Conhecimento abrangente sobre 
gestão social 5  

Crescimento profissional por ser a 
primeira oportunidade de trabalho na 
área social 

3  

Necessidade de avaliação processual 8  

Aprender como uma organização 
social é gerida na prática 2 “Na gestão: nem tudo é social” 

Aprendizado sobre a dinâmica 
institucional 1  

Aprendizado quanto à ética 
profissional 1  

Quadro 4–2: Principais aprendizados dos residentes sociais – Programa ONG Forte 2004 
Fonte: adaptado do relatório final de avaliação do Programa ONG Forte 2004. 
Nota: 19 questionários respondidos pelos residentes sociais, sendo esta tabela o resultado de 
análise de conteúdo a questões abertas. 
 

Uma estudante que atuou como residente no Programa, declarou: “Sou 

estudante de psicologia, em uma universidade particular. Se eu tivesse me formado sem 
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passar por esta experiência prática, teria uma imensa lacuna na minha formação118”. Outro 

residente social, em seu discurso representando os colegas no dia do encerramento do 

Programa, enfatiza: “[...] não há dúvidas de que o programa nos proporcionou um 

aprendizado fora do comum, principalmente, se se considerar que esta residência não se 

pautou somente em indivíduos de administração e, tão pouco, trabalhou só com alunos de 

instituições públicas”. Em seu relatório final individual, uma residente enfatiza como aspecto 

positivo do Programa: 

Aprendizado com “o outro”, “o de fora” da minha área, seja a comunidade, 
seja os residentes sociais de outros cursos, seja a monitoria e coordenação 
do projeto ou com palestrantes, profissionais da área. O contato com estes 
novos atores me permitiu conhecer melhor “outras realidades”.  

A avaliação por parte dos gestores quanto ao trabalho dos residentes foi, em 

geral, positiva. As principais críticas concentraram-se nas dificuldades de relações em todo 

o processo do trabalho desenvolvido no Bairro do Alto das Pombas. Um gestor social deste 

território apontou: ”Os residentes não estavam habilitados para desenvolver as atividades 

que planejamos, não tínhamos suporte algum para executarmos as atividades”. 

Nos demais territórios, a avaliação dos gestores sociais foi de que os residentes 

tiveram ótima participação no processo, desempenharam um papel relevante e a equipe foi 

qualificada como boa. Alguns perceberam inibição inicial e outros entenderam que os 

residentes precisam motivar mais os gestores a participarem. Outros manifestaram 

problemas com a saída de residentes do grupo ao longo do processo119. Houve destaques 

positivos à iniciativa da residência itinerante na Península de Itapagipe e Nordeste de 

Amaralina e à interdisciplinariedade dos residentes. Alguns dos entrevistados nos territórios 

apontaram, ainda: “Por serem jovens e empolgados com as possibilidades de transformação, 

de mudança, muitas vezes colocam críticas de maneira inconseqüente”. Outro entrevistado, 

disse: 

Nem todos têm o mesmo nível de engajamento e compromisso com 
comunidade, colegas, coordenação, o que pode gerar desmotivação nos 
grupos de trabalho e discute-se a necessidade de medidas para evitar que 
ocorram conflitos e diferenças muito grandes em termos de engajamento e 
cumprimento de compromissos. É uma atividade essencialmente de 
aprendizagem, mas por meio de relações com grupos e diferentes 
instituições. 

De acordo com o relatório final de avaliação do Programa, a percepção de que o 

ONG Forte agregou aprendizado aos gestores sociais participantes foi quase unânime, entre 

os que participaram de atividades de avaliação. Na Península de Itapagipe, por exemplo, em 

                                                
118 Comentário realizado durante reunião entre integrantes do PDGS/Ciags e parceiros, em 25 de 
fevereiro de 2005, ao comentar sua experiência no Programa ONG Forte 2004. 
119 Os dois residentes que interromperam sua participação no Programa atuavam no mesmo território 
– Costa dos Coqueiros. 
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questionário respondido por dez gestores sociais ao final do Programa, 100% consideram 

“muito importante” o Programa ONG Forte para a comunidade. Foram destacados pelos 

gestores em geral como aspectos positivos do Programa: o fortalecimento das pessoas e 

das organizações, a possibilidade de usar o conhecimento nas entidades, a ampliação da 

rede de contatos, a oportunidade de conhecer outras pessoas, a possibilidade de valorizar 

conhecimentos dos outros, de conhecer e compartilhar os problemas locais e a possibilidade 

de cobrar providências dos governantes a partir do diagnóstico e das articulações 

promovidas. 

Outros fatores positivos apontados pelos gestores sociais foram: integração; 

união; formação de rede; interdisciplinaridade dos residentes; trabalho participativo; 

convivência com as diferenças; troca de informações; qualidade das capacitações e oficinas; 

escolha participativa dos temas das oficinas; acompanhamento dos residentes; 

sistematização dos planos e diagnósticos produzidos; elevação da auto-estima dos gestores 

sociais. 

No dia do encerramento oficial das atividades do Programa, em janeiro de 2005, 

quando estavam presente quase todos os gestores e residentes sociais, bem como 

monitores, coordenadores e parceiros, o tom dos gestores sociais foi extremamente 

elogioso ao Programa. Isso ocorreu, em boa parte, porque nesse dia foram apresentadas as 

demandas de continuidade do ONG Forte nos territórios. Os facilitadores das atividades 

desse dia, consultores da área de avaliação, observaram que essa postura era exagerada e 

não devia ser tomada como representativa do conjunto de opiniões, já que um dos objetivos 

era convencer os parceiros Secomp e PDGS/Ciags a dar seqüência às atividades. 

Ressalvados os possíveis exageros, nesse dia de avaliação, tanto estudantes, quanto 

gestores sociais, coordenadores, professores, técnicos gestores governamentais 

enfatizaram as oportunidades de aprendizagem proporcionadas pelo engajamento no 

Programa. 

Houve dificuldades e críticas apontadas pelos gestores sociais e pelos demais 

envolvidos no Programa. Algumas delas estão contempladas na análise realizada no 

capítulo cinco em relação aos limites nas articulações entre universidade e sociedade em 

processos que envolvem intervenção para o desenvolvimento. 

Aprendizagem pelo erro, pelo conflito, pela divergência 
A avaliação do Programa ONG Forte apontou, em relação ao grupo de gestores 

sociais da Costa dos Coqueiros, que a diversidade de experiências, trajetórias e áreas de 

atuação dos participantes contribuiu muito para a riqueza do processo, embora gerasse 

conflitos, divergências de opiniões e dificuldades na condução das discussões. Havia nesse 
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grupo várias lideranças com extensa trajetória em movimentos sociais e políticos e que se 

engajaram com dedicação no Programa. A força do grupo alimentava-se do próprio conflito, 

além de outros fatores que contribuíram para que o nível de engajamento no Programa 

nesse território fosse elevado, como a percepção dos participantes de que essa era uma 

boa oportunidade de promover articulação de pessoas em torno dos problemas da região. 

Os residentes e a monitora que atuaram na Costa dos Coqueiros, além dos consultores 

externos, em diversos momentos atuaram como mediadores, no sentido de aproveitar a 

energia do grupo, procurando ajudá-lo a direcionar essa energia para um caminho 

proveitoso. Como apontam diversos autores (Argyris, 1992; Capra, 2003; Weick e Westley, 

2004; Wenger, 1998), as situações de desequilíbrio, os erros e as instabilidades costumam 

constituir oportunidades especiais de aprendizagem.  

Conforme já foi comentado, no território do Alto das Pombas, houve muitos 

conflitos ao longo do processo, o que levou à interrupção das atividades do Programa antes 

do prazo previsto. A experiência nesse local proporcionou situações de aprendizagem 

importantes para todos os envolvidos, especialmente pelas dificuldades enfrentadas, tanto 

na relação entre lideranças no território quanto entre alguns deles e a equipe da 

universidade. De acordo com o relatório final de avaliação do Programa ONG Forte, “Foi 

uma experiência que contribui para desmistificar algumas idéias e expectativas românticas 

de relação entre universidade e comunidade e contribuiu para o amadurecimento pessoal e 

profissional dos envolvidos”. O depoimento de um gestor social do Alto das Pombas 

entrevistado no processo de avaliação e de uma residente social que atuou neste território, 

respectivamente, evidenciam alguns dos aprendizados: 

Aprendemos a negociar e, principalmente, desistir quando a gente vê que 
não está caminhando bem. È muito difícil as pessoas desistirem, elas 
preferem empurrar com a barriga, mas  aprendemos que desistência não é 
derrota por completo, mas é oportunidade de vislumbrar algo melhor. 
Aprendemos a dialogar com os parceiros e ver que o maior erro de qualquer 
processo é não trazer uma construção coletiva desde o início, desde a 
concepção até a execução. 

Caso não haja evidências de melhoria nas relações e evolução no processo, 
deve-se focar o programa tão somente nesta questão ou abortá-lo, a fim de 
respeitar o tempo de cada indivíduo e comunidade. Interromper o processo 
não é um jogo de soma zero, implica perdas e ganhos para comunidade e 
técnicos. O aprendizado do processo em relação aos desafios postos, a 
vivência dos limites e possibilidades e sua previsão em relação às próximas 
parcerias abre perspectivas para um próximo sucesso. 

Outra residente social que atuou no Alto das Pombas apontou que uma das 

razões para os conflitos nesse território foi a visão negativa que alguns dos integrantes da 

comunidade local tinham da universidade, por experiências prévias mal-sucedidas. Para ela, 

até então, a imagem da universidade nas comunidades era sempre de “benfeitora”. Na 

experiência nesse território: “[...] vi certa resistência da entrada da universidade na 
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comunidade, algumas pessoas viam a universidade como uma ‘sanguessuga120’”. Outra 

residente, em uma das reuniões da equipe com a monitora e a coordenadora, chorou ao 

comentar o quanto aquela experiência estava destruindo ilusões que ela cultivou por muito 

tempo, de possibilidades de transformação social. A estudante esperava que um projeto 

como aquele, que aproximava universidade e uma comunidade, pudesse gerar mudanças 

no cotidiano de pessoas da comunidade. Sua principal frustração era o nível de conflito que 

encontrou entre as lideranças do Bairro, o que colidia com a visão que, possivelmente, tinha 

das comunidades, como harmônicas e desejosas da contribuição da universidade. Foi um 

processo de intensa reflexão para os envolvidos e, muitas vezes, as três residentes desse 

grupo choraram, revelando a intensidade de emoções que vivenciavam.  

Perder as ilusões foi algo que, certamente, mexeu muito com a identidade da 

estudante, suas crenças, suas formas de ver o mundo. A partir dessa experiência, 

certamente, geram-se mudanças na forma como essa estudante participará de outras 

iniciativas semelhantes no futuro. A participação, a prática no dia-a-dia, vai transformando 

algumas pré-concepções e reafirmando outras. Ou seja, a experiência de participação 

permite reinterpretar inclusive reificações arraigadas. Ao longo do tempo, com o 

aprendizado que vai sendo gerado, a identidade da pessoa vai mudando e a própria 

participação é reinterpretada, a perspectiva mudam, assim como mudam as formas de 

participação. 

É natural recorrer a estereótipos para definir o outro, enfatizando as diferenças e 

não percebendo semelhanças. Quando se conhecem melhor, no entanto, muitas vezes as 

pessoas percebem ter mais pontos de contato com o “inimigo”. Um fato que aconteceu na 

residência social mostra que o engajamento em uma experiência compartilhada muda 

concepções e estereótipos. Duas residentes contaram, num momento informal de avaliação 

ao final do programa, que ambas tinham sentido certo incômodo quando, no início do 

Programa, foram alocadas no mesmo grupo. Uma era estudante de administração, a outra 

de filosofia. Além dos estereótipos que cada uma carregava do administrador e do filósofo, 

pessoalmente uma não “tinha ido com a cara da outra”. No decorrer da experiência, contudo, 

ambas reconheceram o valor e a complementaridade de seus conhecimentos. Perceberam 

que a tendência a desconstruir da filósofa, antes da construção a que tendia a 

administradora, permitia ao grupo ir além na construção coletiva. Aprenderam uma com a 

outra, e construíram um conhecimento novo. 

                                                
120 A residente social elaborou um caso para ensino, no qual relata uma situação que viveu durante o 
Programa. Ao visitar uma organização do Alto das Pombas para realizar o mapeamento das 
características organizacionais, foi submetida a intensas manifestações de crítica à universidade 
enquanto instituição, pelo modo como costuma relacionar-se com comunidades. O título do caso para 
ensino é “Sanguessugas e Bem-te-vis”, em alusão ao nome do bairro – Alto das Pombas.  
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Outro residente, em seu relatório final, ressalta o aprendizado gerado pela 

necessidade de posicionar-se em meio a forças e interesses divergentes: 

Verificar na prática o desconforto da diversidade de idéias e de interesses. 
Essa diversidade que permeou todas as etapas do projeto foi a mais 
fantástica e a mais dura das experiências; viver e ser participante de um 
jogo de forças – quase sempre – opostas e não muito claras e ter que dar 
uma resposta – a melhor das respostas – rápida, foi sem dúvida a melhor 
lição. 

As rotinas nas organizações, entretanto, costumam organizar-se de forma a 

evitar que se reconheçam, discutam e identifiquem erros. As instituições são desenhadas de 

forma a abrigar as concepções, perspectivas e teorias de seus integrantes, que buscam 

justificar suas ações para si mesmos e para os outros. O discurso institucional serve como 

meio de justificação (Argyris, 1992). Ações e omissões costumam ser justificadas pelos 

limites institucionais, que de fato existem, mas que podem ser desafiados, aproveitando-se 

das brechas institucionais, por exemplo.  

Além disso, as organizações, muitas vezes, não atuam no sentido de propiciar 

um ambiente favorável para a participação e a inventividade, em função de fatores como 

conflitos de interesse e lutas de poder (Wenger, 1998). Mas tensões, conflitos e competição 

são normais. Uma rebelião de um novo membro de uma comunidade de prática, por 

exemplo, pode ser sinal de mais compromisso com a comunidade do que conformidade 

passiva. 

O desperdício da aprendizagem com os erros pode acontecer quando há 

dificuldades para lidar com eles. Situações de conflito, quando não enfrentadas, podem inibir 

a aprendizagem. A coordenação do ONG Forte 2004, enquanto conjunto, teve dificuldades 

para lidar com isso, especialmente por viver uma situação de conflito acirrado entre alguns 

de seus integrantes. Havia, também, certo receio das opiniões da comunidade, das críticas, 

muitas consideradas injustas. Havia receio de debater até no âmbito da própria coordenação 

as dificuldades, os erros e as responsabilidades, o que era sistematicamente adiado. 

Aprendizagem e identidade na residência social 
Como vimos no capítulo dois, a aprendizagem impacta a identidade das pessoas 

e é uma característica fundamental em comunidades de prática. A identidade vincula 

transformações pessoais e sociais. Referindo-se a processos de aprendizagem, Dixon (2001) 

aponta a importância de reconhecer vínculos entre relações pessoais e o trabalho. O 

conhecimento mais pessoal de cada membro, a oportunidade para o diálogo, permite atingir 

um nível de confiança maior entre as pessoas, facilitando a aprendizagem. Para isso, é 

importante ser capaz de superar as formalidades da linguagem oficial, falando com o 

“coração aberto” (Dixon, 2001).  
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Na residência social do Programa ONG Forte, os estudantes valorizaram as 

oportunidades que tiveram de manifestar sentimentos e visões de mundo, assim como 

conhecer melhor seus colegas. No início do programa, houve duas semanas de integração e 

preparação para os residentes, e foi criada uma oportunidade para cada residente contar 

sua história de vida, falar quem era e qual o sentimento que trazia naquele momento, sem 

limites de tempo ou censura. Foi um momento bonito, e importante para a criação do 

sentimento de grupo. As pessoas puderam perceber diferenças, semelhanças, motivações, 

valores, criando respeito e ligação com os colegas de atividade num nível mais pessoal, 

mais humanizado. Várias pessoas ressaltaram ao longo do processo e na avaliação final, o 

quanto essa oportunidade havia sido importante no contexto do programa. 

Em todos os grupos, pelo que atestam os relatórios de avaliação individuais e 

grupais, foi forte o sentimento de amizade, companheirismo e confiança entre os integrantes. 

Houve conflitos, dificuldades pessoais e relacionais, membros mais engajados do que outros, 

mas cada grupo desenvolveu seus próprios mecanismos para lidar com as dificuldades.  

O quanto a residência social impactou a identidade de cada pessoa ao longo do 

programa é difícil avaliar. Para alguns, certamente, foi mais impactante do que para  outros, 

o que depende de suas trajetórias, de outras comunidades nas quais estavam envolvidos e 

definiam suas identidade, e do quanto se engajaram com as atividades. De maneira geral, 

conforme demonstrado na avaliação da aprendizagem, o programa gerou aprendizagem 

significativa para os residentes sociais. O discurso de um deles evidencia a relação entre a 

vida das pessoas e seu envolvimento no Programa. Ao defender a radicalização da gestão 

participativa, o residente advoga que todos devem participar das decisões, tanto quem 

financia e desenha o projeto, quanto “[...] quem executa o projeto na linha de frente, [...] 

quem vive o projeto na alma, porque ele invade sua casa, sua vida, seus sonhos, porque ele 

sangra suas veias”. 

Foi colocado, desde o início, aos residentes o fato de que a residência social era 

uma metodologia em teste e que eles estavam participando de uma construção coletiva. 

Isso contribuiu para dar certo glamour e fortalecer a identidade como residentes sociais. 

Foram atribuídas características múltiplas à atividade e ao papel, o que parece ter 

contribuído para a motivação, para a geração de identidade e, também, para a legitimidade 

frente aos demais integrantes do programa – coordenação, governo, gestores sociais, 

parceiros. Se fossem usados termos mais comuns como estagiários ou bolsistas, 

possivelmente não se sentiriam diferenciados. Participar da construção do significado da 

residência social, tanto um termo novo, quanto um conceito e uma metodologia que se 

pretende diferenciada, fomenta a identidade como residentes sociais. Por outro lado, gera 

insegurança. O que significa ser residente social foi algo continuamente negociado e variava 
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de pessoa para pessoa e de um grupo para outro. O depoimento de um residente evidencia 

a identidade como pioneiro, como parte de uma construção: 

Ser os pioneiros têm suas vantagens e privilégios. Somos os primeiros a 
alcançar os objetivos, mesmo que nem sempre de forma bem sucedida; os 
que abrem caminhos; que deixam rastros a serem seguidos ou refutados; os 
que arriscam. Mas, nesse processo, também existem as desvantagens. 
Nem sempre sabemos o que fazer, não temos um manual de instruções 
dizendo o ‘que pode ou não ser feito’, temos que lutar contra a insegurança 
e incerteza. Enfim, é um desafio!!!! 

Um elemento que pode ser razão para o sentimento de insegurança de alguns 

residentes sociais é que partem para um trabalho junto às fronteiras entre organizações e 

comunidades de prática antes que tenham chance de definir sua própria identidade 

enquanto residentes. Isso gera dúvidas quanto a papéis, à identidade e aos limites de poder. 

A insegurança e a incerteza relacionadas ao conceito e aos papéis dos residentes será 

abordada adiante, no item a respeito da legítima participação periférica. 

É comum que os estudantes manifestem o desejo, em algum momento, de 

tornar-se parte da realidade na qual estão mergulhados enquanto residentes. Mas 

descobrem rapidamente os limites para esse pertencimento. Universitários e integrantes de 

grupos ou organizações comunitárias podem constituir uma nova comunidade de prática, 

em torno de um empreendimento conjunto, mas raramente o universitário integra-se 

totalmente à vida das comunidades de prática pré-existentes naquela realidade, a não ser 

que já fosse parte dela. As identidades não se fundem. 

4.6 Participação 

Como analisado no capítulo dois, participar refere-se a tomar parte, a 

compartilhar atividades, empreendimentos, repertórios, a estar em relação com outros; é 

tanto pessoal quanto social, sugere tanto ação quanto conexão; é a experiência de viver no 

mundo como membro de comunidades sociais e de engajar-se em empreendimentos sociais. 

A legítima participação periférica depende de tornar-se um insider, ter a oportunidade de ser 

um aprendiz, ocupando diferentes papéis e tipos de responsabilidades num 

empreendimento. Pela apreciação da experiência da residência social, a legítima 

participação periférica parece especialmente promissora enquanto promotora de 

aprendizagem. 

4.6.1 Residência social como mecanismo de legítima participação periférica 

A concepção da residência social evidencia a relevância atribuída à prática para 

a aprendizagem. Na residência social, não há a figura do mestre em relação aos aprendizes 
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com papéis claros entre eles. Não há pessoas com conhecimento muito abrangente sobre o 

tema, mas pessoas com diferentes competências ou conhecimentos, que podem ou não ser 

acessados à medida que o trabalho na prática vai se desenvolvendo. Embora algumas 

pessoas envolvidas com o Programa ONG Forte já tivessem experiências anteriores de 

atuação nas relações entre universidade e sociedade, pode-se afirmar que no Programa 

ONG Forte todos ocupavam a posição de aprendizes. Gestores sociais, residentes sociais, 

equipe de coordenação e parceiros, todos eles percebiam o engajamento no Programa 

como oportunidade de aprendizagem. Em algumas situações, certas pessoas ocupavam 

posições de mestres; em outras, tornavam-se novamente aprendizes. Mas, certamente, 

havia diferentes níveis de poder para impor significados na “economia de significado”, o que 

será tratado adiante. 

Para os residentes que atuaram na região Nordeste de Amaralina, houve uma 

oportunidade de convívio com técnicos do governo que vinham de uma experiência com 

uma metodologia em desenvolvimento local numa região de Salvador121. No Nordeste de 

Amaralina, alguns desses técnicos podiam ser vistos como mestres, até pela postura que 

tinham de compartilhar os conhecimentos técnicos que tinham e, ao mesmo tempo, valorizar 

e legitimar as contribuições dos residentes, enquanto aprendizes. Os residentes de fato 

puderam aportar conhecimentos e exercitar competências que enriqueceram o processo de 

trabalho, ao mesmo tempo que tiveram oportunidades de aprender, de conviver com 

pessoas do governo e da comunidade local. 

A experiência da residência social parece confirmar a observação de Lave e 

Wenger (1991) em relação aos processos de aprendizagem de comunidades de prática 

estudados por eles, em que há pouco ensino. Mais importante do que ensinar, segundo os 

autores, é permitir acesso a recursos essenciais para a aprendizagem, como o engajamento 

em práticas concretas, em articulação com distintos saberes, com legitimidade. Na 

concepção que valoriza a legítima participação periférica como mecanismo privilegiado de 

aprendizagem, o foco não está na pessoa a ser mudada, mas na participação crescente na 

prática; o aprendiz não é um objeto sobre o qual despejam-se esforços para que ele 

aprenda. Nesse sentido, certa “negligência” em relação às comunidades de prática pode ser 

uma vantagem, na medida que os aprendizes podem se relacionar mais intensamente entre 

si, situação em que costumam aprender mais do que em relações assimétricas, hierárquicas, 

como nas relações duais entre professores e alunos. 

                                                
121 Metodologia GESPAR – Gestão Participativa, de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – 
DLIS, que havia sido experimentada por um grupo de técnicos na Península de Itapagipe, alguns 
anos antes.  
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Aos residentes sociais foi atribuída legitimidade para tomar decisões no âmbito 

de suas atividades no campo, bem como para propor atividades, de acordo com orientações 

gerais e do contexto de cada território. Havia o acompanhamento do monitor, mas não era 

uma relação hierárquica, e sim de orientação e de apoio. 

A percepção de membros da coordenação, algumas vezes, era de que os 

residentes tinham liberdade demais. A maioria deles, no entanto, achava que tinha liberdade 

de menos. Manifestaram que se sentiam um tanto inseguros, especialmente no início do 

trabalho, não sabiam exatamente como proceder, o que se esperava deles. Sentiam que 

havia indefinição. Ao mesmo tempo, reclamavam não ter mais autonomia, poder para 

participar da definição das atividades, ou que, muitas vezes, eram ouvidos, mas suas 

opiniões não consideradas. Para a coordenação, o planejamento a priori havia sido mínimo, 

deixando amplo espaço para negociação de significados, até por colocar-se, todo o tempo, 

que era uma experiência, um teste para a formação de gestores. Diante disso, uma das 

residentes disse que se sentia, desde o princípio, não como alguém que estivesse 

participando da construção de algo novo, de uma experiência, mas um “ratinho de 

laboratório”. O comentário de outra residente, em seu relatório final individual, mostra como 

a própria prática foi contribuindo para definir os papéis: 

A experiência da residência social me deixou sobressaltada inicialmente, 
confusa e extremamente perdida quanto ao que realmente esperavam das 
minhas atividades; nada me parecia claro. Fui tentando encontrar o tempo 
de descobrir, contrariando a lógica comum, aceitar que é possível que 
iniciativas em construção tendam a ser amplas, genéricas e que ao se 
desenvolverem vão também encontrando o seu foco. 

Um fator que contribui para as dúvidas quanto a papéis, à identidade e para o 

exercício pleno da legítima participação periférica é o período relativamente curto do 

Programa. Nos relatórios finais dos residentes, em resposta à pergunta “Você considera que 

o tempo do programa é adequado aos objetivos a que se propõe?”, 58% responderam que é 

totalmente inadequado e 42% responderam que é pouco adequado. Numa escala de 1 a 5, 

100% consideraram o tempo inadequado para os objetivos a que se propôs; objetivos esses 

que misturam capacitação de gestores e residentes sociais e intervenção para o 

desenvolvimento territorial. À medida que se sentiam mais confortáveis em seus papéis, 

todos os participantes do Programa entendiam melhor o processo e se posicionavam em 

relação a ele, interagindo entre si e dando sentido ao que faziam juntos, em cada grupo ou 

embrião de comunidade de prática. Sentiam, porém, a pressão do tempo esgotando-se. O 

discurso de um residente social, no encerramento do Programa ONG Forte, evidencia essa 

questão: 

[...] quando a comunidade está pronta, afinada para o trabalho, o programa 
‘precisa’ se retirar [...]. Então vejamos, assim como a comunidade se torna 
‘apta’ para começar o seu trabalho de desenvolvimento local somente no fim 
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do programa, os residentes sociais demonstram-se ‘aptos’ e maduros para 
contribuir nesse processo, também no fim, ou seja, é quando o programa 
acaba que eles poderiam fazer o melhor pela comunidade. 

A questão relacionada aos limites do tempo e do escopo de projetos de 

intervenção nas relações entre universidade e sociedade, bem como as expectativas 

elevadas que costumam gerar, será retomada no capítulo cinco. 

Em relação à legítima participação periférica, como foi apontado em relação a 

outros programas analisados no capítulo três, não há, também, para o residente a 

perspectiva concreta de permanecer, de tornar-se membro efetivo em alguma posição no 

PDGS/Ciags. Os persistentes sociais chegaram a sugerir mais estabilidade e mais 

remuneração em programas desse tipo, pelo nível de dedicação que o programa exigia122. 

Os residentes sociais podem não vir a ser mestres naquele projeto ou organização, mas a 

idéia é que sejam gestores sociais, que possam atuar como mestres nessa “profissão”, e 

que o conhecimento que estavam adquirindo ali contribuirá para isso. E, de fato, muitos 

apontaram ter despertado para a possibilidade de seguir suas carreiras na área social, 

conforme demonstram depoimentos em seus relatórios individuais finais: 

Essa foi minha primeira oportunidade de trabalho em campo no terceiro 
setor. Cresci muito a partir da experiência de outros gestores e desenvolvi 
interesse pela atuação profissional na área. 

Gostaria apenas de registrar que o processo de formação promovido pelo 
projeto foi muito bom para os meus planos futuros. 

 [...] abre possibilidades dentro do direito que ainda não me pareciam tão 
claras e possíveis, de modo que se apresenta como uma área de atuação 
muito interessante. 

 [...] o ‘despertar’ de um interesse e necessidade de trabalhar nessa área. 

A experiência nesse estágio possibilitou perceber a área social como mais 
uma área de atuação. Foi possível verificar o quanto essa área me atrai e 
em que aspectos essa atração ocorre. 

Quanto à relação entre legítima participação periférica e poder, observa-se, na 

residência social e entre os persistentes sociais, que ação e reflexão articuladas 

demonstram potencial de questionamento e de efetiva transformação das estruturas. 

Wenger (1998) ressalta, contudo, que o fato de produzirem suas próprias práticas não 

significa, necessariamente, que comunidades de prática representem algum tipo de força 

emancipatória. De fato, a energia gerada no processo nem sempre se sustenta, por fatores 

                                                
122 Em reunião realizada no dia 15 de fevereiro de 2005, entre persistentes sociais, gestores sociais 
representantes dos quatro territórios e integrantes do PDGS/Ciags, discutiu-se uma proposta a ser 
apresentada a Secomp para a continuidade do programa nos territórios. Nessa ocasião, os 
persistentes sociais argumentaram que precisariam receber dois salários mínimos, além de vale-
transporte, “para que se possa criar um vínculo com o trabalho no qual os estudantes não precisem 
procurar outro trabalho que complemente a sua renda”. Defendiam, ainda, que houvesse 
remuneração para gestores sociais envolvidos com as atividades.   
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limitantes, neste caso o próprio tempo, além de elementos institucionais, culturais ou pela 

necessidade de garantir a sustentação financeira, por exemplo. 

Contu e Willmott (2000) colocam que, se os recursos de aprendizagem não 

estão disponíveis, pode haver alienação, marginalidade, e não haver possibilidade de 

identidade com mestres ou especialistas. Tornar-se um membro efetivo de uma comunidade 

de prática requer, pois, acesso a atividades em curso, a antigos e novos membros, a 

informações, a recursos materiais, a oportunidades efetivas de participação, que permitam 

engajar-se nas tecnologias da prática diária. Essas oportunidades de acesso são 

fundamentais para o desenvolvimento dos membros e das comunidades. No âmbito da 

residência social, havia acesso tanto dos gestores sociais quanto dos residentes, bem como 

dos demais envolvidos, a atividades em curso, a antigos e novos membros, a informações e 

a recursos materiais, além de oportunidades de participação efetiva na prática diária. 

Especialmente no âmbito de cada comunidade de prática que constituía o Programa, isso 

acontecia. Alguns residentes e alguns gestores sociais, no entanto, tinham a expectativa de 

participar mais diretamente dos processos decisórios. Entendiam que tinham que ter maior 

participação na negociação dos significados do Programa como um todo. 

4.6.2 Legítima participação periférica e negociação de significado 

Os referenciais a respeito de legítima participação periférica enfatizam a 

importância da transparência, no sentido de tornar o significado das atividades visível, 

oferecer acesso aos códigos, às informações e ao que constitui cada artefato. Wenger (1998) 

observa que a ampliação da negociabilidade dos significados, ou seja, do poder dos 

membros para decidir, além dos fatores citados acima, costumam passar por: ouvir outras 

perspectivas, explicar as razões das decisões, tornar processos e políticas organizacionais 

mais transparentes, incentivar contribuições, definir direitos individuais, distribuir autoridade, 

abrir processos decisórios, argumentar, dividir responsabilidades, confrontar e votar. 

Uma questão inerente ao processo de planejamento numa organização é o 

quanto o poder de definir, adaptar ou interpretar o que é planejado é distribuído. Um plano, 

um projeto, uma estrutura pode ser imposta ou negociada. Pode requerer submissão, 

incentivar a participação ou a não-participação. Para gerar mais aprendizagem, mais 

importante do que a estrutura hierárquica formal, são as maneiras pelas quais o desenho e 

os processos institucionais garantem recursos e espaços para negociação de significado 

entre perspectivas. A aprendizagem baseada na divisão de trabalho, na separação entre 

aprendizes e não aprendizes, entre os que planejam e os que executam, entre os que criam 

significado e os que os absorvem, tende sempre a ser empobrecida (Lave e Wenger, 1991; 

Wenger, 1998). 
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No âmbito do planejamento geral do Programa ONG Forte 2004, havia visões, 

estratégias e atividades apresentadas e discutidas com os residentes. Como acontece com 

as comunidades de prática, cada grupo definiu seus próprios objetivos, visões e estratégias, 

como resposta ao que foi planejado antes deles e, também, como parte do processo que 

permitia a eles certa liberdade na condução do trabalho. Definiu-se institucionalmente um 

repertório de procedimentos, regras e processos, mas cada grupo incorporou esses 

artefatos em suas práticas e decidiu em situações específicas o que significavam na prática, 

quando concordar e quando ignorá-las.  

Os resultados e tipos de atividades foram muito diferentes entre os grupos. Isso 

se explica, em parte, porque cada território era muito diferente do outro e a dinâmica de 

cada um deles variou imensamente. De acordo com o depoimento de uma residente: 

A ‘Pedagogia da Realidade’ me situou mais uma vez: existe um abismo 
entre o que planejamos e o que conseguimos executar, sobretudo porque, 
além da formação precária que recebemos na universidade para o trabalho 
social, planejamos um trabalho com um acervo limitado sobre a comunidade 
onde atuávamos, que cada dia revelava-se para nós nas suas múltiplas 
questões. 

De acordo com a noção de economia do significado, o poder de negociabilidade 

de uma comunidade tem a ver com quanto ela define com autonomia suas atividades e o 

quando influencia os significados produzidos pelo ambiente institucional a partir dos 

significados que produz. Os significados que uma comunidade de prática produz podem ser 

pouco relevantes ou pouco valorizados por outras comunidades, adquirir pouca liquidez no 

contexto mais amplo. Como já foi mencionado, residentes e gestores avaliaram que tinham 

pouco poder na economia de significado no âmbito do Programa, mas não se poderia 

afirmar que não tiveram poder algum. 

A avaliação do ONG Forte apontou que não havia mecanismos para que todos 

pudessem participar com iguais condições na negociação dos significados. De acordo com a 

avaliação de residentes e gestores sociais, na formulação dos planos de cada território, de 

fato foi dado maior espaço às referências e aos significados dos gestores e lideranças 

participantes. A universidade, porém, parecia não dispor de mecanismos consistentes para, 

também, perceber esses significados e inseri-los no planejamento do programa como um 

todo. Houve oportunidades de participação, opiniões que foram consideradas no curso do 

programa, mas, talvez, não na intensidade esperada pelos residentes e gestores sociais, na 

medida em que se enfatizava a dimensão participativa da iniciativa. Para uma residente 

social, conforme seu relatório final: 

A tão desejada relação horizontalizada ficou no campo dos desejos; 
conseguimos avançar um pouco, – e em alguns aspectos – mas não 
rompemos com as relações hierarquizadas, onde nós, estudantes – 
residentes sociais – e a comunidade – gestores sociais – fomos peças 
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menores no processo: entramos num projeto já pronto e o que é pior, não se 
permitiu sofrer grandes alterações ao longo do processo; tivemos voz (nisso 
avançamos), mas com pouco poder decisório. 

No discurso de um residente social no encerramento do Programa, ele defende a 

radicalização do princípio da participação na possível continuidade do Programa. 

Reconhece as oportunidades de aprendizagem geradas e aponta que, como há várias 

pessoas envolvidas no Programa, precisa ser revisto e rediscutido, “[...] mas que nós 

possamos incluir aí nessa discussão todos os agentes implicados, o financiador, o CIAGS, 

os residentes-insistentes, os professores, pesquisadores, seu João, D. Maria, todos os 

interessados na viagem desse ônibus rumo ao social”. 

Abrir ou fechar espaços de negociação de significado pode ter mais efeito em 

aprendizagem do que qualquer outra mudança num programa ou ação específica. Quando 

algo se torna negociável, expande identidades, pois traz a sensação de que é possível fazer 

algo (Wenger, 1998). Isso se evidencia no já citado esforço dos residentes sociais para a 

construção do projeto residência itinerante, que foi muito valorizado pelos que participaram, 

pois foi proposta e realizada por eles. 

A experiência da residência social permite confirmar que prática não é o oposto 

de reflexão, que ambas caminham juntas, mas que é importante construir mecanismos e 

espaços para que a reflexão seja explicitada, ampliada, aprofundada e compartilhada. Se há 

sobrecarga de atividades, a tendência é haver pouco espaço para a reflexão coletiva. 

Processos de avaliação processual costumam oportunizar espaços para reflexão, porém, 

como foi descrito, no ONG Forte não houve avaliação processual sistematizada ao longo de 

todo o processo. 

É importante perceber a relação entre as expectativas de suporte e apoio da 

organização para a aprendizagem e a ação, e a tendência a cada pessoa assumir 

responsabilidades por seu auto-desenvolvimento e por suas decisões (Antonacopoulou, 

2001). Isso pode parecer contraditório na residência social, mas parece possível conciliar 

diferentes demandas. Ao mesmo tempo que as pessoas desejam mais participação na 

negociação dos significados, no planejamento, nas decisões e na avaliação, pedem 

orientação, clareza, apoio e até controle. Pedem critérios claros, o que pode e o que não 

pode. Parecem querer liberdade, autonomia, e regras ao mesmo tempo. Talvez o desafio 

seja construir mecanismos para oferecer ambos, o que pode acontecer por meio de espaços 

de negociação para que os critérios possam ser debatidos e definidos em conjunto, 

tornando-se claros e significativos para os participantes. 

Há práticas de gestão que contribuem para ampliar a possibilidade de que os 

significados sejam negociados, e que haja compartilhar de saberes entre as pessoas e entre 
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as comunidades de prática. O planejamento e a estrutura organizacional podem funcionar 

como objetos de fronteira, que conectam comunidades de prática, ao definir significados e 

procedimentos comuns a diversas comunidades. Quanto mais participativos são os 

processos de planejamento, de decisão e de avaliação das práticas, tende-se a ampliar a 

possibilidade de negociação de significados e o compartilhar de aprendizagem entre os 

integrantes de comunidades ou constelações. Ao participar da construção dos significados, 

as pessoas tendem a identificar-se mais com as comunidades e comprometer-se mais com 

os objetivos delineados. 

4.7 A distância entre intenções e práticas na residência social 

Alguns dos residentes sociais entoavam um discurso bastante crítico em relação 

ao compromisso da universidade com as comunidades, mas nem sempre revelavam em 

suas práticas o mesmo compromisso que defendiam. Enquanto alguns dedicavam-se com 

empenho e por várias horas às atividades do Programa, eram assíduos e procuravam 

cumprir compromissos nos prazos estipulados, outros costumavam faltar a reuniões e até 

mesmo a atividades de campo, não cumpriam compromissos com os próprios colegas e 

com os gestores sociais. Uma das razões para isso foi apontada pelos residentes na 

avaliação. Observavam a necessidade de remuneração maior, tanto pelo nível de dedicação 

exigido pelo programa, quanto pela necessidade de garantir seu sustento, o que leva muitos 

a assumirem atividades paralelas. Um dos residentes, em seu relatório individual final, 

reconhece: 

A necessidade pessoal para cobrir despesas domésticas fez com que eu 
estivesse em certos momentos sobrecarregado de tarefas (pois estava 
trabalhando em outro local), o que se traduziu em desgaste físico e 
emocional para cumprir todos os compromissos assumidos perante a 
comunidade. 

Muitos deles eram envolvidos com outras atividades, além do ONG Forte e das 

atividades como estudantes em seus cursos. Os residentes apontaram, ainda, na avaliação, 

que havia sobrecarga de trabalho no programa. Alguns grupos desenvolveram mecanismos 

de auto-regulação, na forma de pactos de conduta e costumavam discutir no grupo as 

dificuldades individuais para comprometer-se com o trabalho.  

Os residentes, ao longo de todo o processo, costumavam criticar a universidade 

e o governo por não considerar as opiniões e necessidades da comunidade na condução do 

Programa. E como já foi mostrado, consideravam que as oficinas itinerantes que eles 

propuseram preenchiam de alguma maneira essa lacuna.  

Um exemplo marcante quanto à prática efetiva de considerar outros saberes e 

opiniões esteve relacionado aos casos para ensino que os residentes foram solicitados a 
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produzir. Os casos deveriam relatar situações concretas vividas em sua experiência em 

gestão social, para serem publicados e, possivelmente, usados em aulas e cursos, por 

outras pessoas. Os residentes foram orientados123 a informar as pessoas retratadas nos 

casos (personagens) de que o texto seria escrito e, depois de escrito, apresentar a elas para 

possíveis correções, ajustes ou contribuições, além de pedir sua autorização para publicá-

los.  

Houve certas resistências dos residentes a fazê-lo, por razões como: não sabiam 

como abordar a questão com as pessoas, pois a situação retratada no caso era delicada, ou 

que não tinham feito porque não tiveram tempo. Outros disseram que o fariam, mas a 

grande maioria não o fez. Isso revela certa dificuldade dos universitários para dialogar, 

pensar a produção do conhecimento com o outro e não a respeito do outro, mesmo que nas 

intenções desejem fazer isso, e consigam perceber na prática de outros agentes esse 

problema. 

Em vários casos para ensino e relatórios dos residentes é possível perceber o 

quanto identificaram nas pessoas das comunidades ou da coordenação do programa os 

responsáveis por problemas gerados no processo, raramente neles mesmos. Isso foi 

apontado aos estudantes, e muitos suavizaram o tom “acusatório” do texto.  

Num caso específico, foi sugerido a um residente da área de apoio à gestão, que 

escreveu um caso para ensino, que procurasse a pessoa que retratava no texto, 

perguntasse se ela concordava com a visão dele, ou se gostaria de manifestar a visão dela 

para integrar o caso, além de autorizar que fosse publicado, mesmo que omitidos os nomes 

verdadeiros. O estudante pareceu animado com a idéia, uma vez que sempre demonstrou 

preocupações éticas e incômodo com a sensação de que aprendemos mais do que somos 

capazes de contribuir com as comunidades, que não valorizamos os saberes das 

comunidades etc. Além disso, a pessoa retratada no caso era parceira de algum tempo, 

desenvolveu atividades em parceria com a área de apoio à gestão do PDGS/Ciags, o que 

aumentava as chances de receber bem a iniciativa.  Alguns dias depois, o estudante enviou 

nova versão do caso, ainda sem retratar a opinião da gestora. 

Essas situações demonstram que há limites concretos para que sejam 

cumpridos compromissos assumidos e para praticar o que se deseja ou imagina ser 

possível, como a questão do tempo, a necessidade de garantir renda para o próprio 

sustento e a sobrecarga de atividades. Há, no entanto, limites mais sutis, relacionados à 

dificuldade de se colocar em posição de construção coletiva de conhecimentos, às vezes até 

por não saber como fazê-lo, por inibição ou por falta de prática. As dificuldades para que a 

                                                
123 Foi oferecida aos residentes sociais uma oficina de preparação para elaboração de casos para 
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articulação de diferentes saberes aconteça na prática nas relações entre universidade e 

sociedade voltarão a ser debatidas no capítulo cinco. 

4.8 Residência Social como espaço de aprendizagem pelo 
engajamento em práticas 

A partir do que foi descrito e analisado neste capítulo, é possível afirmar que 

esta experiência de residência social constituiu um espaço privilegiado de aprendizagem. 

Uma das principais razões para esta afirmação é o fato de que, a partir desta experiência, 

surgiram novas comunidades de prática. O tipo de engajamento que a residência social 

promove permite que diferentes pessoas estejam juntas, desempenhando atividades 

concretas, conhecendo-se, identificando valores e competências mútuas e, algumas delas, 

percebendo o desejo de compartilhar outros empreendimentos. Além das comunidades que 

surgem, a residência social é uma oportunidade para intermediação nas fronteiras entre 

comunidades de prática que já existem no âmbito de cada organização envolvida, o que 

também fomenta aprendizagem. No âmbito de um programa como o ONG Forte, há inter-

relação de fronteiras entre comunidades relacionadas a grupos de residentes, a técnicos na 

coordenação do programa na universidade, a professores e pesquisadores ligados ao 

PDGS como um todo, a técnicos e gestores governamentais, e gestores e lideranças nos 

territórios; enfim é uma experiência multi-institucional e multidisciplinar. 

A própria residência social pode ser considerada uma prática de fronteira, na 

medida em que um universitário tem a oportunidade de tomar contato com realidades 

diferentes da sua, com práticas e repertórios diferentes, levando também práticas e 

elementos de seu próprio repertório. Seu papel é de intermediador, e a legitimidade precisa 

ser permanentemente conquistada nas comunidades das quais participa e com as quais 

interage, para que possa cumprir esse papel de intermediação entre fronteiras. Na medida 

que gera aprendizagem, a residência social impacta as identidades das pessoas, o que lhe 

confere potencial de transformação, tanto do próprio residente, como experiência de 

autoconhecimento, como das pessoas e comunidades de prática das quais participa e com 

as quais interage. 

A experiência da residência social parece confirmar que nos processos de 

aprendizagem em comunidades de prática há pouco ensino e muita aprendizagem (Lave e 

Wenger, 1991). Embora não signifique que o ensino deixe de ser importante para a 

aprendizagem, mais importante do que ensinar parece ser o acesso a recursos essenciais 

para a aprendizagem, como o engajamento em práticas concretas, em articulação com 

                                                                                                                                                   
ensino, ministrada por uma professora especialista no tema. 
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distintos saberes, com legitimidade. Em processos de aprendizagem em que se valoriza a 

legítima participação periférica, procura-se garantir oportunidades de participação crescente 

nas práticas de uma comunidade, de forma que o aprendiz defina, na interação com as 

demais pessoas envolvidas naquele contexto, o que é importante aprender e busque, de 

maneira compartilhada, como fazê-lo.  

São cometidos erros no processo, há conflitos, desilusões, mitos são 

desconstruídos e, possivelmente, outros são criados. Experiências como esta constituem 

oportunidades de formação para todos os envolvidos, na qual os erros e conflitos são 

naturais e podem ser valorizados como momentos ou situações especiais para que a 

aprendizagem ocorra.  

O tempo relativamente curto de envolvimento com as práticas em programas 

como o que foi estudado aqui impõe, no entanto, uma série de limites à articulação de 

saberes, à legítima participação periférica e à aprendizagem. Os discursos e planos 

ambiciosos, alimentados, sobretudo, pela boa vontade e pela inexperiência das pessoas que 

os propõem, costumam gerar expectativas elevadas e, quase sempre, frustrações na 

mesma proporção. No próximo capítulo, alguns dos limites associados à articulação de 

saberes nas relações entre universidade e sociedade são debatidos. 
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Capítulo 5 – Limites e desafios para a articulação de 
saberes 

Neste capítulo, são discutidos limites e desafios identificados no âmbito dos 

programas analisados para que aconteça a articulação de diferentes saberes nas relações 

entre a universidade e a sociedade. Inicialmente, são apontados limites gerais, que afetam 

as diversas relações que ocorrem no âmbito da sociedade e que se reproduzem no contexto 

desses programas. São, também, apontados limites institucionais próprios da universidade e 

que influenciam suas relações com a sociedade e a articulação de saberes. Em seguida, 

comentam-se os desafios para a democratização da gestão nas universidades, de modo a 

favorecer a articulação de diferentes saberes. São apontados, também, desafios específicos 

de projetos que envolvem intervenção da universidade, em conjunto com setores da 

sociedade, geralmente voltados para o desenvolvimento local. Discute-se, ainda, o possível 

dilema entre o distanciamento em relação à “realidade” e o engajamento da universidade na 

solução dos problemas da sociedade. Finalmente, debate-se a possibilidade de que a 

aprendizagem gerada no âmbito desses programas influencie transformações mais amplas 

na universidade como um todo. 

Limites e desafios para a aprendizagem e para a articulação de saberes já foram 

apontados, de certo modo, nos demais capítulos deste trabalho. Neste capítulo, a 

argumentação é baseada, fundamentalmente, nos depoimentos das pessoas entrevistadas 

para esta tese, todas elas envolvidas diretamente com programas de relação entre 

universidade e sociedade orientados para a valorização e articulação de diferentes saberes. 

Alguns dos dilemas e limites apontados são comuns no cotidiano das ações desses 

programas, outros são eventuais; alguns não podem ser enfrentados diretamente com 

políticas localizadas, pois são estruturais, outros dependem de medidas simples, mas que, 

muitas vezes, não são percebidas pelas pessoas envolvidas nas situações em que ocorrem. 

A motivação para apresentá-los deste modo nesta tese, privilegiando a voz dos 

entrevistados, mais do que “denunciar” qualquer possível incoerência, é demonstrar que 

essas questões são relevantes e merecem reflexão futura mais profunda, pois afetam na 

prática os potenciais de programas como os estudados aqui para gerar aprendizagem por 

meio da articulação de saberes. 

5.1 Dificuldades para respeitar outros saberes e para promover 
articulação entre eles 

Entre os fatores que inibem a articulação entre diferentes saberes está a 

dificuldade enfrentada pelas pessoas de respeitar outros saberes, o que ocorre tanto na 

universidade, quanto em outros setores da sociedade.  
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A desigualdade social brasileira, a qual se produz e reproduz no dia-a-dia, em 

distintos contextos de relações, é identificada por um professor entrevistado como um limite 

fundamental, que impede que se valorize o saber do outro e, conseqüentemente, que se 

estabeleçam relações horizontais. Segundo ele: 

Em países onde os graus de desigualdade social são menos exagerados, 
onde há um grau de cidadania consolidado bem maior, onde há civilidade 
de direitos, é mais fácil fazer isso [respeitar outros saberes], porque você é 
mais tolerante quanto ao outro, e você aprendeu que o outro tem o que falar 
e vai falar mesmo. 

As relações hierarquizadas costumam reproduzir-se no interior da universidade, 

tanto nas salas de aula quanto nos grupos de pesquisa. Este mesmo professor aponta que 

as diferenças entre o que as pessoas sabem, o fato de alguém ter estudado mais do que 

outro sobre um tema, freqüentemente, é transformado em diferença de status, de poder e de 

hierarquia, e não encarado como uma diferença diagonal ou horizontal entre diferentes 

conhecimentos: “E transformar uma diferença de saberes numa diferença de hierarquia, e 

fazer com que isso seja considerado normal e aceitável, isso é ideologia, é o uso ideológico 

da diferença de conhecimentos, para criar status”; e essas hierarquias manifestam-se em 

detalhes do cotidiano. Para este professor, a “universidade que herdamos” costuma 

transformar o fato de que não sabemos sobre uma prática em não reconhecimento daquela 

prática, por meio de relações de poder. Conforme aponta Santos (2003), deixar de 

reconhecer um tipo de conhecimento ou marginalizá-lo implica desperdício de experiências 

cognitivas e marginalização dos grupos sociais que construíram suas relações com base 

nesses conhecimentos. Por outro lado, aponta o entrevistado: 

[...] a universidade que queremos pode transformar isso em relações de 
amizade, colegialidade, convívio. Não há razão para que nas relações entre 
pessoas que sabem coisas diferentes, ou de maneira mais ou menos 
profunda, com mais ou menos experiência em algo, haja relações de poder. 

Outro professor entrevistado acredita que um fator que dificulta as relações entre 

diferentes tem a ver com a distância que se estabelece fisicamente entre as pessoas nas 

cidades. No cotidiano das grandes metrópoles, e até em cidades médias, há certa 

segregação entre classes na geografia urbana, o que limita o convívio entre os diferentes. 

Ele observa que mesmo numa cidade menor, isso acontece. Seria possível fazer um mapa 

da circulação dos professores na cidade e perceber que não possuem contato físico com a 

maioria dos bairros da cidade. 

Os integrantes do Bansol observam que nas instituições tradicionais com as 

quais convivem, como a família, a igreja e a própria universidade, sentem pouca 

oportunidade de diálogo: “[...] do conversar de igual pra igual, do eu ter os meus saberes, 

você tem os seus saberes, vamos dialogar cada um com a sua perspectiva de vida, 
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respeitando as nossas diferenças”. Diante desses limites culturais e institucionais, eles 

consideram um grande desafio criar uma organização com novas concepções e práticas, 

que busque praticar a autogestão: “[...] a gente não foi educado assim, então a gente tende 

a reproduzir uma coisa de que uns falam e outros ouvem, uns mandam, outros obedecem. A 

gente criar uma condição, um contexto no qual todos falam, todos ouvem e todos 

cooperam...pô, é um desafio...” 

No capítulo um, discutiu-se amplamente as limitações do conhecimento científico 

para reconhecer outros saberes. Entre as pessoas entrevistadas para esta tese, todas 

envolvidas de alguma maneira com experiências orientadas para a valorização de diferentes 

saberes, muitas se manifestaram quanto às dificuldades específicas da academia para 

respeitar outros saberes. Uma entrevistada entende que a universidade passa por uma fase 

de transição, em que deseja articular-se mais com a sociedade, pois sabe que isso é 

importante, mas enfrenta, além dos limites burocráticos, históricos e culturais, que 

contribuem para isolá-la, o fato de que não sabe como fazer na prática para valorizar o 

saber popular. 

Wenger (1998) observa que, em certos círculos acadêmicos, o conhecimento é 

uma forma de poder pessoal e não saber é, em geral, interpretado como um déficit pessoal. 

Uma dificuldade apontada por vários entrevistados para a implantação de processos 

compartilhados de aprendizagem na academia é algo que classificam como  “vaidade”, que 

leva à dificuldade de estabelecer relações; e a capacidade de estabelecer relações é 

fundamental para a articulação de saberes. A vaidade também limita, segundo um 

pesquisador, oportunidades de troca, de diálogo crítico entre os professores e 

pesquisadores, pois “[...] no mundo universitário, acho que as pessoas não podem dizer não 

sei”. Um gestor social entrevistado acredita que a vaidade e a postura individualista dos 

universitários são estimuladas pelo sistema que avalia os acadêmicos, o qual privilegia o 

desempenho individual. Outro professor observa: “[...] a academia é um antro de vaidades. 
Existe uma dinâmica, uma necessidade de reconhecimento acadêmico que beira, na maioria 

das vezes, à neurose. Há relação com o saber, então é uma coisa que mexe muito com seu 

imaginário narcísico“. Para este mesmo professor, na academia há risco de as pessoas 

colocarem-se em um mundo à parte da realidade, relacionando-se apenas com pessoas 

semelhantes em termos de tipos de conhecimento e trajetórias, com dificuldades para viver 

em ambientes contrastantes.  

Certamente, a vaidade e a tendência ao fechamento em relação a outros setores 

da sociedade não acontece apenas no ambiente acadêmico, mas é algo que dificulta as 

práticas de articulação de diferentes saberes. É importante, como vimos no capítulo um, 
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desmistificar o acadêmico, evidenciando que está sujeito às dúvidas, incoerências, 

opressões e lutas que afetam qualquer pessoa na sociedade. 

Outro professor observa que desde que se entra na universidade, em geral ainda 

adolescente, cultiva-se a arrogância. Outro entrevistado identifica em certas situações, nas 

relações com comunidades, uma “arrogância compreensiva da universidade”, que se revela 

em posturas derivadas da idéia de que as pessoas com as quais vai trabalhar nas 

comunidades não sabem nada, e o universitário deseja “ajudar, ensinar,... [ou seja] continua 

sendo arrogante.” Acadêmicos tendem a colocar-se em posição de ensinar e não de 

aprender com outros, e, muitas vezes, se apropriam de conhecimentos de outros. São 

apontadas, ainda, as dificuldades para aceitar críticas entre os acadêmicos, especialmente 

se essas vêm de não acadêmicos. 

Nos capítulos anteriores, comentou-se a respeito das divergências, dos conflitos 

e dos erros como oportunidades para aprendizagem. Mas nem sempre há disposição ou 

capacidade das pessoas para enfrentá-los, o que não apenas inibe a aprendizagem como 

pode significar desperdício de recursos. Num dos programas, por exemplo, há dois projetos 

conduzidos por equipes diferentes, voltados para a mesma área geográfica, com algumas 

linhas de ação semelhantes. As equipes, porém, não se comunicam entre si, sobretudo 

porque as pessoas têm dificuldades para estabelecer relações, sobretudo por questões 

pessoais entre alguns de seus integrantes. Nesse caso, aponta o entrevistado: “não se 

aproveita dados e aprendizados que a gente mesmo gera”. Certamente, isso ocorre em 

qualquer tipo de organização na sociedade, mas é importante destacar situações como essa 

em ambientes nos quais as pessoas se propõem a articular saberes com outras. 

Alguns entrevistados observam que nos discursos costuma haver disposição 

para a troca, mas, na maioria das vezes, não há construção conjunta efetiva. Um professor 

entrevistado exemplifica dizendo que poucas vezes a universidade chega numa comunidade 

e primeiro investiga como ela sobrevive, quais seus valores etc. Ele diz: “A gente tem uma 

visão do que é bom a partir dos nossos valores, procuramos levar nosso sistema, 

pressupondo, portanto, que ele é bom, que as pessoas precisam inserir-se nele para 

melhorar de vida e ao sistema”. Freire (1987) aponta esse limite em processos educacionais, 

em que há tendência de imposição de valores e sistemas pelo educador, procurando incluir 

as pessoas no sistema e não incentivando que o questionem. 

Outro entrevistado considera que há professores que não acreditam, 

efetivamente, na capacidade dos estudantes e, também, das pessoas das comunidades de 

construir conhecimentos, de realizar: “Consideram que primeiro precisam receber ensino 

para depois colocar em prática”, o que pode estar baseado na concepção que prioriza a 
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aprendizagem individual, que acontece na mente das pessoas.  Como diz Freire (1987:131), 

referindo-se ao que ele chama de liderança revolucionária científico-humanista, “... [a 

liderança] não pode absolutizar a ignorância das massas. Não pode crer nesse mito. Não 

tem sequer o direito de duvidar, por um momento, de que isto é mito”. 

Encontra-se com facilidade discursos sociais, democráticos, de transformação, 

não apenas na universidade, mas que nem sempre correspondem às ações. Um 

entrevistado comenta: 

Prefiro pessoas que são esnobes e dizem: ‘eu ganho dinheiro, não gosto de 
pobres’, do que pessoas que dizem ‘eu penso em pobreza, eu penso em 
transformação’, mas você vai ver o dia a dia, suas práticas não têm nada a 
ver com isso, muito pelo contrário, aliás impõem, pela linguagem, pelo 
raciocínio, não ouvem. 

Ele afirma, ainda, que as pessoas costumam encontrar desculpas, justificativas 

de suas incoerências para si mesmas e para os outros. Não se trata de abordar o tema da 

coerência, aqui, mas ressaltar que esse tipo de problema evidenciado pelo comentário 

costuma gerar atritos no cotidiano das relações entre universidade e sociedade. Ressalta-se 

que as incoerências acontecem não apenas entre os universitários, e costumam provocar 

frustrações em processos que se propõem a valorizar e articular diferentes saberes. 

É importante evitar qualquer tipo de idealização ou maniqueísmo nas relações 

entre a universidade e a sociedade, contrapondo bem e mal. No âmbito do FCCV, a 

coordenadora percebe que nas organizações comunitárias, há situações em que os 

interesses particulares se sobrepõem ao coletivo, há rachas internos, cargos vitalícios e 

autoritarismo por certas lideranças. Segundo ela, muitas vezes, as lideranças comunitárias 

possuem um discurso em prol do bem comum, mas nas práticas isso não se confirma. Boa 

parte dos grupos não tem um projeto político claro. Um professor entrevistado confirma que 

há casos de lideranças que se afastam de suas bases e passam a viver no circuito de 

cursos, viagens e entrevistas propiciadas pelos programas e projetos dos quais participam. 

Uma pesquisadora entrevistada aponta, também: “Tenho aprendido também a desmistificar 

um pouco essa coisa de gestor social bonzinho. Estamos lidando com seres humanos, com 

suas fraquezas, alguns claramente ficam procurando atrito, confronto, gerar situações de 

impasse [...]”. 

Um aspecto bastante enfatizado diz respeito à disposição para a articulação de 

outros saberes e a disposição para aprender, para transformar-se, que relaciona questões 

sociais e individuais. Um professor observa que na academia não se costuma incentivar a 

relação entre o pessoal e o profissional, a relação entre as histórias de vida e as opções 

intelectuais, entre experiências profissionais e existenciais. Para uma das entrevistadas, 

especialmente para quem deseja atuar na área social, na qual há envolvimento direto com 
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pessoas, é importante estar disposto a transformar-se, ao mesmo tempo em que se procura 

transformar a realidade.  

Seria possível presumir que os universitários, por estarem num ambiente 

acadêmico, relacionado a conhecimento, teriam postura naturalmente favorável à 

aprendizagem. Aprender implica transformação. Nas relações com as comunidades, tanto o 

discurso como a postura costumam revelar uma disposição maior para o ensinar, o 

contribuir, do que para o aprender, o ser parte de, e de receber contribuição. Como já foi 

discutido nesta tese, a maneira como se olha para o ambiente influencia o que se vê, assim 

como a perspectiva de aprendizagem que se adota influencia em que situações se 

reconhece aprendizagem. Um gestor social entrevistado enfatiza a importância da 

disposição para a aprendizagem: 

Se você tiver numa relação com a certeza de que aquilo é um ambiente de 
aprendizado, qualquer coisa que aconteça, você vai tomar como 
aprendizado e vai aprender, mas se você vai para aquele momento como 
pura e simples execução de uma tarefa, aonde você é o doutor da 
universidade e lá tem um bocado de comunitários e aquilo que você vai 
colocar, só você sabe, isso realmente dificulta [a articulação de saberes]. 

De acordo com uma professora integrante do núcleo de gestão da ACC, 

algumas ACCs provocaram críticas das comunidades, avaliando que a universidade não 

atende o que a comunidade quer ou não dá retorno do saber produzido. Segundo ela, há 

professores que não entendem a filosofia do projeto, reproduzindo modelos de pesquisa 

tradicionais que se limitam à coleta de dados. Há, também, atividades semelhantes a 

estágios, nas quais os estudantes apenas aplicam o que já sabem, sem interagir com a 

comunidade para construção compartilhada. Acabam sendo atividades de formação dos 

estudantes, com alguma prestação de serviços para a comunidade, mas não é uma relação 

de troca. Houve, ainda, no Programa ACC, atividades que reproduziam modelos 

assistencialistas, em que o aprendizado era apenas a confirmação do já sabido e não uma 

troca de conhecimentos. Em outras, porém, foi possível identificar concepções e práticas 

correspondentes a uma autêntica ponte entre saberes comunitários e acadêmicos, com 

retorno dos resultados gerados para ambos, um novo saber produzido. 

Um professor entrevistado aponta que há receio e resistência na sociedade, 

inclusive pelos pais dos estudantes, a modelos diferentes na universidade, que articulem 

áreas ou se orientem à solução de problemas. Ele comenta: “Os pais têm pavor de que os 

filhos não encontrem lugar na vida, então se matam de trabalhar para pagar a universidade 

para os filhos, não querem nada de social e experimental na universidade, querem que o 

filho tenha o diploma de doutor”. E observa que o papel de professor costuma passar ao 

largo de ações socialmente úteis a partir da própria universidade, ou seja, dar aulas, ser 

professor, passa a ser visto apenas como uma forma de sobrevivência. 
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Um aprendizado que os integrantes do Bansol destacam refere-se à dificuldade 

de trabalhar com parceiros que não foram formados no espírito da economia solidária, o que 

evidencia que a disparidade de valores em processos compartilhados pode dificultar a 

cooperação. Segundo os integrantes do Bansol, uma organização pode financiar um projeto 

que envolva geração de emprego e renda e não valorizar dimensões qualitativas que são 

essenciais na lógica da economia solidária e, em geral, demandam tempo para ser 

construídas. Isso pode gerar conflitos no processo: 

Os integrantes do Bansol chamam a atenção para a base de valores e princípios 

que fundamenta as ações: 

 [...] porque uma coisa que a gente descobriu é que pode ter recursos, pode 
ter apoio técnico, se não tiver os valores, a coisa não funciona. [...] se não 
tiver os recursos financeiros, se não tiver o apoio técnico, mas tiver os 
valores, a coisa fica. [...] pode ter uma dificuldade no crescimento, mas ela 
fica, [...] ela resiste. 

Além desses limites amplos, relacionados a fatores históricos, políticos, 

econômicos e culturais, há fatores institucionais próprios do campo universitário, destacados 

pelos entrevistados, os quais contribuem para limitar a articulação entre diferentes saberes. 

Entre eles: 

a) Avaliações: são valorizadas publicações em revistas reconhecidas, as quais 

raramente publicam visões diferentes, o que implica que idéias originais e inovadoras 

somente apareçam em revistas secundárias, que não são valorizadas pelos sistemas de 

avaliação; não se valoriza publicações fora da área do pesquisador, o que limita os 

cruzamentos entre diversas áreas científicas; um professor aponta; “... o mundo dos editais, 

tal qual o mundo dos Qualis, não leva em consideração outras formas de produzir, gerenciar, 

e buscar melhor informação e conhecimento”. 

b) O fatiamento disciplinar e a desarticulação científica estão inscritos no 

sistema de gestão universitária; mecanismos de elaboração de projetos não privilegiam a 

multidisciplinaridade. Um professor entrevistado dá o exemplo de um curso de 

especialização ministrado por professores de várias áreas, que enfrentou várias dificuldades 

burocráticas, gerando reclamações dos funcionários. Ele conta que uma secretária 

perguntou a ele por que não faziam um curso só em uma área, para evitar assinar diferentes 

diários de classe, um de cada departamento. Ele conta, ainda: “Os próprios alunos 

reclamaram muito, pois tinham dificuldades de entender ao mesmo tempo um jurista, um 

economista, um geógrafo. A tal ponto fomos que até a compreensão é difícil”. 

c) Dificuldade para reconhecimento formal de atividades de extensão pelas 

universidades, mesmo quando há recursos captados externamente para executá-las. 
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d) Dificuldades de interlocução entre as unidades da própria universidade. 

Um entrevistado observa que: “As dificuldades operacionais de criar espaços de 

compartilhar fazem com que a gente perca muito tempo reinventando a roda que já está 

inventada por outros”. Quando essa comunicação acontece, é comum perceber que há 

diferentes pessoas e unidades desempenhando experiências semelhantes, que podem se 

complementar. 

e) Falta de interação entre professores: raramente um professor conta com 

outro para discutir sobre suas aulas; professores da mesma disciplina, ou de uma disciplina 

que é pré-requisito para outra no currículo, raramente conversam. Um professor comenta: 

“Nós temos imensa dificuldade de saber o que nossos colegas ensinam em sala de aula, 

ninguém vai à sala de aula do outro”; e esse é um desafio interdisciplinar básico (Ribeiro, 

2003). No âmbito do programa em que atua, um pesquisador observa que a interlocução 

entre os pesquisadores é quase que exclusivamente operativa e estratégica para discutir, 

por exemplo, financiamento e infra-estrutura: “Há poucas discussões de conteúdo, e quando 

ocorrem, são freqüentemente frustrantes, rasas, superficiais, não vamos ao fundo das 

questões”.  

f) Tempo de dedicação exigido por atividades que proporcionam 

oportunidades de articulação com outros saberes em modelos menos institucionalizados, as 

quais precisam ser conciliadas com as diversas obrigações acadêmicas, além da rigidez 

provocada por mecanismos institucionalizados de financiamento e de avaliação. Um 

professor aponta que os baixos salários fazem com que os professores busquem outras 

atividades fora da universidade, reduzindo sua disponibilidade de tempo para atividades 

voltadas para comunidades. Outros comentários de professores nesse sentido: 

Como professor, há uma série de outras atividades, o que gera sobrecarga 
de trabalho. Não consigo estar na comunidade mais do que duas vezes por 
semana. [...]. Você acaba se envolvendo mais por uma questão pessoal, por 
achar que é relevante, embora também seja possível tirar frutos acadêmicos, 
como pesquisa, publicações [...]. 

Há uma série de atividades na universidade que são ‘mais valorizadas’, 
como a produção acadêmica, ensino em sala de aula, enquanto essas 
atividades de extensão, em comunidade, necessitam de muita dedicação, 
sem muito incentivo institucional. 

Na concepção ideal da extensão, essas atividades não seriam o terceiro 
tempo, mas estariam integradas ao desenvolvimento do currículo da 
graduação, da pesquisa. Isso ainda não ocorre de maneira orgânica. [...]. 
Muitos projetos que os professores propõem não conseguem ser 
considerados no currículo, pois a própria estrutura da universidade não 
permite [...]. E alguns acabam fazendo como um apêndice, e aí tem a 
questão do tempo da administração do cotidiano. Pode resultar em atrasos 
ou interrupções, pois não conseguem dar conta. 
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5.2 Desafios da democratização da gestão 

A democratização das relações no âmbito das universidades, tanto internas 

quanto externas, pode ser crucial para permitir a valorização de distintos saberes e sua 

articulação.  Os ditados “Casa de ferreiro, espeto de pau” ou “Faça o que eu digo, mas não 

faça o que eu faço” podem servir como representação da inquietação de alguns 

participantes dos programas de relação entre universidade e sociedade abordados nesta 

tese. 

Como vimos no capítulo dois, as práticas concretas, efetivas, costumam divergir 

dos documentos e dos discursos institucionais nas organizações (Brown e Duguid, 1991), o 

que parece especialmente relevante quando se trata de relações entre universidade e 

sociedade. Uma pergunta que emerge da discussão a respeito da democratização das 

práticas de gestão é em que medida há condições de incorporar a gestão social, a 

autogestão, ou a avaliação participativa na gestão dos programas de relação entre 

universidade e sociedade? Seria preciso aprender como se exerce a gestão social ou a 

autogestão, ou ainda a gestão participativa para poder ensiná-las? Quais seriam os 

melhores mecanismos para aprender? Pela pesquisa? Pela prática na própria gestão dos 

programas e projetos? 

É comum na academia, especialmente nas escolas de administração, pesquisar 

e ensinar a respeito de práticas de gestão pública e de gestão social que envolvem 

participação, democracia, cidadania, transparência, accountability. São práticas valorizadas 

no espaço acadêmico, mas as pessoas não se sentem, necessariamente, impelidas a 

praticá-las na universidade, como se a gestão dessa instituição não estivesse em discussão. 

Por vezes, há tendência de repetir nas práticas cotidianas da universidade o que se 

condena em esferas políticas mais amplas, como nepotismo e paternalismo, por exemplo. 

O conceito de gestão social está em fase inicial de construção. Questiona-se até 

mesmo se é possível falar em gestão social, uma vez que toda a gestão passa por interação 

entre pessoas em contextos sociais. Haveria um tipo de gestão que não seria social? Melo e 

Fischer (2003) defendem que a gestão social pode ser exercida em qualquer tipo de 

organização, governamental, empresarial ou sem fins lucrativos. O que a diferenciaria seria 

a ênfase no processo (por meio do social) e nos objetivos ou resultados (para o social) para 

a sociedade, para o coletivo, além da ênfase a valores como ética e solidariedade. 

Na concepção da autogestão não há hierarquias, o que implica necessariamente 

aprendizagem coletiva, no sentido da autodeterminação (Gutierrez; Freitas; Catani, 2004).  

Seria possível dizer que toda comunidade de prática exercita, de certo modo, a autogestão, 

pois define ela própria os significados do empreendimento, os valores e princípios que 
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compartilha, e as práticas que correspondem a eles. Sua gestão não é imposta por uma 

pessoa ou outra, embora algumas possam ter mais poder do que outras na negociação do 

significado. Os integrantes do Bansol atestam que a autogestão é, ao mesmo tempo, um 

processo árduo e de grande potencial para o auto-aprendizado, um exercício de 

autoconhecimento. 

No caso da ACC, a experiência evidencia as dificuldades de gestão democrática 

e participativa de um grande programa acadêmico interdisciplinar, que envolve quase todas 

as unidades, departamentos e colegiados da universidade. A organização espacial e 

temporal das atividades acadêmicas segue uma lógica que não prevê momentos de 

interação, além da intensa carga de trabalho, tanto dos docentes quanto dos discentes. A 

Pró-Reitoria de Extensão foi alvo de críticas, inclusive de dentro da universidade por dedicar 

tamanho esforço a atividades fim, quando tradicionalmente se dedica a atividades meio. O 

Pró-Reitor de Extensão da UFBA observa que “... [o] sistema acadêmico não [está] 

formatado para a flexibilidade e as especificidades de um componente curricular que exige 

um repensar institucional”.124 

Um dos destaques da ACC em termos de aprendizagem é exatamente a gestão 

de programas acadêmicos diferenciados, construídos no processo, amplos, múltiplos e 

complexos, com parcos recursos, lidando com o imprevisível: “Uma aprendizagem de 

gestão que, embora deva ser firme, tem de ser flexível o suficiente para não subordinar os 

fins aos meios, não engessar a criatividade, não perder de vista os seus objetivos” 

(Programa ACC, 2003). 

Opiniões de vários entrevistados, referindo-se a experiências das quais são 

parte, revelam preocupação com a distância entre o que se pratica e o que se acredita ser 

mais adequado em termos de práticas de gestão dos próprios programas e nas relações 

entre universidade e sociedade. Um professor entrevistado, falando a respeito de um dos 

programas, percebe que nem sempre novidades e propostas levam a mudanças nas 

práticas de gestão; há relativa distância entre o que se conhece e o que se pratica, o que é 

uma incoerência nesse caso, segundo ele. 

A respeito de outro programa, uma professora entrevistada evidencia que há 

espaços para diferentes pessoas participarem da negociação do significado, pois há 

espaços de diálogo, embora os grandes rumos sejam definidos pela coordenação. Ela 

acredita que, em função do objetivo maior com o qual todos concordam, alguns detalhes são 

relevados. Na negociação de significado, há disputas, conflitos, pessoas que são menos 

flexíveis nas suas posições, outras que são brilhantes e contribuem muito com suas 

                                                
124 Manoel José Ferreira de Carvalho - Pró-Reitor de Extensão (Livreto ACC, Oferta 2004.1) 
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opiniões, tudo isso é natural. É importante, segundo ela, superar os conflitos, com muito 

diálogo, tendo como norte o objetivo último, que fica em primeiro lugar. 

Um estudante entrevistado coloca a preocupação com o fato de incentivar-se 

que as ONGs tornem públicos dados financeiros e o mesmo não é praticado na maioria dos 

projetos na universidade, mesmo quando financiados por recursos públicos. Uma 

entrevistada entende que isso acontece, muitas vezes, porque há necessidade de 

mudanças de rubricas durante a execução dos projetos, mesmo mantendo-se os objetivos. 

Ela comenta: “... mas se divulgado, as pessoas podem querer que se gaste exatamente 

como foi planejado, mas surgem situações que exigem realocação, até por entrarem novos 

recursos”. 

O fato de não divulgar os dados financeiros e os critérios de alocação de 

recursos pode criar um imaginário de que há muito dinheiro, que há uma fonte inesgotável 

de recursos. Algumas vezes, há sentido malicioso na crítica, questionando a probidade das 

pessoas de forma irresponsável. Um pesquisador entrevistado defende, por outro lado: “A 

divulgação mais clara de metas, recursos alocados, seria pedagógico, e nos livraria de 

certos comentários”. 

Uma entrevistada considera injustas as críticas e questionamento das intenções 

das pessoas que conduzem os projetos. Apesar de considerar que poderia haver mais 

abertura nos processos decisórios, ela adverte que não se pode exigir participação em todo 

tipo de atividade: 

Às vezes as pessoas querem impor participação onde não está previsto. 
Não é porque estamos trabalhando com gestão social e desenvolvimento 
que temos que estar discutindo com todos cada coisa que se faz. Às vezes 
as pessoas confundem. Acho que se a gente ficar entrando em muitos 
detalhes, ninguém faz nada. A oportunidade às vezes aparece e tem que 
fazer e acabou. Cria-se certa confusão de responsabilidade, de papéis, o 
que gera um clima de desconfiança. É melhor dizer logo: olha gente, o 
orçamento é assim, está definido, a gente tem que trabalhar com isso. 
Estamos aprendendo aqui para os próximos. [...] não acho que se deva criar 
a expectativa de que tudo tem que passar pelo crivo das pessoas, para ter 
certa autonomia, escolher o que priorizar. 

Alguns entrevistados mencionam limites à democratização das práticas de 

gestão em função de características das lideranças, que influenciam muito as pessoas e, 

muitas vezes, não possuem um estilo de trabalho que favoreça decisões coletivas.  Um 

pesquisador observa que as questões de gestão relacionam-se a questões institucionais e a 

legitimidades conquistadas historicamente. Ele acredita que se as pessoas atuam há muitos 

anos de uma mesma forma, na mesma posição de coordenação, às vezes nem param para 

questionar se poderiam atuar de outra forma, se outras pessoas poderiam assumir 

diferentes papéis. A troca de coordenação, por exemplo, pode dar novo fôlego a um grupo e 
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liberar outras pessoas para fazer outras coisas. Embora, algumas vezes, não se concorde 

com certas práticas e se deseje mudá-las, é preciso adquirir legitimidade para criticar, dizer 

que não concorda, que está errado – o que é limitado, também, por questões de lealdade a 

pessoas. Um pesquisador afirma: “Então, desafiar isso publicamente, como tem que ser, 

que não adianta ficar falando nos corredores, não faz sentido, não é uma tarefa fácil”. 

Para um professor entrevistado, a resistência à abertura nos processos de 

gestão não é determinada tanto pelas organizações, e, sim, mais pelo costume, pelas 

práticas tradicionais de cada organização e por “... uma boa dose de desigualdade. A elite 

brasileira não está acostumada a ver as classes populares como parceiros de igual 

competência”, enfatiza ele. Um gestor social entrevistado acredita, também, que a falta de 

experiência das pessoas em práticas coletivas dificulta que encontrem os mecanismos para 

gerir os programas de maneira mais democrática: “[...] quando você analisa a prática dos 

atores, você vê aí também que certos atores nunca têm, nunca tiveram uma prática coletiva 

realmente [...] o que torna mais difícil reconstruir estruturas”. 

Outro professor observa que há falta de hábito e interesse das pessoas para 

questionar, pressionar e reivindicar mudanças. Ele exemplifica: “Há disciplinas nos 

currículos, por exemplo, que não se consegue eliminar, mesmo que a contribuição seja 

mínima para a formação. E os estudantes, em geral, não estão nem aí: ‘faz parte do meu 

currículo, eu preciso dos três créditos para obter o diploma.’”. 

Quanto à participação das comunidades nas decisões de projetos, um professor 

mencionado acima acredita que quando as comunidades demandam mais participação, os 

universitários podem perceber que é possível fazer, só não sabem como ou não tinham 

pensado nisso. De acordo com ele, há dificuldade de reconhecer que é possível abrir mão 

do controle dos programas e projetos e que isso não afeta a contribuição acadêmica: “Não é 

preciso controlar um orçamento para fazer a contribuição acadêmica. É possível discutir 

orçamento com outras pessoas e isso deve ser feito”. Menciona, ainda, que a lógica da 

pesquisa-ação, em que se desenham programas e projetos em conjunto entre universidade 

e comunidade, oferece oportunidades para isso125. Pode haver na universidade o sentimento 

de que a comunidade estaria desconfiando dela, “quando obviamente está agindo bem, com 

a melhor das intenções!”, completa o professor. 

Uma gestora governamental entrevistada reconhece que há demandas das 

comunidades para participar da formulação dos programas: 

                                                
125 O professor entrevistado comenta que há exemplos de centros de pesquisa que definiram o 
princípio de que nenhum programa ou projeto seguiria em frente se os lados diferentes não 
estivessem de acordo, com mecanismos de monitoramento e acompanhamento constante. 
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E às vezes a gente não chama não porque não queira que participem, mas 
porque é um processo mais demorado. De outro lado você tem os 
apoiadores, financiadores, o próprio governo, que querem um resultado 
prático, num tempo determinado, querem relatórios, resultados mais 
quantitativos do que qualitativos. E às vezes para dar início ao processo 
você tem que trabalhar só, levar o pacote, porque se você for esperar todo o 
processo, você é cobrado por isso, e esse processo de maturação é difícil. 
E mesmo sendo um pacote, você pode fazer que em determinados 
momentos, eles participem. Você pode ter linhas gerais e formatar as coisas 
sem a participação deles. 

A opinião de uma pesquisadora entrevistada segue nesse sentido. Ela considera 

que erros de planejamento são naturais, geram aprendizado para projetos futuros; é 

possível prever espaços para ajustes no próprio projeto; e que é preferível aproveitar 

oportunidades de financiamento, mesmo que os projetos não sejam construídos da forma 

ideal, desde que não sejam afetados princípios éticos. Um gestor social entrevistado clama 

que se evite o maniqueísmo nessas situações. Segundo ele: 

Todas as nossas reflexões nesse sistema que domina o mundo nos levam a 
ficar defronte a questões como essa, se é melhor fazer com erros, defeitos, 
ou não fazer. É o bem e o mal, o bom ou ruim, vai por aqui ou por ali, faz 
assim ou faz assado. Você não tem uma alternativa que preveja uma 
construção mais coletiva, mais processual. Você só pode iniciar um 
processo desses se você tiver um projeto pré-concebido. Para conceber 
esse projeto não tem recursos [...]. 

Em função disso, muitos projetos são feitos rapidamente, sem participação das 

pessoas que vão executá-lo, o que costuma gerar dificuldades na implementação. De fato, 

ocorre, em muitos casos, inflexibilidade dos financiadores, especialmente no caso dos 

editais públicos que oferecem pouco tempo para a elaboração dos projetos. Uma 

pesquisadora comenta: “... as regras do jogo muitas vezes já vêm para a gente. Às vezes, 

lança-se um edital e você tem um mês ou dois meses para submeter a proposta.” Além 

disso, não é comum haver recursos para a fase de concepção de projetos. Embora, de fato, 

haja limites de tempo impostos pela dinâmica de financiamento dos projetos, há uma crença 

arraigada na sociedade de que participação e democracia são processos mais demorados 

do que decisões centralizadas. Trata-se de outro tema a ser discutido em mais profundidade, 

mas é importante que seja enfatizado. 

O mesmo gestor social entrevistado diz que é mais fácil cobrar dos políticos do 

que da universidade, pois em geral há pouca abertura, poucos canais de pressão da 

sociedade sobre a universidade. Um professor entrevistado acredita que é fundamental para 

a própria sobrevivência e garantia da legitimidade da universidade que amplie os 

mecanismos de participação organizada da sociedade em suas ações. Para ele: “As coisas 

funcionam nos lugares e países onde a sociedade é organizada. O que significa capacidade 

de cobrança, de pressão, tanto sobre o governo como sobre o mundo corporativo. E 

também sobre as universidades”. O entrevistado considera que a reapropriação dessa 
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dinâmica de pressão pela sociedade é fundamental e que ela ocorre especialmente no 

espaço local. 

Diante da rigidez das instituições de ensino e das mudanças mais rápidas da 

sociedade, possíveis soluções são sistemas de parcerias, defende um professor. Segundo 

ele, trabalhando a partir das demandas da sociedade, algumas instituições têm aprendido a 

adaptar-se para oferecer formação em competências exigidas pelos parceiros. Essa 

renegociação, e a sua discussão dentro da instituição, torna mais aparente a distância do 

mundo real e faz as pessoas perceberem que sistemas de parceria efetiva podem ser 

instrumentos de inserção da universidade na sociedade. O professor sugere: “A idéia é 

passar de um sistema de oferta para um sistema de interação com a demanda, colocando a 

demanda para dentro da universidade, inclusive no processo decisório”. 

Entre as dificuldades enfrentadas na gestão dos programas, estão as tarefas 

burocráticas, que costumam tomar muito tempo, tanto no âmbito da universidade quanto no 

âmbito dos financiadores. É freqüente, também a ocorrência de atrasos na liberação de 

recursos pelos financiadores, o que compromete atividades em andamento e compromissos 

assumidos com as equipes e com as comunidades. Outro limite é que costuma haver 

poucas oportunidades de financiamento para garantir que as atividades sejam 

disponibilizadas ao público gratuitamente ou a custos acessíveis para pessoas de baixa 

renda, além das já mencionadas dificuldades burocráticas e de financiamento para manter 

equipes permanentes de técnicos e pesquisadores juniores, o que gera sobrecarga de 

trabalho sobre os professores permanentes. 

Algumas das sugestões relativas a práticas de gestão são sintetizadas no 

quadro a seguir: 
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Possíveis mecanismos de democratização na gestão dos programas 

1. Definição coletiva de: 
Valores e princípios 
Foco de atuação e objetivos 
Papéis e responsabilidades 
Planejamento de atividades 
Prioridades na aplicação de recursos 
Critérios de decisão 
 

A definição coletiva, ou seja, a participação das pessoas 
na negociação dos significados, tende a gerar 
identificação e comprometimento e a facilitar decisões 
cotidianas. Processos participativos geram oportunidades 
de aprendizagem individual e coletiva. O poder 
compartilhado entre vários integrantes da equipe pode 
contribuir para evitar que haja sobrecarga de trabalho e 
centralização das decisões em poucas pessoas. 

2. Utilização de mecanismos de 
avaliação processual e participativa 

Espaços regulares e abertos de reflexão coletiva, em que 
haja abertura para dialogar, questionar, propor, analisar 
erros, propicia oportunidades de aprendizagem, tanto em 
sala de aula, quanto no trabalho e na vida em geral. É 
importante que o conteúdo dos processos de avaliação 
seja efetivamente utilizado para orientar decisões.  

3. Divulgação de informações 
Atividades realizadas em cada projeto 
Origens e aplicação dos recursos 
Metas e resultados 
Planejamento 
Resultados das avaliações 
Textos, artigos e materiais produzidos 
em função da aprendizagem gerada 

Ao tornar disponíveis informações relativas à gestão dos 
processos, além da transparência, ampliam-se as 
possibilidades de compartilhar os aprendizados gerados 
em cada projeto. O esforço que muitos desses programas 
fazem de sistematização de conhecimentos e sua 
disseminação, em diferentes formatos e linguagens, 
mostra um caminho importante para que a memória não 
se apague e se evite o desperdício da experiência. Os 
avanços nas tecnologias de comunicação podem ser 
aliados nesse sentido. 

4. Utilização de mecanismos para 
explicitação e resolução de conflitos 

A aprendizagem tende a ser favorecida em ambientes nos 
quais as pessoas sintam-se à vontade para expressar 
suas emoções e desconfortos, explicitar diferentes visões, 
conflitos, os quais podem ser encarados com 
naturalidade, incentivando-se a disposição para superá-
los.  A partir dos conflitos e dos erros, podem ser geradas 
oportunidades de aprendizagem. Quando necessário, 
pode-se recorrer a um profissional externo, para mediar o 
trabalho de resolução de conflitos. 

5. Institucionalização de canais de 
articulação com a sociedade 
Parcerias 
Mecanismos de controle da sociedade 
sobre a universidade 
Discussão das ações com vários 
segmentos 
Projetos compartilhados entre 
universitários e diversos setores da 
sociedade 

A abertura às pressões da sociedade é importante para 
que a universidade reconstrua sua identidade e sua 
legitimidade perante a sociedade e democratize suas 
práticas. O contato direto entre universitários e gestores 
sociais é fundamental para conhecer e aprimorar a gestão 
social nos vários tipos de iniciativas e organizações na 
qual é exercida, inclusive na própria universidade. 

Quadro 5–1: Possíveis mecanismos de democratização da gestão dos programas 
Fonte: elaboração própria 

5.3 Limites da atuação da universidade em projetos de intervenção 
na sociedade 

A aproximação entre a universidade e a sociedade pode gerar demandas por 

envolvimento da universidade em processos de desenvolvimento local. A articulação com 

diferentes atores e práticas relativos a processos de desenvolvimento pode se dar por meio 
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de atividades de ensino, no contato com estudantes que atuam como atores nesses 

processos, ou por meio de pesquisas, bem como em projetos ou ações em que haja 

intervenção. Alguns entrevistados sugerem maneiras pelas quais a universidade pode 

desempenhar papéis importantes no desenvolvimento local, conforme itens a seguir. 

a) Gerar conhecimentos a respeito de processos de desenvolvimento local, pela 

proposição e teste de modelos, oferecendo, eventualmente, assessoria e apoio para sua 

implementação. A universidade pode aproveitar a experiência de participação em processos 

de desenvolvimento local para produzir conhecimentos novos e disseminá-los, influenciando 

políticas públicas, por exemplo. 

b) Promover articulação entre agentes de desenvolvimento local: a universidade, 

que teria mais facilidade para articular disciplinas ou áreas do conhecimento, poderia aliar-

se a outros atores em torno de iniciativas de desenvolvimento, desempenhando papel de 

integração, contribuindo para evitar sobreposição, segmentação e desperdício de recursos. 

A universidade pode funcionar, ainda, como elo agregador entre municípios na mesma 

região em temas que exigem cooperação regional, pois possui certa neutralidade, já que há 

municípios vizinhos que costumam ter dificuldades para integrar-se, por divergências 

políticas e questões culturais. A universidade pode contribuir, ainda, para reduzir as 

descontinuidades provocadas pelas mudanças nos governos e a desarticulação entre os 

níveis municipal, estadual e federal de governo. 

c) Intermediar ou participar da execução de programas públicos federais ou 

estaduais, o que pode contribuir para promover o diálogo e a aproximação entre a 

universidade e a sociedade.  

d) Facilitar o acesso das comunidades aos órgãos governamentais, 

disponibilizando informações, orientando, abrindo canais para que a comunidade tenha mais 

facilidade para desempenhar suas ações. 

e) Ajudar pessoas e grupos sociais menos favorecidos a se organizarem e a 

articularem suas demandas. Um pesquisador observa a importância da dimensão 

metodológica da atuação da universidade em processos que envolvem indução: “[...] a 

indução é algo complicado, o sujeito de fora dizendo como a realidade deve se comportar. 

Mas eu falo indução porque você ajuda as pessoas a se organizarem, embora o processo 

quem deve fazer são as próprias pessoas, com autonomia”. 

f) Oferecer apoio permanente a organizações da sociedade civil, possivelmente 

em articulação com governos e com as próprias organizações sociais, evitando que o apoio 

limite-se a programas pontuais, com espaços e tempos delimitados.  
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g) Participar de conselhos de direitos, de políticas públicas, de desenvolvimento 

etc. 

h) Criar mecanismos de participação de representantes da sociedade nas 

decisões da universidade. 

Nas atividades de extensão ou de intervenção, ou mesmo na pesquisa-ação, em 

que há um objetivo a atingir que depende de ações efetivas, o envolvimento entre diferentes 

tende a ser maior, assim como os recursos necessários – estrutura, tempo, dedicação. Esse 

envolvimento implica grandes responsabilidades. Se um dos objetivos é testar ou 

desenvolver modelos, aumenta a preocupação com a avaliação e a disseminação dos 

resultados, para que outros possam apropriar-se desses resultados, seja em experiências 

semelhantes na própria organização, em outras organizações ou na formulação de políticas 

públicas. 

São apresentados, a seguir, limites observados pelos entrevistados na atuação 

mais direta da universidade em processos de desenvolvimento local, sobretudo os que 

envolvem intervenção. 

a) Dificuldade da universidade para estabelecer relacionamentos: a 

capacidade para promover processos de desenvolvimento passa pela capacidade de 

articular-se aos diversos atores do desenvolvimento. Conforme foi apontado antes, a 

universidade teria dificuldades de reconhecer e valorizar outros saberes, bem como para 

estabelecer relações com o “outro”. Se a postura adotada em processos de intervenção 

mantém-se assentada na idéia de repassar conhecimento, de ensinar a quem “nada sabe”, 

não se contribuiu para gerar autonomia. Na concepção, nas intenções, pode haver 

reconhecimento de outros saberes e desejo de conceder autonomia, “mas, na prática, a 

gente não sabe como fazer isso, como essa autonomia é gerada. E a gente não sabe na 

prática porque isso implica estabelecer relações, e temos dificuldade de estabelecer 

relações”, comenta um entrevistado. 

A coordenadora do FCCV observa que a questão da violência gera medo nas 

pessoas, inclusive nos profissionais de saúde, o que dificulta o trabalho nas comunidades. 

Segundo ela, muitos pais não queriam que os filhos atuassem em alguns bairros: “... 

entravam em crise, tinham medo, entravam em pânico. [...]. Alunos e professores, em geral, 

têm medo”. 

 Ela observa que os estudantes envolveram-se nas ações enquanto houve 

incentivos para isso, e quando houve professores mais envolvidos com a questão que 

conduziam a articulação com as comunidades. Alguns estudantes e professores de 

odontologia, por exemplo, tinham facilidade de chegar à comunidade e fizeram excelentes 
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trabalhos. Quando esses professores saíram para cursar doutorado, a disciplina de 

odontologia social continuou atuando nas mesmas áreas, mas não tiveram a mesma 

facilidade da relação com as comunidades, talvez por não haver preparação adequada: 

[...] as meninas chegavam em áreas de sapato alto, celular, relógio, [...], 
mas teve um dia que um grupo, em represália, um grupo envolvido com o 
tráfico, simplesmente colocou eles [os estudantes] em fila e foi tomando 
celular, dinheiro e tal. [...] depois a gente soube que foi por isso, pra ver se 
eles chegavam menos imponentes, ...não fizeram nenhuma agressão [...] 
retiraram celular e o que eles acharam que era excesso.  

Segundo a coordenadora, esse foi o único caso de problemas que tiveram até 

hoje, já que costumam realizar um trabalho de preparação para atuação nas comunidades. 

b) Distanciamento pela linguagem: a linguagem pode ser um importante limite 

na relação entre universidade e setores da sociedade, pois revela distâncias. Uma gestora 

governamental entrevistada observa: 

É muito difícil [para os acadêmicos] adequar a linguagem quando chegam 
na comunidade. Às vezes, é uma palavrinha que você diz, que traz sua raiz, 
revela, e quando você está nesse processo de namoro, isso pode ser 
complicado. Para superar isso, é preciso estar mais próximo. 

A linguagem, ainda, pode revelar a perspectiva de que alguém está levando o 

conhecimento, certa condição superior, como ao dizer: ”vim para contribuir, para ajudar, 

para resolver, para trazer”. Para um pesquisador entrevistado: “Essa sintonia fina do 

comportamento e da palavra implica conviver, mergulhar, praticar. E pode haver elementos 

que têm a ver com a trajetória e a experiência de cada pessoa, mas também com 

personalidade, alma, perfil”. Ou seja, as pessoas podem ter capacidades diferenciadas para 

se comunicar em diferentes contextos. 

c) Posturas individualistas na sociedade: um gestor social entrevistado 

acredita que o predomínio de posturas individualistas - “farinha pouca, meu pirão primeiro” - 

não apenas na universidade, mas na sociedade como um todo, dificulta processos 

compartilhados de desenvolvimento. 

d) Falta de sintonia da universidade com realidades locais: um gestor social 

entrevistado entende que para que a universidade exerça seu potencial para discutir teorias, 

realizar estudos, elaborar planejamentos e propor modelos de intervenção, precisa estar 

sintonizada com a realidade, com a prática, procurando entender as dificuldades e as 

relações entre os vários setores da sociedade. Para ele, se a universidade não estiver 

vivenciando o dia-a-dia para perceber elementos do contexto político e cultural na sua 

interlocução com o local, torna-se distanciada e suas proposições inadequadas, difíceis de 

serem aplicadas: “É necessária, portanto, uma relação mais permanente, mais contínua no 

tempo. E esse é um ponto nevrálgico da questão”. 
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Na experiência da ITCP/UFRJ, as dificuldades na área de gestão evidenciaram 

que o inovador é a adaptação da tecnologia de gestão à realidade e às possibilidades de 

cada grupo, o que constitui um processo de intensa aprendizagem, no qual a dimensão 

pedagógica é fundamental. 

e) Comunidade vista como meio: a comunidade pode ser vista como meio 

para a aprendizagem da universidade, mas, como destaca um estudante entrevistado: “É 

preciso ter compromisso não só com os meus objetivos, mas com os objetivos dos outros 

envolvidos”. Este estudante considera que nos processos de relação entre universidade e 

comunidade o principal objetivo não pode ser o aprendizado dos estudantes. Para ele, o 

aprendizado é decorrente do processo que tem como objetivo o desenvolvimento 

compartilhado, ou o aprendizado de todos, ou seja, os produtos gerados devem ser úteis 

para a universidade e, também, para a comunidade. Segundo ele: 

Eu não condeno que a universidade vá lá e produza casos para ensino, 
implemente e aprimore seus programas, crie respaldo para conseguir outros 
financiamentos, tudo isso é bom. Mas é preciso pensar no que se pode 
devolver às comunidades também de útil. 

f) Tendência a justificar erros: há tendência entre os universitários a justificar 

alguns de seus erros apontando problemas nas comunidades ou nos parceiros. Uma 

entrevistada aponta que nas relações entre diferentes setores, pessoas e instituições, as 

pessoas tendem a enaltecer seus próprios esforços, seus acertos, e deixam de ver erros ou 

expectativas não atendidas nas outras pessoas, “até porque não temos a prática da 

avaliação coletiva”, diz ela. Há, também, erros que se repetem e desperdício de recursos em 

processos de aprendizagem.  

Uma gestora governamental entrevistada comenta que, às vezes, quando se 

inicia o processo de um programa, ninguém questiona ou procura trazer contribuições, 

mesmo identificando problemas. Ela complementa: “Depois, se o programa não dá certo, a 

culpa foi do governo. Não tem ainda essa parceria, essa responsabilização. É fácil depois 

dizer que não deu certo por culpa do outro, algo externo que nos afetou e por isso não deu 

certo”. 

g) Dificuldades para chegar na ponta: vários entrevistados comentam as 

dificuldades na academia para operacionalizar, instrumentalizar conceitos e teorias para 

aplicação efetiva, chegar a quem efetivamente precisa, atingir os objetivos. Detalhes que 

passam pela linguagem e pelo distanciamento da realidade local podem fazer com que um 

projeto não seja adequado na prática. Outra razão pode ser o fato de as atividades meio 

consumirem muitos recursos e energias: “... quando chega no final, lá na ponta, todo mundo 

já está cansado, ou desiludido, ou já brigou, já se desentendeu”, diz um gestor social 

entrevistado. Ele observa que costuma haver muitos conflitos entre as pessoas que 
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propõem processos de intervenção em comunidades, o que se reflete no trabalho em si: 

“Quem era para agregar já chega dividindo”, diz ele. Um estudante observa que há limites 

básicos na atuação em comunidades, como a própria dificuldade para ler e escrever, para 

elaborar um projeto: “São vários os fatores que a gente não tem em mente antes de ir para a 

prática”. Uma estudante que participou da residência social diz: 

“[...] às vezes a gente erra não é por maldade, mas por falta do hábito, da 
lógica de só produzir, não prestar contas, não repassar as transparências 
[material usado nos cursos], isso acontece... se a gente tivesse mais 
próximo das comunidades, poderia se comprometer mais, mas estamos lá 
somente por um projeto. 

Seu comentário revela que vários fatores, como o tempo reduzido de contato, o 

distanciamento e a falta de certos hábitos nas relações com o outro dificultam que os 

projetos cheguem a seus objetivos. 

h) Expectativas elevadas e frustrações 

Uma sensação que freqüentemente incomoda os universitários, especialmente 

os estudantes, é a de que os universitários são mais beneficiados em relações com 

comunidades do que podem contribuir com ela: 

[...] o meu aprendizado é muito maior do eu acho que eu levo em troca para 
essas organizações. A gente acha que está levando a aprendizagem para lá, 
mas quando chega na realidade, em função das circunstâncias, as coisas 
acontecem de forma diferente. Essa lacuna faz refletir muito. 

Esse tipo de situação foi relatado por vários dos entrevistados, a respeito de 

experiências na ACC, na Universidade Solidária, no Prêmio FENEAD e na residência social. 

Essa sensação é causada, em parte, devido às elevadas expectativas criadas pelos 

universitários a respeito das possibilidades de provocar mudanças em questões 

macroestruturais por meio de projetos de intervenção, geralmente em prazos curtos. Isso é 

observado em outros tipos de projetos e áreas de atuação, como na administração pública 

(Farah, 2004).  

Referindo-se a experiências de pesquisa-ação, Thiollent (2004:42) defende que 

se defina exatamente o que se quer dizer com transformação social em cada projeto ou 

ação, “sem alimentar ilusões sobre a transformação geral da sociedade em sentido 

modernizador ou revolucionário”, pois há limites no alcance de cada pesquisa. Normalmente, 

uma pesquisa pode ter efeitos sobre pequenos grupos, e é importante deixar claro, na 

definição do alcance de cada proposta, as relações entre os níveis individual, grupal, 

institucional e da sociedade global. 

Um estudante reflete que embora sinta que há uma lacuna entre discurso e 

prática, entre o que se supõe possível e o que se consegue implementar, é importante 
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experimentar, contribuir da maneira que é possível, procurando aprender para fazer melhor: 

“Antes você tentar, tentar, tentar, errar, errar, mas estar tentando acertar”. Segundo este 

estudante, ele procura realizar esse tipo de trabalho porque lhe dá prazer, gera 

aprendizagem e ele acredita que, de alguma maneira, pode contribuir com a comunidade. 

Para ele: “Apesar de todos os limites, é assim que a gente aprende, pela própria prática”. E 

enfatiza a importância de processos de avaliação que possam apontar os aprendizados de 

todos os envolvidos. 

Uma pesquisadora entrevistada observa que para evitar expectativas elevadas é 

preciso ter humildade, além de orientação e acompanhamento por quem possui experiência. 

Ela ressalta, no entanto, que não há como evitar totalmente que se criem expectativas: “E 

de qualquer maneira, mal ou bem, talvez até gere [expectativas], [...], podem gerar novos 

contatos com outros desdobramentos que daí a gente já não controla mais”. 

Um gestor social entrevistado enfatiza que a universidade deve ter muito cuidado 

na aproximação com as comunidades. Segundo ele, às vezes até o nome do projeto gera 

expectativas elevadas. E se o foco é o universitário, a formação, a universidade pode dizer 

abertamente à comunidade: 

[...] olha, nós vamos aproveitar aqui toda a vontade dos estudantes e 
professores da universidade que querem estudar a questão social como um 
todo e vamos aproveitar para colocar à disposição de vocês, durante um 
período xis. Este aqui está escrevendo uma tese de doutorado, aquele ali 
de mestrado e aquele ali vai se formar, tem que escrever um texto, tem que 
passar por uma experiência prática. A comunidade já partiria sabendo disso. 

Este mesmo gestor enfatiza que a universidade deve procurar entender as 

possíveis expectativas das comunidades com as quais pretende trabalhar: 

[...] é preciso imaginar como uma comunidade carente enxerga quando 
chega um programa desses, com uma pessoa que representa a 
universidade, outra o governo, outra o prefeito. De repente, no 
entendimento dele, ele foi acolhido, lembraram dele, oferece transporte, 
lanche, dá direito dele falar, de se expressar [...] E depois vai embora, e a 
rua continua igual, depois que fez o diagnóstico, aí se sente usado. Vieram 
para cá, estudaram tudo, ganharam seus diplomas, passaram nos seus 
concursos na universidade, foram promovidos, e a gente continua com o 
buraco na rua, com o esgoto a céu aberto. 

Outro gestor social entrevistado argumenta que as organizações de base 

comunitária possuem grandes carências e fragilidades, o que implica necessidade de buscar 

recursos e subsídios, e participar de diversos projetos que lhe são oferecidos, criando, 

assim, expectativas. Há progressos quando participam de capacitações e outros processos 

coletivos, segundo ele, mas é preciso que as iniciativas sejam mais profundas e 

abrangentes para que, a partir disso, as organizações possam seguir sozinhas. Ele 

exemplifica: “Se você está afundando e alguém lhe dá a mão, você respira com mais forças, 
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vê a vida, você cria expectativa; se não existe, você toca seu barco, como sempre tocamos, 

compartilhando inclusive os poucos recursos que temos”.  

Este mesmo gestor enfatiza que as pessoas não querem que alguém fique 

sustentando as organizações, mas que ajude a criar condições concretas. O problema, 

segundo ele, acontece quando dizem: “[...] a universidade vai ajudar a fazer projetos, 

através dos projetos virão recursos para mobilizar, comprar computador, financiar atividades, 

criar uma estrutura; aí vem a ducha fria depois: ‘Olha, seu projeto não é tão profundo, tão 

amplo, não vai dar’”.  Este gestor acredita que a principal deficiência da universidade nesses 

processos é não se aprofundar nas questões necessárias para resolver os problemas com 

os quais se envolve. 

Um professor entrevistado, falando a respeito da experiência da ITCP, observa 

que a viabilidade econômica dos empreendimentos, em muitos casos, parece depender de 

algum suporte permanente, pelo menos em certos contextos produtivos e econômicos. 

Muitas vezes, embora os resultados financeiros não sejam muito significativos, há outros 

resultados a serem valorizados, como a elevação da auto-estima, por voltar a estudar, pela 

oportunidade de conviver com outras pessoas, em outros ambientes, como o da 

universidade, viajar, debater idéias. Sem a viabilidade econômica, porém, corre-se o risco 

de criar um “laço maldito”, uma relação de dependência que não se esgota. Mas a própria 

viabilidade econômica passa pela ampliação desse processo de aprendizagem coletiva, de 

agir em rede, de compartilhar conhecimentos, tecnologias. 

i) Limites do tempo e do escopo de atuação 

O tempo de envolvimento entre universidade e sociedade costuma ser 

insuficiente para os objetivos a que se propõem os projetos, apontam vários entrevistados. 

Vinculada ao problema do tempo, está a questão do escopo de projetos de intervenção, pois 

há necessidades múltiplas relacionadas a processos de desenvolvimento e que dependem 

de soluções integradas e de maior abrangência. 

Entre os fatores que contribuem para essa dificuldade, estão: limites de recursos; 

prazos e critérios estabelecidos por financiadores; prazos pré-estabelecidos dos projetos, 

desconsiderando elementos que surgem no processo de implementação; falta de 

financiamento para realizar ações necessárias; estudantes com dificuldade para se 

comprometer com processos de desenvolvimento por mais tempo; ênfase dada a 

quantidades (número de pessoas capacitadas) e a questões financeiras, o que contribui 

para a desumanização dos processos; falta de uso de mecanismos de avaliação qualitativos 

e processuais; tempos diferentes entre o setor público, que procura realizar projetos que 
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dêem resultado no tempo de um mandato, e a universidade, que se debate com questões 

epistemológicas, filosóficas e de cunho político. 

Nos projetos do módulo nacional da Universidade Solidária, houve reclamação 

das comunidades pela descontinuidade. O período em que os universitários estiveram em 

campo foi de três semanas. Houve muitos casos em que se mantiveram vínculos entre a 

universidade e o município, e algumas universidades puderam retornar em anos 

subseqüentes ao mesmo local. Há exemplos de professores e estudantes que 

estabeleceram vínculos para além dos projetos. Há casos de estudantes que foram morar, 

depois de formados, no município onde atuaram pelo Programa. 

No caso da ITCP/UFRJ, pela experiência em vários projetos de incubação – que 

passa pela qualificação, pela formalização e pelo desafio da continuidade – percebeu-se 

que no processo de incubação são necessários, em média, dois a três anos para que 

obtenham resultados palpáveis, e cinco a dez anos para a consolidação das cooperativas. 

Não há, porém, tempo padrão, assim como não há metodologia única, inflexível. Percebeu-

se que há tempos diferenciados entre pessoas e grupos sociais, e que é preciso respeitar o 

tempo de amadurecimento de cada um. 

j) Aprendizados das comunidades nas relações com a universidade 

Vários entrevistados apontam que as comunidades, atualmente, têm mais 

clareza do que querem da universidade e manifestam isso, pois também aprendem nos 

programas dos quais participam com governos ou universidades. Um gestor social 

entrevistado ressalta que um aprendizado das comunidades é que “a mãezona que vai 

resolver tudo não existe, e que cada um tem que começar a andar com as próprias pernas”.  

Há entrevistados que identificam nas organizações populares um sentimento de 

desconfiança dos programas públicos em geral, implícita ou explicitamente, especialmente 

por experiências prévias com programas que se interromperam ou prometeram mais do que 

podiam cumprir. Um professor entrevistado acredita que a própria academia construiu uma 

imagem distanciada da realidade ou ligada apenas a “certas realidades”. Ele comenta: “Há 

opiniões nas comunidades de que a universidade só chega lá para usar. Fazem pesquisa, 

colhem dados, nunca dão retorno de como podem usar concretamente o conhecimento 

produzido, que possa ter impacto no local”. 

Este mesmo professor cita o exemplo de um bairro no qual a universidade atuou 

em um programa em parceria com o governo: “Mesmo depois do término [do programa], 

continuamos a atuação numa comunidade, até por pressão deles, porque a gente estava 

num processo que se parasse ali, acho que a credibilidade da gente iria por água abaixo”. O 

entrevistado relata que há um movimento comunitário muito ativo nesse local, que surgiu 
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depois que o bairro foi afetado por uma explosão de uma fábrica de fogos, há seis anos. A 

principal liderança do movimento “é muito crítica, até pelo tanto que a tragédia já foi usada 

para captar recursos e eles não enxergaram nada disso”, diz o professor. 

Uma gestora governamental entrevistada acredita que vivemos uma fase de 

transição, já que muitas comunidades estariam acostumadas a serem cooptadas pelo 

Estado, às atitudes paternalistas, e a não participar efetivamente dos processos de 

desenvolvimento. Em função disso, algumas vezes: “[...] ficam com o pé atrás. O que vão 

querer de mim, o que vão tirar de mim? Tem alguma coisa por trás?”, diz ela. Para alguns, 

segundo a entrevistada, é obrigação do Estado manter as ONGs. 

Um gestor social entrevistado acredita que, embora as comunidades já tenham 

aprendido muito nesses processos, ainda não têm a maturidade necessária para saber lidar 

com a universidade e o governo: “a maturidade da comunidade é o aprendizado de como 

jogar o jogo vigente, porque todo mundo está jogando nesse processo.” Ele acredita que o 

país, e sobretudo as comunidades empobrecidas, sofrem com a história de exploração e 

“deseducação” que manteve as pessoas “adormecidas”. Segundo ele: 

Estamos num momento rico no Brasil, mas que ainda é extremamente frágil 
para o que precisava estar acontecendo. A comunidade não tem ainda 
noção de seu valor, de seu poder, não se apropriou desse poder porque 
não o conhece; não conhece porque não aprendeu nem a ler direito.  

Nas relações entre universidade e comunidade, contudo, o entrevistado acredita 

que “[...] existe uma busca dos dois atores para descobrir como fazer para se darem melhor, 

para se conhecerem melhor. Mas ambos continuam atuando no jogo vigente, que o sistema 

inventou, que é dominado pela elite”. 

A coordenadora do FCCV entende que embora haja ainda comunidades ou 

pessoas que vêem na universidade ou em qualquer projeto uma oportunidade para mudar 

de vida, uma tábua de salvação, em geral as pessoas e as comunidades sabem das 

limitações, sabem exigir da universidade e adotam postura consciente e crítica. Ela enfatiza 

que a universidade ainda é a instituição mais respeitada, embora exista a crítica de que 

muitas vezes se coloca no pedestal, acima do bem e do mal. Ela conta que no âmbito do 

Fórum, há também momentos de negação, em que algumas pessoas negam todo o saber 

instituído e só vale o seu saber, especialmente em momentos de crise. Mas as comunidades 

ainda querem que a universidade continue acolhendo o Fórum, por considerarem que é a 

instituição que tem menor permeabilidade, por exemplo, para a política partidária, além de 

permitir certa continuidade e estabilidade. As pessoas das comunidades costumam 

reconhecer que o conhecimento científico e a tecnologia trazem ferramentas importantes 

para a construção coletiva, constata a coordenadora. 
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5.4 Os dilemas entre o distanciamento e o engajamento 

Um debate importante nas relações entre universidade e sociedade é o quanto a 

universidade deve envolver-se diretamente com a solução de problemas da sociedade, seja 

promovendo processos de desenvolvimento ou engajando-se em causas, e o quanto ela 

precisa manter certo distanciamento, para que possa contribuir com o olhar de quem não 

está totalmente mergulhado nas questões. Não há uma resposta única, que tende a ser 

definida em cada situação específica, em algum ponto do contínuo entre os dois pólos. As 

observações dos entrevistados a respeito dessa questão evidenciam que há diversas 

possibilidades de resposta, bem como argumentos para defendê-las. 

Um pesquisador entrevistado disse: “minha resposta sobre a relação da 

universidade com a sociedade está em construção. É um processo, não um estado”. De 

acordo com ele, parece não fazer mais sentido a imagem da universidade como torre de 

marfim, fechada em si mesma produzindo conhecimento. A universidade deve evitar, porém, 

o sentimento de onipotência e procurar desempenhar inúmeros papéis na sociedade, sob o 

risco de perder a legitimidade. 

Um pesquisador entrevistado ressalta que há momentos em que é importante o 

pesquisador se fechar, em um processo mais solitário, procurando discutir a respeito da 

realidade, dialogando com saberes teóricos, filosóficos e políticos. Uma pesquisadora 

enfatiza que: “[...] ao se colar à prática, você vê pouco, há vários riscos [...], não há 

distanciamento para pensar, interpretar, ver problemas”. Outro pesquisador acredita que: 

Em determinados momentos tem que haver uma distância, no sentido da 
reflexão, porque a universidade também é o lugar onde se reflete sobre a 
realidade, sobre o dia a dia. Mas, evidentemente, faz parte de sua vocação, 
é seu papel nobre ajudar a própria sociedade no seu desenvolvimento. 

Parece não haver discordância em relação à importância da contribuição da 

universidade para o desenvolvimento da sociedade. A questão é em que medida envolver-

se em execução, em intervenção. Há argumentos no sentido de que é impossível “vestir 

duas camisas”, pois a tendência seria não desempenhar bem nem um papel nem outro – de 

reflexão ou de intervenção. Um entrevistado que já atuou em projetos de intervenção pela 

universidade acredita que: 

A universidade não precisa estar de bermuda e camiseta dentro da 
comunidade. A não ser que haja um trabalho específico que a comunidade 
demande de facilitação de processo, por ser externo [...] Mas ela 
provocando demanda, trazendo para discussão quando na verdade ela não 
vai conseguir [atender], eu acho terrível. 

Outro entrevistado aponta que a tendência de setores da sociedade é esperar da 

universidade mais do que ela pode oferecer: 
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Há demandas de algumas pessoas na sociedade local, de que a 
universidade seja quase uma secretaria municipal, de ação social, de 
educação, e isso ela não pode ser. Algumas lideranças locais esperam da 
universidade que seja a geradora de todas as idéias, [...] como se pudesse 
salvar a região ou o município. É uma demanda por uma universidade que 
ainda que quiséssemos, não poderíamos ser, os geradores das idéias 
milagrosas que rapidamente iriam resolver tudo. 

Alguns entrevistados chamam a atenção para o fato de que não cabe à 

universidade intervir no lugar de outros atores: “Eu não quero substituir um ator social. Eu 

não sou daquela comunidade, daquele movimento social, eu não pertenço àquele lugar, eu 

estou fazendo pesquisa sobre aquele lugar”, aponta um pesquisador. Outro pesquisador 

observa que se a opção é “aliar-se à comunidade”, isso implica novas opções, pois a 

comunidade não é homogênea: 

A comunidade pergunta: ‘vocês estão com a gente ou não? Estão a nosso 
favor ou contra?’ Estar a favor não é algo tão simples. A comunidade não é 
um bloco monolítico, possuem ramificações de visões políticas, correntes, 
interesses, percepções, objetivos, propósitos. Se você diz, estamos com a 
comunidade, alguém pode perguntar: ‘Com qual, cara pálida?’. 

Este mesmo pesquisador acredita que não é possível desempenhar o papel do 

outro: “É melhor você fazer o seu [papel] e deixar claro que seu teor é acadêmico, o que não 

significa uma torre de marfim fechada”. Uma pesquisadora entrevistada observa, nesse 

sentido, que quando a universidade pretende contribuir, por meio de uma pesquisa ou 

programa, para um leque abrangente de correntes ou questões, há conflitos e interesses 

diversos. Ela conta: 

No início do Programa, por exemplo, havia enorme preocupação em deixar 
claro que não havia qualquer identificação partidária. Procurávamos 
contribuir para uma causa ou temática, um compromisso com algo que 
transcende partidos [...]. Se você se alia a uma corrente, ainda que não seja 
exatamente como aliado, você pode perder a possibilidade de contribuir 
para mais, de ser apropriado por diferentes perspectivas [...]. 

Outras dificuldades podem acontecer ao longo do processo de aproximação. 

Mesmo que se parta de uma postura mais distanciada, com papéis delimitados entre as 

partes, há demandas que surgem ao longo do processo e extrapolam os objetivos e papéis 

iniciais. Um pesquisador relata: 

Fazemos do trabalho nas comunidades da cidade e região o campo de 
trabalho e de aprendizagem. Nesse campo, aprendizes aprendem também 
com saberes populares. A implicação com a qual não estamos sabendo 
como lidar é que se estabeleceu uma relação, criaram-se motivações e 
expectativas que extrapolam o escopo inicial do projeto. Como lidar com 
isso? Como alinhar-se ou engajar-se politicamente? 

Uma situação que aconteceu no âmbito de um programa de interação da 

universidade com comunidades ilustra alguns dilemas. Os gestores sociais que participavam 

do programa, ao se aproximar seu término, reivindicaram que a equipe da universidade 
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fosse sua aliada para pressionar o governo para a continuidade do Programa. Em meio ao 

debate, perguntaram: “Vocês estão conosco ou não?” E argumentaram: “Se vocês 

interromperem agora o trabalho, seremos apenas mais um número, mais ‘x’ pessoas 

capacitadas. Vocês geraram um filho lá, não podem abandoná-lo agora”. 

Houve discussões acaloradas na equipe e opiniões diversas a respeito de apoiar 

a demanda da comunidade ou não. Para um dos membros: “O trabalho está feito. É um 

contrato de prestação de serviços. Cumprimos nosso contrato. Não vamos apoiar demandas 

deles”. Para outro integrante da equipe: “[...] o trabalho não está terminado. O técnico e o 

político misturam-se. Não estaríamos nisso se fosse apenas para prestar um serviço ao 

governo. Se sairmos agora, vamos interromper um trabalho que está dando certo”. 

Há argumentos favoráveis a um envolvimento mais direto da universidade na 

solução dos problemas que identifica, considerando, ainda assim, a importância de certo 

distanciamento e de definição de identidade. Um professor que atua numa universidade no 

interior declara: 

A minha opção tem sido arriscar, acho que é arriscado, exatamente pelo 
risco de não desempenhar bem. [...] Enfim, eu acho que há lugar para 
aquela pesquisa mais acadêmica, distanciada. Mas eu acho que a gente 
tem desafios tão emergentes na realidade brasileira, baiana, que não acho 
cabível a imagem da universidade [...] da pureza, eu acho que não dá. 

Esse professor acredita que o distanciamento da universidade é reforçado por 

questões culturais e históricas, que permitem conviver com a desigualdade com 

tranqüilidade. E afirma: “Parece haver pouca inquietação da intelectualidade nordestina com 

a miséria”. A atual coordenação do Prêmio Fenead percebe que a universidade é ainda 

resistente à integração com a sociedade que a cerca: “Como pode a Universidade exercer a 

crítica e a autocrítica se mantém-se afastada dos sujeitos da história?”126 

Um gestor social entrevistado acredita que a idéia da universidade focada no 

estudo e no teste de modelos de desenvolvimento foi definida em outro contexto. Para ele, 

atualmente, há necessidade de envolvimento da universidade em processos de 

desenvolvimento, com sua especificidade: “Ela não tem a competência nem o papel de estar 

articulando tudo, mas pode ser um elo agregador, porque é um elo mais neutro, entre 

governo, sociedade civil, empresas, ela pode estar fazendo essa colagem”. 

O comentário de uma professora entrevistada argumenta que não há 

neutralidade na atuação da universidade, mas que manter certa independência é importante 

para que preserve seu potencial de contribuição: 

                                                
126  Reflexões Comissão Organizadora 2002/2003, enviada por Germana Barros Rodrigues, por 
comunicação pessoal. 
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Se a universidade partir para um papel mais ativo na articulação de práticas, 
pode perder a vantagem de ser vista como mais independente, e isso é algo 
a ser preservado. Universidade nenhuma é neutra, mas poder ser vista com 
certa neutralidade no calor dos conflitos é uma coisa boa, embora não haja 
nenhuma imparcialidade total possível. 

Um professor entrevistado cita um exemplo de envolvimento com questões 

locais que ele considera bem sucedido em meio à tensão entre os pólos do engajamento e 

do distanciamento: 

O caso de nosso envolvimento no conselho da criança é uma experiência 
‘legal’, porque a gente [universidade] conseguiu se engajar de uma forma 
interessante, conseguiu ser um mediador entre interesses políticos locais. 
Somos respeitados, com certa legitimidade, até por sermos de fora. Não 
chega a ser imparcialidade, mas a universidade consegue circular e ter 
certo distanciamento crítico que se reflete na prática. Nessa experiência, 
fica claro que a universidade não pode ter um envolvimento no sentido de 
um pragmatismo cego, não pode substituir a sociedade ou o governo. Pode 
envolver-se, mas se distinguindo como uma instituição que tem um perfil 
próprio. 

Para ele, práticas bem sucedidas que conseguem equilibrar a tensão podem ter 

força educativa tanto na universidade quanto na sociedade, de maneira que cada um 

compreenda os limites de seu papel e maneiras de contribuir sem perder sua identidade. 

Para outro pesquisador, há situações em que, apesar dos riscos e da 

complexidade da atuação direta em comunidades, é necessário envolver-se, inclusive para 

poder testar modelos e desenvolver conhecimento teórico: “Há coisas que são mesmo uma 

aposta, são ações de risco, é preciso fazer para saber se realmente é possível. Tem um 

determinado momento que sai do plano da racionalização, da elaboração, [...] [é necessário] 

envolver pessoas, mexer na vida das pessoas”. Ele ressalta que há situações em que o 

envolvimento entre universitários e pessoas da comunidade é grande, e que é importante 

procurar tornar todos conscientes de tudo, ao máximo possível, de maneira transparente, 

explícita, construída coletivamente. 

Uma professora que já coordenou várias ACCs observa que o envolvimento de 

estudantes e professores com algumas comunidades é intenso em muitos casos: “Você 

sabe quando começa, mas não sabe quando termina, o envolvimento é muito grande”. 

O comentário de uma pesquisadora entrevistada parece resumir bem a questão: 

É, portanto, um dilema permanente: o quanto está próximo do que está 
ocorrendo, por compromisso com a questão, e o quanto se distancia para 
conseguir iluminar, olhar de fora e ter insights de fora, contribuir de outra 
forma. Trata-se de uma tensão entre ciência e ação, entre conhecimento e 
prática. É um dilema não resolvido, que talvez nem seja possível resolver. 
Qual é o limite dessa angústia, desse dilema, o quanto a gente discute e o 
quanto a gente faz? Talvez tenhamos que continuar tentando. 
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No cotidiano dos programas estudados nesta tese, esse dilema se coloca 

permanentemente. Alguns deles optam por uma posição de promoção do alinhamento em 

torno de causas ou temas. Como vimos no capítulo quatro, os casos da ITCP e do FCCV, 

por exemplo, encaminham-se na direção de engajamento em ações e na busca pela 

influência em políticas públicas nas áreas de cooperativismo popular (geração de emprego e 

renda, economia solidária) e combate à violência. 

 No Programa Gestão Pública e Cidadania, segundo uma das professoras 

entrevistadas, houve um permanente esforço de demarcação, no sentido de definir 

claramente o foco do Programa e seus objetivos, pois naturalmente surgiam muitas 

demandas da sociedade. O receio era, segundo ela: “se a gente junta muitos objetivos numa 

mesma tarefa, numa mesma equipe, o barco afunda”. Ao longo de sua trajetória, houve 

discussões a respeito de realizar ou não algum tipo de intervenção, ou treinamentos e 

capacitações. O foco do Programa, entretanto, manteve-se, segundo esta professora, na 

intenção de: 

[...] oferecer, dar visibilidade, tornar público um repertório de iniciativas que 
se encaminhem na direção da cidadania, da eficácia na gestão, da inovação, 
da justiça social. Mais do que intervir, facilitar para que outros que estão 
procurando o caminho conheçam essas possibilidades. E o prêmio é um 
artifício para isso. Talvez a principal contribuição do Gestão Pública e 
Cidadania seja estimular os entusiasmos. 

Já no projeto Práticas Públicas e Pobreza, há um papel mais ativo da 

universidade, enquanto promotora do debate, forjando um espaço de escuta e de confronto 

entre diferentes. 

Um limite para o envolvimento na solução de problemas da sociedade é a 

estrutura de recursos necessária para isso, que se relaciona com a discussão a respeito do 

papel de programas de relação entre universidade e sociedade. Até que ponto devem 

restringir-se a um papel de formação, pelo qual as pessoas passam um tempo curto e 

seguem adiante, ou podem desempenhar outros papéis, de intervenção no desenvolvimento, 

fomento de cooperativas e apoio à gestão, por exemplo? E mesmo que priorizem a 

formação, que dimensão podem tomar, com que estrutura organizacional? 

Como foi discutido nos capítulos três e quatro, há dificuldades operacionais, 

burocráticas e institucionais para gerir os programas, tanto em relação à continuidade das 

equipes, compostas em grande parte por estudantes e por pesquisadores com vínculos 

precários, quanto em relação aos recursos dos projetos. Como vimos, os programas não 

costumam contar com fontes de financiamento permanentes. Embora aproveitem recursos 

existentes nas universidades, realizam esforços permanentes de captação de outros 

recursos para garantir a realização de suas atividades. 
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A experiência de atuação mais direta junto a comunidades tem demonstrado que 

os processos são mais demorados do que os permitidos pelos atuais parâmetros de tempo 

dos projetos e editais. O envolvimento desses programas com as comunidades é limitado, 

por um lado, pelo fato de que parte das pessoas que integram os programas ficam pouco 

tempo ligadas a eles e, por outro lado, pelos recursos captados, que raramente contemplam 

projetos de longo prazo. 

As universidades, por sua vez, não costumam disponibilizar funcionários de nível 

técnico que possam agregar-se a iniciativas, como a desses programas, para garantir certa 

continuidade. Aos professores de carreira cabe a tarefa de fazer a ligação entre gerações de 

estudantes e pesquisadores temporários, de garantir certa continuidade e de repassar 

aprendizados de uma experiência para outra, mas os mesmos sofrem com o acúmulo de 

atividades. 

Na atual lógica de projetos que vigora no mundo dos financiamentos, é difícil o 

financiamento de equipes mais permanentes, o que foi apontado, entre outros, pela 

coordenadora da Universidade Solidária. Isso dificulta que haja um equilíbrio entre equipe 

permanente e pessoas que passam menos tempo; esse equilíbrio poderia contribuir para o 

compartilhar de aprendizagem entre gerações ou entre equipes de cada projeto. A 

rotatividade de pessoas pode dificultar a formação de comunidades de prática que 

compartilhem por mais tempo processos de construção de conhecimento, de aprendizagem. 

O Prêmio FENEAD, o Bansol e a Universidade Solidária são associações 

juridicamente independentes da universidade, mas que estão totalmente imbricadas com ela. 

Tanto o Bansol quanto o Prêmio FENEAD são coordenados por universitários, em sua 

maioria voluntários (eventualmente alguns obtêm apoio em forma de bolsa ou recebem 

remuneração por serviço prestado), que não se mantêm na organização por muito tempo. A 

idéia é exatamente de fluxo contínuo de pessoas, o que não deixa de gerar dificuldades no 

sentido da continuidade das ações e do compartilhar de aprendizagem. A Universidade 

Solidária é gerida por uma pequena equipe permanente remunerada, além de universitários 

estagiários. Sua base fundamental é o voluntariado, tanto dos membros do conselho e 

professores de várias universidades que apóiam suas ações, quanto dos estudantes que 

atuam nos projetos. 

É considerado importante para a aprendizagem organizacional a existência de 

uma estrutura mais permanente de pessoas que façam a ligação entre projetos e entre os 

universitários e as pessoas dos grupos sociais com quem trabalham. A criação da 

Universidade Solidária enquanto OSCIP representou exatamente o esforço de não reduzi-lo 

a um programa que se extinguiria com o fim do governo e que, possivelmente, haveria 
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desperdício da experiência e das informações acumuladas. As experiências do PDGS e da 

residência social evidenciam que há um desafio estrutural importante ao abrir espaço na 

universidade para as diversas e complexas demandas da sociedade, e que há risco de 

expectativas elevadas e frustrações entre os envolvidos. 

Na equipe do GPC, há professores e integrantes da equipe administrativa que 

são mais permanentes. Os alunos costumam participar por algum tempo das atividades, 

mas não permanecem atuando no Programa, embora muitos deles continuem mantendo 

relações com os que permanecem. O esforço de formação é grande e é sempre preciso 

recomeçar com novos alunos, o que gera certo desgaste para a equipe permanente.  

Embora o foco seja na formação, percebeu-se que era importante que alguns ficassem por 

mais tempo, inclusive para permitir que fossem realizadas outras atividades e projetos no 

âmbito do Programa. 

5.5 Aprendizagem organizacional pela articulação de saberes e 
transformações na universidade 

Num certo dia do mês de maio de 1997, quinhentos estudantes ocuparam o 

auditório da Reitoria da UFBA para se inscreverem no Programa UFBA em Campo. Os 

presentes vivenciaram nesse dia uma experiência marcante em torno de uma idéia, de um 

programa. Paulo Costa Lima, Pró-Reitor de Extensão na época, num depoimento 

emocionado declara: “Depois desse dia, desconfio de todas as formas de pessimismo e 

desistência que habitam nosso cotidiano universitário, porque sei que há, por trás disso, 

uma intensidade insuspeita. O desafio administrativo e acadêmico é fazê-la emergir” 

(Programa ACC, 2003:15). 

O debate com o qual se encerra esta tese é o da possibilidade de que 

experiências como as vivenciadas pelos programas aqui analisados contribuam para gerar 

transformações na universidade como um todo. A visão que se defende nesta tese é que 

esses programas potencializam a aprendizagem organizacional, ao orientarem-se para a 

articulação de diferentes saberes e promoverem oportunidades de aprendizagem pelo 

engajamento em práticas, pela imaginação e pelo alinhamento. A aprendizagem, que 

mistura dimensões individuais e coletivas, pode impactar estruturas organizacionais mais 

amplas, de maneira pontual, isolada, ou de maneira progressiva e articulada. 

Na medida em que são ampliados espaços e oportunidades de engajamento em 

práticas que articulam diferentes saberes, envolvendo pessoas da universidade e de outras 

organizações com as quais se relaciona, haveria tendência a promover transformações mais 

significativas, tanto na universidade quanto na sociedade como um todo. Seria concretizado, 
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assim, o ideal da segunda ruptura epistemológica (Santos, 2003) em que ciência e senso 

comum aproximam-se, enriquecendo-se mutuamente. Aprendendo de maneira 

compartilhada, os diferentes se aproximam, se compreendem e, sem perder a característica 

específica da contribuição que cada um pode dar, constróem conhecimentos novos, 

aplicados na própria prática. 

Um entrevistado observa que a relação entre universidade e sociedade constitui 

um “[...] um processo de conhecimento, de aprendizagem, que se dá por sucessivas 

aproximações [...] Estamos fazendo aproximações com as experiências que temos 

desenvolvido no âmbito do Programa”, acredita ele. 

Programas de relação entre universidade e sociedade criam espaços férteis em 

oportunidades de aprendizagem para as pessoas que passam por eles. Parte dessas 

pessoas pode influenciar mudanças na universidade e na sociedade: “[as pessoas que 

passam pelos programas] seguem, levam experiências para outros lugares, pegam o gosto 

e vão em frente. Em geral são pessoas muito ativas, que participam e vão influenciar 

também as discussões dentro da estrutura mais institucionalizada da universidade”, opina 

uma professora entrevistada. Outro entrevistado acredita que oportunidades como as 

geradas pelos programas aqui analisados contribuem para mudar a cara da academia, 

porque as pessoas não costumam ter facilidade de contato com outras realidades: “Quando 

você começa a conviver com outros grupos sociais, outras realidades, é claro que muda”. 

Para um professor entrevistado, a mudança em qualquer instituição é sempre 

um processo lento e confuso. Por isso, criar esses espaços alternativos é difícil; é preciso 

aproveitar as brechas institucionais para ir trabalhando, que é exatamente o que esses 

programas costumam fazer. Outro professor entende que qualquer mudança institucional é 

extremamente difícil de se fazer de dentro da própria instituição: “É como tentar se levantar 

pelo cadarço”. Um caminho para a institucionalização de novas práticas pode ser a 

legislação, que se impõe sobre as instituições e exige delas, “para o bem ou para o mal”, 

aponta uma professora, mas há o risco do privilégio da forma e não da substância em sua 

implementação. Outro caminho é a institucionalização de mecanismos de democratização 

interna e externa, de modo que haja espaço para expressão e negociação de diferentes 

posições e demandas, como foi discutido neste capítulo.  

Colocar-se em contato com diferentes repertórios força a mudar, a acompanhar 

as mudanças na sociedade. Um caminho para a universidade é colocar-se cada vez mais 

em contato com outros conhecimentos, das mais variadas formas, e esses programas 

podem ser um canal para isso, acredita um professor entrevistado. Ampliando as conexões 

com a sociedade, abrem-se canais para que haja, inclusive, mais pressão da sociedade 
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sobre a universidade. Mas essa articulação efetiva não se cria por lei, por decreto, depende 

da própria prática cotidiana, seja no âmbito desses programas, seja nas políticas de ensino, 

de acesso, e na forma como se conduz cada atividade. 

Em parte, em função dos limites institucionais, esses programas são soluções de 

médio alcance, aponta outro professor. Para ele, não é por acaso que há uma espécie de 

anel de instituições intermediárias em torno da universidade enquanto ensino: “São menos 

duradouras, vão e voltam, e talvez essa seja a solução possível. A universidade aqui tem 

que aprender a conviver com essa turma meio maluca em volta”, com iniciativas 

diferenciadas, mais flexíveis e efêmeras, que refletem as preocupações num certo momento. 

Da mesma forma, as pessoas que estão nesses programas precisam conviver 

com as normas e os sistemas de avaliação institucionalizados. O professor acredita que é 

importante lutar pela pluralidade da universidade, pela possibilidade de existirem 

microespaços, como esses programas: “Talvez isso seja mais importante ou factível do que 

redefinir a universidade como um todo”, reflete ele. Mais do que mudar o sistema como um 

todo, o esforço deve ser no sentido de garantir que o sistema permita essas práticas, a 

inovação, esses microprocessos. O comentário do professor evidencia que essa questão 

não é simples: 

Mas você me pergunta, bom se eu gostaria de ver isso como uma postura 
mais geral, obviamente sim [...] então eu diria que tem dias que eu acho que 
as iniciativas como a nossa podem influenciar e tem dias que eu acho que 
nós somos tão pequenos num oceano de práticas ortodoxas que não há 
possibilidade. Mas aí vem alguém e diz: ‘olha eu não consigo fazer o que 
vocês fazem’, é tão bom... Eu tenho a impressão que há suficientes pessoas 
que gostariam de uma prática aplicada mais engajada, de fazer com que 
nós não sejamos simplesmente estranhos, exóticos; agora, certamente não 
é fácil. 

O professor entrevistado acredita que essa postura está longe de ser 

hegemônica na universidade: “[...] o que a gente tem são grupos acadêmicos bem 

intencionados agindo”. Outro professor acredita que não se deve subestimar as ramificações 

que podem ser geradas pela criação de programas como esses em estruturas universitárias 

tradicionais. Ele acredita, ainda, que há uma corrente significativa na universidade que 

busca a utilidade social, “que não está interessada apenas em fornecer diplomas”. Para ele, 

a universidade vem sentindo a necessidade de envolver-se mais com os problemas 

concretos de seu entorno; e a gravidade dos problemas do planeta está colocando na linha 

de frente soluções integradas, soluções articuladas de várias áreas, o que exige 

mecanismos de gestão mais democráticos e que permitam incluir outros atores. 

Analisando a experiência da ITCP/UFRJ, Bocayuva (2001:245) percebe as “[...] 

dificuldades de conquistar a universidade em seu conjunto para um novo padrão de 

extensão”. Para ele, a ITCP/UFRJ constitui “[...] um verdadeiro centro de apoio ao 
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cooperativismo, ainda bastante isolado dentro de uma extensão universitária que ainda 

espera uma política de efetiva reforma e reorientação de prioridades” (2001:243). 

Os estudantes que integram a atual comissão organizadora do Prêmio Fenead 

acreditam que o Prêmio contribui para gerar transformações na postura da universidade, 

provocando novos olhares da atuação acadêmica. Acreditam, no entanto, que ainda 

predomina nas universidades uma formação que valoriza o individualismo, a competição, o 

egoísmo e está, prioritariamente, voltada para o mercado de trabalho, deixando de enfatizar 

a capacidade de reflexão crítica dos estudantes. 

A coordenadora do FCCV observa que, a partir do trabalho do Fórum, muitas 

pessoas envolveram-se com a questão da violência em cada faculdade, mas não é a grande 

maioria na universidade. Há profissionais que se sensibilizam com o tema, comprometem-se 

e trabalham a questão da violência em suas disciplinas, muitas de acordo com a linha de 

trabalho do Fórum. Algumas pessoas na universidade têm sensibilidade e conseguem aderir, 

mas não foi possível incorporar isso de maneira geral nas escolas e currículos. Ela acredita 

que programas como o UNI e a iniciativa do FCCV contribuem para “mudar a cara da 

extensão”. A postura da universidade de articulação com a sociedade e entre ensino, 

pesquisa e extensão, no entanto, não é dominante na universidade, acredita a coordenadora 

do Fórum. 

A professora exemplifica mudanças que ocorreram na universidade desde o 

início da mobilização em torno do FCCV. Muitos professores que nunca tinham tido 

proximidade com comunidades, e ficaram surpresos com a forma pela qual a população de 

posicionava e questionava. Ela aponta que muitos professores costumavam fazer pesquisas 

nas comunidades e não devolviam absolutamente nada, usando-as apenas como objeto e 

não dando retorno. A partir dessas articulações e desses enfrentamentos, passou-se a 

adotar a prática de discutir qualquer projeto, tanto pelo amadurecimento da universidade 

quanto da comunidade. A professora afirma: “[...] na medida em que as comunidades 

começaram a se fortalecer, eles aí embargavam a entrada da universidade do jeito antigo. 

Então a universidade começou a perceber e teve que dar essa volta para poder estabelecer 

a relação, a articulação”. Mas muitos professores, segundo ela, até hoje não conseguem 

perceber como incluir a violência no seu processo pedagógico.  

A professora entende que qualquer processo de mudança não é linear: “algumas 

coisas ficam, outras se perdem, enquanto outras vão e retornam mais tarde, em outro 

momento”. Ela cita o exemplo das relações do FCCV com o poder público municipal. Houve 

rompimento durante dois mandatos da prefeitura, que não apoiava a formação de conselhos 

comunitários nas unidades de saúde. Agora, com uma nova configuração política na 
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prefeitura, estão voltando a articular-se e a recompor os conselhos. Na Escola de 

Enfermagem, vários professores que participaram do Programa UNI saíram para fazer 

doutorado e estão retornando, o que pode alterar a configuração política da Escola e facilitar 

mudanças curriculares. 

Nesse sentido, uma gestora governamental entrevistada afirma: 

Eu acredito na transformação. É nessas brechas que a gente pode estar 
buscando, mas não de forma isolada, articulando, criando um cenário 
baseado em articulação. Existe um potencial de transformação muito grande. 
[...] E às vezes é preciso dar dois passos para a frente e um para trás, mas 
seguir, e às vezes você fica frustrado e fica triste, mas você faz. Então tem 
que saber o momento certo de caminhar, isso é o mais difícil. 

Um gestor social entrevistado comenta, nesse sentido: 

Os avanços são pequenos, mas o caminho é continuar na batalha, e ter a 
humildade de estar, diariamente, se perguntando o que é que está errado, o 
que pode ser melhorado, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Cada vez 
mais procurando encontrar respostas.  

O exemplo do projeto Conexão Local, ligado ao GPC, mostra que uma idéia 

depende de uma configuração contextual propícia para germinar. Há alguns anos, já havia 

interesse de implementar esse projeto, que chegou a ser desenhado, mas não havia apoio 

político e financeiro naquele momento na EAESP/FGV que o viabilizasse. Alguns anos 

depois, houve condições para propor novamente a idéia, no contexto de uma nova 

concepção da atividade de iniciação científica na Escola. Para que o Conexão Local 

acontecesse, juntaram-se a idéia, a base de experiências do Programa GPC, e as pessoas 

certas, nos lugares certos, na hora certa. 

O reconhecimento do trabalho dos programas pela universidade é importante 

para que possam influenciar mudanças. E o reconhecimento costuma ser um processo 

progressivo, que acontece à medida que se institucionaliza. Uma professora ligada ao GPC 

observa que, hoje, o Programa é reconhecido em muitos espaços e na própria Escola onde 

está sediado. No começo, no entanto, eram vistos internamente como “os estranhos que 

não fazem empresas”, já que a Escola é uma instituição mais orientada para a inserção no 

mercado, focalizada em administração de empresas. 

Embora seja considerado um programa de pesquisa, possivelmente o 

pesquisador acadêmico clássico diria que se faz pouca pesquisa no âmbito do Gestão 

Pública e Cidadania, pelo foco maior na coleta e disseminação, e menor na análise. A 

ênfase está em aprender com as próprias práticas que coletam. Dentro da própria 

comunidade científica, há legitimidade a conquistar, pois esse contato muito próximo com a 

prática pode ser visto com certa desconfiança ou relutância por alguns círculos ou áreas. É 

preciso, pois, consistência e cuidado para conquistar legitimidade, mostrando um trabalho 
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mais maduro e consolidado. Aos poucos, pode-se transformar visões que inicialmente são 

até preconceituosas.  

Para o Pró-reitor de Extensão da UFBA, apesar das muitas dificuldades já 

enfrentadas na realização da ACC, o saldo é positivo e é possível perceber transformações: 

Há, em curso, um processo de ressignificação da extensão, desenvolvido 
através do diálogo entre instâncias acadêmicas e entre professores e 
estudantes, ao lado do diálogo entre esses e segmentos sociais 
diferenciados. Esse diálogo multi e interdisciplinar vem construindo, de 
forma sólida e irreversível, a indissociabilidade entre as três funções da 
universidade e tornando claras as questões vinculadas à sua missão social 
como universidade pública. E é visível, ainda, que o Programa UFBA EM 
CAMPO – ACC vem construindo uma base para a formação da consciência 
de cidadania entre nossos estudantes, um lastro de ética, uma visão 
participativa e contemporânea da sociedade onde nos inserimos – e sobre a 
qual precisamos nos debruçar para produzir, coletivamente, um 
conhecimento que possa ser ferramenta de transformação social127. 

Um professor que participou das ACCs tem visão menos otimista. Ele acredita 

que a ACC catalisou, num certo momento, uma energia militante na universidade, atraindo, 

sobretudo, pessoas que já tinham certa vocação política e envolvimento com comunidades. 

Mas a universidade, segundo ele, não pode se limitar a esse contingente. O desafio de uma 

experiência inovadora como a ACC seria provocar transformações numa instituição 

tradicional, o que, acredita ele, não ocorreu. A mobilização não teria ido além dessa energia 

inicial. 

 Outra professora aponta, no entanto, que nem todos os professores que 

propuseram ACCs tinham tradição de militância na área social ou política. Muitos tiveram 

por meio da ACC uma primeira oportunidade de experimentar algo diferente, tanto em 

relação à sociedade como em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Ela acredita 

que propiciar esse tipo de oportunidade é um caminho para transformações mais amplas. 

O professor admite que foi uma grande experiência, que renovou a UFBA em 

grande parte, mas enfrenta certa decadência, já que a “energia militante” tende a cessar, 

exigindo-se institucionalização. Para isso, seria preciso mudar a concepção do que são 

graduação e pesquisa. Segundo ele, a ACC não pode ser apenas uma atividade de 

extensão, lateral, que tende a sofrer com qualquer tipo de flutuação. Não pode limitar-se a 

uma atividade isolada numa pró-reitoria, à energia de alguns professores; precisa ocupar o 

núcleo da universidade: “A universidade como um todo – planejamento, pesquisa, 

graduação – precisa ter lugar para a comunidade”. 

Uma experiência como a da ACC, ainda segundo este professor, coloca em 

xeque o sentido da universidade. Nessa medida, a universidade precisa decidir sobre seu 

                                                
127 Manoel José Ferreira de Carvalho - Pró-Reitor de Extensão (Livreto ACC, Oferta 2004.1) 
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sentido, mas isso não pode ser resolvido lateralmente, com atividades isoladas; órgãos, 

currículos e a estrutura como um todo precisam ser parte da transformação. Se, a partir de 

experiências como a da ACC, que embora secundária, é crítica e forte, a universidade 

conseguir chegar às questões centrais, ou seja, que envolvam o núcleo da universidade, 

podem levar a transformações mais amplas; caso contrário, continuam sendo parciais e 

laterais, acredita o professor. 

A superintendente executiva da Unisol percebeu que, no início, em geral, os 

estudantes e professores eram absolutamente engajados, enquanto os pró-reitores tinham 

pouco conhecimento do que acontecia e muitos reitores nem sabiam sobre o que tratava o 

Programa. Segundo ela, isso mudou aos poucos, havendo mais interesse das instituições 

como um todo, e uma melhoria gradativa da qualidade dos projetos, tanto em sua proposta 

quanto na execução. Ela acredita, ainda, que a extensão ganhou maior fôlego nas 

faculdades privadas e que sua atuação vem se sofisticando. A Unisol acredita, hoje, na 

importância de estar fora da universidade, de ser uma organização mais permanente, a 

quem as diversas universidades podem recorrer, quando há transição na gestão da 

universidade, por exemplo, para pensar a política de extensão. 

Como estes e outros casos demonstram, qualquer mudança institucional 

costuma ser processual, lenta, combinando de maneira complexa elementos do tradicional e 

do moderno, do velho e do novo, do popular e do culto (Farah, 2001; Calás e Arias, 1996). O 

novo é também diverso, pode articular-se ao tradicional de múltiplas formas (Farah, 1996; 

Schommer, 2003); nem sempre o novo é o mais apropriado ou mais desenvolvido, enquanto 

o tradicional é o ruim ou o atrasado. O que pode ser inovador, e até revolucionário, é a 

promoção de reformas graduais, nas práticas do cotidiano, por meio do diálogo amplo e 

contínuo a respeito do que se deseja mudar e do que se deseja preservar (Schommer, 

2003). 

Os processos de mudança também não costumam ser lineares, ocorrer apenas 

num sentido ou direção e ser previamente definidos, mas sim marcados por idas e vindas e 

por contradições. Cada prática social gera aprendizagem, a qual não é, necessariamente, 

cumulativa, pois, o que se aprende interage com o que já se sabe, provocando efeitos 

diferentes em cada pessoa e em cada circunstância. As próprias instituições não são 

estáticas e vivem processos contínuos de ressignificação. Olhar para uma questão da 

perspectiva do atraso, pensando que não há como mudar, pode impedir a percepção de 

mudanças (Farah, 1996;2001; Schommer, 2003). 

Quanto ao potencial emancipatório ou transformador das comunidades de 

prática, pode-se afirmar que: como em qualquer situação que envolve grupos, esse 
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potencial depende de elementos de cada situação particular, tanto internos ao grupo quanto 

de suas relações com outras comunidades e com o contexto em que estão inseridas. 

Referindo-se às mediações presentes em cada situação específica no âmbito das relações 

capital-trabalho, Farah (2004) observa que não há evolução progressiva ou linear em um 

sentido ou em outro. Em qualquer análise, é preciso considerar fatores presentes em cada 

situação específica, como elementos culturais, políticos e econômicos relativos a cada ramo, 

bem como as condições do mercado de trabalho e da resistência dos trabalhadores. A 

autora chama a atenção para a necessidade de apropriação crítica de modelos importados, 

defende perspectivas de análise que não atribuam a qualquer mudança – seja ela a 

introdução de um instrumento, uma ferramenta ou um processo – um sentido unívoco. 

Assim como a articulação entre Estado e sociedade civil tem contribuído para 

minimizar o problema crônico da administração pública brasileira quanto à descontinuidade 

de políticas e programas, especialmente no âmbito local (Farah, 2004), novos mecanismos 

de articulação entre a universidade e a sociedade também podem evitar descontinuidade, 

tanto nas ações da própria universidade, quanto nas ações de governos e de organizações 

ou grupos sociais, no âmbito de uma política específica, ou no desenvolvimento de um local. 

A partir da análise de Farah (2004), a respeito de práticas de governos locais, 

infere-se que práticas bem sucedidas e inovadoras no âmbito das relações universidade e 

sociedade, mesmo situadas num contexto específico, podem gerar energia para articulações 

e transformações mais significativas. Essas práticas podem funcionar como ações 

desencadeadoras ou como embriões para ações de maior alcance, questionando políticas e 

estruturas mais abrangentes, especialmente pela articulação de diversos atores. Isso 

depende de condições do contexto e da maneira como os aprendizados produzidos em 

cada experiência são incorporados pelo grupo que o gerou e compartilhados com outros 

grupos. 

Por outro lado, o que impede que se perceba avanços em certo sentido pode ser, 

algumas vezes, o fato de que, na mesma direção, porém em sentido oposto, outros fatores 

provocam efeitos desestruturantes, avassaladores, causando a sensação de que os 

esforços para a construção de processos mais democráticos são inúteis (Farah, 2004). 

Referindo-se ao Fórum Social Mundial e ao movimento que simboliza, Santos 

(2005a) considera que, às vezes, é mais importante afirmar a possibilidade de alternativas 

do que defini-las. Isso vale para os programas de relação entre universidade e sociedade, já 

que o fato de existirem reforça a crença em possibilidades diferentes de relação. Santos 

(2005a) enfatiza que a credibilidade do Fórum Social Mundial na luta pela democracia na 

sociedade tende a depender cada vez mais de sua capacidade de construir mecanismos de 
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democracia interna com credibilidade. Essa observação pode convir para a universidade, 

em geral, e para esses programas, em especial. Se a valorização e a articulação entre 

diferentes saberes em bases democráticas constituem uma orientação para esses 

programas, é preciso aprender na prática como fazê-los.  

Talvez iniciativas como as desses programas não possam gerar energia 

suficiente para provocar, sozinhas, grandes mudanças institucionais, mas têm a 

possibilidade de ser parte do processo. Podem ser espaço de aprendizagem pela prática, 

mas parece que precisam ser radicais nas suas próprias práticas, na defesa da coerência, 

no tipo de pedagogia que aplicam, na crença no ser humano. 

A possibilidade de experiências como essas serem a tônica na universidade é 

uma possibilidade em construção e em disputa com outras possibilidades. Talvez o melhor, 

por ora, seja permiti-las, fortalecê-las, contar com a energia dos jovens universitários, 

aumentar a articulação com a sociedade, para que sejam gerados mais canais de pressão 

sobre a universidade. A aprendizagem produzida nesses programas pode servir de base 

para que a universidade redefina alguns de seus papéis e de suas práticas. É importante, 

pois, observar o que se pratica no âmbito interno de cada programa e nas ações pelas quais 

estabelecem relações. As práticas efetivas são a prova do que sabem e do que podem gerar 

de transformação. Pessoas, atividades, estruturas e mundo estão interligadas. Práticas, 

aprendizagem, inovação e mudança também. A prática, enquanto ação e reflexão sobre si 

mesmo e sobre o mundo, tem imenso potencial transformador. 
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Conclusão 
Este trabalho tinha como objetivo principal responder à seguinte pergunta: 

programas de relação entre universidade e sociedade orientados para a valorização e 

articulação de diferentes saberes constituem espaços privilegiados de aprendizagem 

organizacional? Percorridos os caminhos conceituais e empíricos que permitiram explorar 

experiências de oito programas de relação entre universidade e sociedade em curso, no 

Brasil, sendo uma delas em profundidade, é possível responder: sim, esses programas 

constituem espaços privilegiados de aprendizagem organizacional. Os principais fatores que 

permitem chegar a essa resposta são apresentados a seguir. Antes, porém, cabem cinco 

observações: 

d) Na abordagem social da aprendizagem, privilegiada nesta tese para compreender o 

fenômeno da aprendizagem, não há dicotomia entre aprendizagem individual e 

aprendizagem organizacional. Embora se admita que fatores psicológicos e 

características individuais interferem nos processos de aprendizagem, a ênfase da 

análise, na perspectiva adotada, está nos contextos e nas interações sociais nas 

quais a aprendizagem ocorre. Quando se fala em aprendizagem organizacional, 

nesta tese, o foco está nas interações entre indivíduos no âmbito de organizações, 

considerando-se que a aprendizagem individual acontece nas relações entre 

pessoas, seja em grupos sociais, em comunidades de prática ou em organizações, 

de maneira geral. De acordo com essa perspectiva, a aprendizagem e o 

conhecimento são intrinsecamente relacionados às condições históricas, sociais, 

culturais e políticas nas quais são produzidos e reproduzidos. 

e) A afirmação de que programas de relação entre universidade e sociedade orientados 

para a valorização e a articulação de diferentes saberes constituem espaços 

privilegiados de aprendizagem organizacional não significa que outros espaços na 

universidade e em suas relações com a sociedade não sejam férteis em 

oportunidades de aprendizagem. Há, certamente, em qualquer tipo de atividade 

realizada no contexto das relações estabelecidas na universidade, e fora dela, 

oportunidades para aprender, até porque, de acordo com a abordagem social da 

aprendizagem, privilegiada nesta tese, a aprendizagem pode ocorrer em qualquer 

situação cotidiana. O interesse nesta tese foi identificar condições que ampliam as 

oportunidades para que aconteça aprendizagem e condições que as limitam, no 

âmbito desses programas, considerando, desde o princípio, que a articulação de 

diferentes saberes poderia ser um fator que potencializa oportunidades de 

aprendizagem. Foi possível constatar que esses programas efetivamente criam 
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oportunidades para a articulação de diferentes saberes em suas práticas e propiciam 

múltiplas oportunidades de aprendizagem. 

f) Embora se afirme que esses programas são espaços privilegiados de aprendizagem 

organizacional, há limites e desafios para que exerçam os potenciais de 

aprendizagem e de articulação de diferentes saberes, os quais serão apontados 

adiante, nesta conclusão. 

g) A afirmação de que esses programas são espaços privilegiados de aprendizagem 

organizacional não implica a concepção de que correspondam a espaços nos quais 

reinam a virtude, as melhores intenções e as melhores práticas. O fato de se 

orientarem pela valorização de diferentes saberes não significa que suas intenções e 

ações sejam mais dignas e louváveis do que as de outras pessoas e grupos na 

universidade e na sociedade. As pessoas que são parte desses programas estão 

sujeitas a motivações e interesses individuais, muitas vezes contraditórios, e a 

influências sociais, políticas, culturais, econômicas e institucionais que influenciam 

suas escolhas e ações. Além disso, os programas não são homogêneos, tanto 

internamente quanto entre si. Em cada um deles, há conflitos, dúvidas, idas e vindas, 

combinação entre o planejado e o emergente, visões diferentes e até contraditórias, 

como em qualquer contexto social. 

h) As conclusões desta tese não podem ser generalizadas para qualquer iniciativa de 

relação entre universidade e sociedade orientada para a articulação de diferentes 

saberes. O que foi possível observar nos casos estudados é que o pleno exercício 

dos potenciais de aprendizagem e de articulação de saberes depende, 

essencialmente, da maneira como são exercidas as práticas no cotidiano, 

procurando-se efetivamente valorizar outros saberes e aproveitando-se 

oportunidades de encontro e confronto entre eles para aprender, a despeito dos 

limites que concorrem para inibir ou desperdiçar essas oportunidades. 

Feitas essas considerações, são elencadas, a seguir, as principais razões que 

permitem afirmar que esses programas constituem espaços privilegiados de aprendizagem 

organizacional. No âmbito das atividades que promovem, de modo geral, em maior ou 

menor grau em cada um deles, esses programas: 

a) Promovem oportunidades de articulação no âmbito das próprias 

universidades: 

o Entre diferentes disciplinas do conhecimento científico; 

o Entre atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
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o Entre estudantes (de graduação, pós-graduação e de cursos de curta 
duração), professores, pesquisadores (seniores e juniores) e técnicos; 

o Entre pessoas de diferentes unidades universitárias (departamentos, núcleos, 
escolas, pró-reitorias, entidades estudantis). 

Embora esse tipo de articulação seja o esperado no cotidiano da universidade, 

na prática não costuma ocorrer de maneira orgânica e integrada. Por meio dos tipos de 

atividades desempenhadas nos programas estudados, essas articulações entre segmentos 

internos à universidade costumam ser reforçadas, gerando, inclusive, oportunidades para 

novas articulações. 

b) Promovem articulações com distintas pessoas e organizações parceiras na 

sociedade, seja como financiadores, colaboradores eventuais ou como integrantes de 

projetos que envolvem atividades compartilhadas: 

o Pessoas que passaram pelos programas, seja enquanto estudantes ou 
pesquisadores e mantêm-se ligados a eles, de alguma maneira; 

o Estudantes, professores e pesquisadores de outras universidades, no país e 
no exterior; 

o Unidades e setores governamentais no âmbito municipal, estadual e federal, 
organismos multilaterais, empresas e organizações da sociedade civil, de 
diferentes portes e em diferentes áreas de atuação; 

o Geram oportunidades de relação entre universitários e não-universitários, 
tanto pelo engajamento em práticas compartilhadas, quanto por meio da 
participação em eventos, viagens, visitas, reuniões, debates etc. 

Essas articulações promovidas por meio da participação em redes, em eventos, 

reuniões, conselhos ou projetos compartilhados com parceiros externos costumam ser 

variáveis em termos de potencial para a articulação de saberes. Por meio de contatos 

pontuais, pode-se aprender pela imaginação, ampliando-se visões e perspectivas e 

interagindo com outros repertórios. Por meio dessas interações, é possível alinhar recursos 

e pessoas em torno de objetivos ou causas comuns. Pode-se, ainda, estabelecer 

articulações mais intensas, compartilhando práticas de planejamento, execução e avaliação, 

o que costuma gerar articulação de saberes e aprendizagem mais profundas. 

c) Promovem oportunidades de aprendizagem por meio da legítima participação 

periférica no âmbito das atividades que realizam: 

o Oferecem oportunidades para que seus integrantes desempenhem diferentes 
papéis, com legitimidade, em distintas posições entre o centro e a periferia 
nas comunidades de prática e nas constelações de comunidades de prática 
que os constituem;  

o Permitem que, em certo grau, todos os seus integrantes ocupem a posição de 
aprendizes, embora não deixem de ocorrer relações de natureza hierárquica 
entre seus membros, em situações específicas; 
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o Promovem oportunidades de engajamento em distintas atividades, o que, 
além de propiciar aprendizagem, fomenta a constituição de novas 
comunidades de prática. 

d) Articulam recursos de diferentes origens e misturam características 

institucionais: 

o Contam com recursos de origem pública e privada, tanto da própria 
universidade como de fora dela; 

o Aproveitam brechas institucionais para realizar vários tipos de atividades em 
torno de temas valorizados atualmente pela sociedade, em estruturas 
efêmeras, com graus variáveis de institucionalização, tanto internamente 
quanto em relação às estruturas universitárias nas quais estão inseridos; 

o Combinam em suas ações e estratégias o planejado e o emergente, 
evidenciando o caráter contextual, “situado”, tanto do conhecimento científico 
quanto da aprendizagem. 

Articulações entre diferentes recursos, estruturas organizacionais e mecanismos 

de gestão podem provocar, por um lado, instabilidade e incerteza e, por outro, oportunidade 

para inovar, criar e aprender. Quanto à possibilidade de compartilhar saberes com 

financiadores de projetos, isso tende a ocorrer de maneira menos intensa – quando a 

relação se limita à adaptação a normas e requisitos dos financiadores –, ou mais intensa – 

quando há envolvimento dos financiadores em práticas de planejamento, execução ou 

avaliação no âmbito dos projetos financiados. Mesmo nas situações em que a intensidade 

de troca é menor, há compartilhar de saberes entre financiador e financiado, pois o 

financiador define temas que valoriza, procedimentos a adotar e exigências relativas a 

processos de avaliação, por exemplo. Por outro lado, os financiadores costumam exigir 

retornos em termos de conhecimentos produzidos no âmbito dos projetos financiados, seja 

para grupos específicos ou para a sociedade em geral. Os financiadores podem, ainda, 

orientar seus próprios padrões futuros de financiamento pela aprendizagem gerada em 

projetos financiados. 

e) Apresentam outras características que tendem a gerar oportunidades de 

aprendizagem pela articulação de saberes: 

o Orientam-se pelo ideal de colocar o conhecimento científico a serviço da 
aplicação prática, procurando integrar os objetivos de conhecer a realidade e 
contribuir para transformá-la, aproximando-se da concepção da prática 
enquanto ação e reflexão das pessoas sobre si mesmas; 

o Valorizam saberes não-científicos e procuram, de algum modo, interagir com 
eles; 

o Costumam trabalhar com consistência em torno de certos temas, ao longo do 
tempo,  procurando articular desenvolvimentos conceituais e experiências 
práticas na abordagem desses temas; 

o Sistematizam conhecimentos e procuram disseminá-los, por diferentes meios 
e linguagens, produzindo material para a imaginação, para a ampliação da 
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visão de possibilidades, para o contato com diferentes visões de mundo de 
diferentes práticas, em relação aos temas com os quais trabalham; 

o Promovem alinhamento de pessoas, recursos e conhecimentos em torno de 
temas, causas e objetivos comuns. 

Embora essas características sejam encontradas nesses programas, em maior 

ou menor grau, e com variações ao longo do tempo e em cada ação específica, há limites 

que afetam os potenciais de aprendizagem organizacional e de articulação de saberes no 

âmbito de suas atividades.  

Há limites históricos, políticos, culturais, sociais e econômicos no âmbito da 

sociedade brasileira e da ciência como um todo que afetam as práticas dos programas 

analisados, direta ou indiretamente. Um limite fundamental é a profunda desigualdade social 

que se produz e reproduz no cotidiano e que contribui para a hierarquização de 

conhecimentos, transformando diferenças de conhecimentos em diferenças de status e em 

relações de dominação, pelo não reconhecimento ou marginalização de outros saberes e 

das pessoas que constróem suas relações baseadas nesses saberes. O próprio isolamento 

da academia em relação à sociedade, gerado tanto pelo fato da ciência moderna ter se 

constituído pelo rompimento com o senso comum, quanto pela elitização do acesso à 

universidade, também são fatores que afetam as práticas desses programas. Nesse sentido, 

a tendência à mercantilização do sistema educacional pode impactar iniciativas voltadas 

para a articulação com a sociedade, à medida que limite possibilidades de financiamento e 

influencie a definição de pautas de pesquisa, de ensino e de extensão. 

Há outros fatores que impactam as práticas no âmbito dos programas analisados, 

os quais se relacionam mais diretamente a características individuais, embora tenham 

relação com fatores culturais e sociais. Integrantes desses programas identificam a 

dificuldade das pessoas para respeitar outros saberes, em função da vaidade e da 

arrogância presentes, de alguma maneira, no universo acadêmico, as quais afetam a 

capacidade dos acadêmicos para estabelecer relações com o outro, mesmo dentro da 

própria universidade, mas principalmente com não-acadêmicos. Observa-se certa tendência 

dos universitários de colocar-se em posição superior em relação a não-universitários, como 

“aqueles que ensinam”, “que ajudam”, “que levam conhecimento” a “quem não os possui”; 

há situações em que a intenção de relação horizontal entre saberes e pessoas de diferentes 

setores é manifestada, mas atitudes e palavras revelam distanciamento e hierarquização. 

Muitos universitários, embora tenham a intenção de contribuir para 

transformações sociais, não costumam ter a mesma disposição para, também, transformar-

se nos processos dos quais participam. As posturas individualistas presentes na sociedade 

em geral, que ocorrem nos mais diferentes ambientes – familiar, do trabalho e da 
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universidade – afetam as relações entre diferentes saberes, ao atingir todos os atores 

envolvidos em processos de articulação. As visões idealizadas ou romantizadas a respeito 

de pessoas em situação de pobreza, simbolizadas pelo “mito do bom poder” e por visões 

maniqueístas da realidade são, também, identificadas entre os universitários, o que costuma 

gerar expectativas distantes do que é possível realizar e gerar frustrações mútuas nos 

processos de relação entre universidade e sociedade. Identifica-se, ainda, resistência das 

pessoas e da sociedade, em geral, a modelos inovadores, inclusive na educação, além da 

insegurança e medo de envolver-se diretamente com questões sociais complexas, como 

violência e pobreza.  

Há outro conjunto de limites, também com raízes institucionais, políticas, 

culturais, sociais e econômicas, que dizem respeito, mais especificamente, ao contexto 

universitário e que afetam diretamente os programas estudados. A rigidez e resistência a 

mudanças, própria de instituições tradicionais como a universidade, e seus mecanismos de 

avaliação individual e institucional que priorizam atividades de ensino, publicações 

acadêmicas disciplinares e desempenho individual interferem no dia-a-dia das atividades 

dos programas analisados. Os mecanismos institucionais costumam dificultar articulações 

interdisciplinares e multidisciplinares e, somados a mecanismos burocráticos e limites de 

financiamento – influenciados pela lógica de financiamento a projetos –, dificultam a gestão 

de recursos financeiros e a manutenção de equipes multidisciplinares, integradas tanto por 

pesquisadores seniores quanto por pesquisadores e técnicos juniores.  

Esses fatores geram sobrecarga de trabalho sobre alguns integrantes desses 

programas, tanto pela necessidade de conciliar atividades acadêmicas de ensino, pesquisa, 

publicações e atividades de gestão dos programas, quanto pelas atividades relacionadas a 

seu envolvimento com distintos setores da sociedade. Além disso, a dificuldade para a 

manutenção de equipes mais permanentes implica que os professores de carreira 

acumulem, ainda, a tarefa de fazer a ligação entre as experiências de cada projeto, já que 

poucos integrantes das equipes mantêm-se de um projeto para outro. 

No âmbito desses programas e das universidades como um todo, há carência de 

mecanismos e de espaços institucionais para troca, reflexão compartilhada e diálogo entre 

os universitários, bem como carência ou fragilidade de mecanismos de avaliação das 

experiências realizadas, o que pode implicar desperdício de oportunidades de aprendizagem, 

ou “desperdício da experiência”. Há, também, fragilidade e carência de mecanismos de 

democratização da gestão no âmbito dos próprios programas e das universidades e de suas 

relações com a sociedade. Embora muitos enfatizem a importância de explicitar e trabalhar 

os conflitos para promover aprendizagem, é difícil em muitas situações valorizar erros e 

situações de conflito como oportunidades para aprendizagem. 
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Os integrantes desses programas enfrentam, ainda, dificuldades para aproveitar 

o potencial das múltiplas redes e contatos com os quais se envolvem, possivelmente pelo 

acúmulo de atividades e pela falta de oportunidade de engajamento em práticas 

compartilhadas entre os integrantes dessas diversas redes. Outro limite é que, embora as 

pessoas estejam aprendendo por meio das próprias práticas, ainda é difícil para muitas 

delas, no âmbito desses programas, exprimir saberes científicos em saberes práticos e 

torná-los acessíveis e aplicáveis a quem poderia beneficiar-se deles.  

A articulação de diferentes saberes no âmbito dos programas de relação entre 

universidade e sociedade pode se dar por meio de atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão e, sobretudo, em combinações ou na indissociabilidade entre elas. Nos casos 

analisados, a maior parte das atividades que promovem poderia ser caracterizada como de 

extensão universitária, em especial nos casos da ACC, do Bansol, do FCCV, da ITCP/UFRJ, 

do Prêmio Fenead e da Universidade Solidária. Mesmo nestes casos, há o desempenho de 

atividades de ensino e de pesquisa, muitas vezes articuladas entre si. O Programa Gestão 

Pública e Cidadania tem como base a pesquisa orientada para a identificação, 

sistematização e disseminação de práticas de governos subnacionais, ou seja, é um tipo de 

pesquisa intrinsecamente vinculada à idéia de valorização de outros saberes. O GPC 

também promove articulações e debates e pretende oferecer formação por meio de seu 

novo projeto – a Escola Livre de Desenvolvimento Solidário. O PDGS, por sua vez, também 

tem atividades de pesquisa como base fundamental, embora promova atividades típicas de 

ensino, como o curso de especialização em gestão social para o desenvolvimento. Por meio 

da residência social, também no âmbito do PDGS, articulam-se atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na formação de gestores sociais, tanto entre estudantes quanto entre 

lideranças comunitárias. Possivelmente, a dificuldade de classificar as atividades que esses 

programas realizam indica que, de fato, articulam ensino, pesquisa e extensão de maneira 

integrada em muitas situações. 

A articulação de diferentes saberes e a aprendizagem nesses tipos de atividades 

pode ocorrer, de acordo com a teoria social da aprendizagem, privilegiada neste estudo, por 

meio de mecanismos de engajamento, de imaginação e de alinhamento, os quais envolvem 

alguma combinação entre reificação (conhecimentos ou modos de fazer sistematizados e, 

geralmente, divulgados) e participação (de pessoas em diversas situações). As experiências 

que tendem a promover alinhamento de maneira mais direta são as do FCCV – promoção 

da saúde e combate à violência – e da ITCP/UFRJ – cooperativismo popular, geração de 

emprego e renda. Pode-se falar em alinhamento também em outros casos, como no GPC, 

que provoca alinhamento ao valorizar certas características nas práticas de governos locais, 

no Bansol e no PDGS, que se alinham a outros em torno de temas como a economia 
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solidária, bem como na ACC, no Prêmio FENEAD e na Universidade Solidária, que alinham 

esforços com outros atores para a definição de práticas e políticas de extensão nas 

universidades. A aprendizagem pela imaginação é promovida por todos os programas, de 

maneira intensa. Pelas múltiplas articulações que promovem, permitem a expansão da 

noção de possibilidades e ampliam perspectivas para seus integrantes, além de gerarem 

material para a imaginação para os que estão em outros contextos, por meio dos 

conhecimentos que sistematizam e disponibilizam publicamente. 

Os elementos proporcionados pela realização deste trabalho permitem afirmar 

que a articulação de diferentes saberes e a aprendizagem potencializam-se mutuamente, 

em especial em situações que envolvem engajamento em comunidades de prática. A 

análise da experiência da residência social, no âmbito do PDGS, permitiu perceber que as 

comunidades de prática constituem espaços privilegiados de aprendizagem, pois em seu 

âmbito são gerados impactos significativos nas identidades de seus membros, as pessoas 

participam da negociação de significados, são legitimadas para contribuir para a construção 

das práticas e do conhecimento, em diversas posições entre a periferia e o centro da 

comunidade, assumindo diferentes papéis e responsabilidades. 

Há risco de que as comunidades de prática tornem-se demasiadamente 

fechadas em si mesmas, o que pode ser observado no caso da recém formada comunidade 

dos “persistentes sociais”. Esse risco costuma ser minimizado ou evitado pelo trabalho de 

intermediação nas fronteiras entre comunidades de prática, pela imaginação, pelo 

alinhamento, pela entrada de novos membros e pelo aprendizado gerado em sua própria 

prática. Para isso, é importante que sejam valorizadas mudanças, perspectivas diferentes, 

bem como erros e conflitos como oportunidades para aprender. O exemplo da comunidade 

de prática formada pelos residentes sociais que atuaram no Programa ONG Forte em um 

dos territórios evidenciou a força que pode ser gerada em um processo de grupo, pela 

negociação de significados, pelo enfrentamento dos conflitos por meio do diálogo e pelo 

engajamento mútuo em torno de um empreendimento e de um repertório compartilhado. 

Também é destaque a aprendizagem permitida pela experiência em outro território no qual 

ocorreu a atuação de residentes sociais, no qual houve intensos conflitos, os objetivos 

iniciais não foram alcançados e foram geradas muitas oportunidades de aprendizagem. 

A articulação de saberes, embora possa ocorrer por meio de distintos 

mecanismos, tende a ser potencializada em situações que envolvem práticas concretas em 

torno das quais as pessoas engajam-se e comprometem-se, levando saberes que já 

possuem e construindo outros, coletivamente. Cada pessoa, como membro de distintas 

comunidades de prática, pode ter o potencial de aprendizagem desenvolvido, na medida em 

que combina engajamento em comunidades de prática mais homogêneas internamente e 
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engajamento em comunidades de prática diversas, integradas por pessoas de diferentes 

origens e trajetórias em prol de um empreendimento compartilhado.  

As distâncias sociais, culturais e econômicas da sociedade limitam, no entanto, o 

potencial de formação de comunidades de prática mais heterogêneas, constituídas por 

pessoas em condições muito diferentes do ponto de vista social, cultural, econômico e 

educacional, pois possuem poucas oportunidades de compartilhar práticas por meio de 

relações horizontalizadas. Esse tipo de comunidade de prática pode emergir em situações 

em que há oportunidades de pessoas de diferentes contextos sociais engajarem-se em 

torno de práticas compartilhadas, como aconteceu no Programa ONG Forte, que propiciou a 

formação de uma comunidade de prática formada por estudantes e por gestores sociais.  

Como foi possível verificar ao analisar o PDGS como constelação de 

comunidades de prática, no âmbito dessas constelações acontecem interações entre as 

comunidades de prática que a constituem, em torno de um núcleo central forte, por meio de 

relações que indicam maior proximidade ou distância entre elas e que são reconfiguradas 

continuamente. Um destaque no caso do PDGS é a oportunidade que as pessoas 

costumam encontrar para ocupar distintos papéis ao longo do tempo, com legitimidade e 

responsabilidades, participando da construção das atividades do programa em diferentes 

posições, típica da aprendizagem pela legítima participação periférica em comunidades de 

prática.  

Pode-se afirmar que ver as organizações como constelações de comunidades 

de prática é interessante como recurso para análise organizacional, especialmente no que 

se refere a aprendizagem. Reconhecer a aprendizagem gerada em comunidades de prática 

pode influenciar desenhos de programas de formação e de intervenção. A estrutura 

educacional atual, que privilegia ensino e desempenho individual, está baseada, 

fundamentalmente, na concepção de que a aprendizagem acontece na mente dos 

indivíduos, de acordo com a perspectiva cognitivista da aprendizagem. Na medida em que 

se amplia o reconhecimento de que a aprendizagem é propiciada por interações sociais, de 

acordo com a abordagem social da aprendizagem, há tendência de crescer a valorização a 

diferentes tipos de atividades nas universidades, como as promovidas nos programas 

analisados, que aproximem diferentes disciplinas e teoria e prática, evitando-se, inclusive, 

esse tipo de dicotomia. 

Quanto ao dilema relativo ao grau de envolvimento da universidade nas 

transformações que defende, é recomendável evitar a onipotência, buscando o equilíbrio 

entre dois pólos em tensão permanente – o distanciamento e o engajamento. Essa tensão 

tende a ser resolvida em cada situação específica, na qual a universidade identifique como 
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pode contribuir, de forma horizontal, para o debate ou para a solução de um problema, de 

alguma maneira que lhe seja própria, ou seja, conservando sua identidade. Enquanto 

instituição, o ideal talvez seja a manutenção de uma base sólida em valores universalistas e 

na característica da multiconectividade, a partir da qual seja possível experimentar, praticar, 

aprender e inovar.  

Quanto à possibilidade de que as universidades desempenhem um papel ativo 

na tradução e articulação de práticas na perspectiva da ecologia de saberes, isso parece 

depender de: a) fortalecer seu papel de multiconectividade; b) aproximar-se das práticas que 

pretende traduzir, tornando-se praticante; c) reconhecer, ao mesmo tempo, sua identidade e 

o que tem para trocar, para oferecer, para contribuir, e a incompletude de todos os saberes, 

inclusive do saber científico; d) crer, efetivamente, nos outros saberes e na capacidade das 

pessoas; e) valorizar a ecologia de saberes, na qual o conhecimento científico tem papel 

relevante e é capaz de reconhecer os demais saberes e interagir com eles.  

Em meio às múltiplas pressões que, atualmente, afetam a universidade 

enquanto instituição, é possível que ancore a redefinição de sua legitimidade priorizando 

sua constituição como espaço de experimentação, de aprendizagem compartilhada e de 

promoção da conectividade entre diferentes saberes. A postura que privilegia a 

aprendizagem pela prática e a articulação de saberes pode, pois,  ganhar mais espaço na 

universidade como um todo. Esta é uma possibilidade em construção, e há espaço para 

outras possibilidades, com tendência à heterogeneidade dos modelos e combinação de 

características de diferentes práticas. 

Embora haja forte tendência à mercantilização da universidade, há um 

contingente significativo de pessoas, tanto nas universidades públicas quanto nas privadas e 

na sociedade, que desejam trilhar um caminho mais democrático nas relações entre a 

universidade e a sociedade e dentro delas. Uma das fontes privilegiadas para ampliar essa 

possibilidade é a energia dos jovens, tanto estudantes universitários quanto não 

universitários. Outra fonte é a abertura a diferentes saberes e pressões da sociedade, 

especialmente pela experimentação, orientando-se para a construção de mecanismos 

democráticos de gestão e de articulação, tanto internos quanto externos.  

Os programas analisados são prova concreta de possibilidades da realização de 

diferentes padrões de relação entre universidade e sociedade, orientados pela valorização e 

articulação de diferentes saberes, embora não representem a postura hegemônica, hoje, na 

universidade e não explorem totalmente o seu potencial de aprendizagem e articulação de 

saberes. São inúmeros os limites que já enfrentaram em sua trajetória, o que constitui 

evidência de que é possível enfrentá-los, é possível construir e reconstruir a realidade. Não 
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se trata de esperar que no âmbito desses programas aconteça toda a aprendizagem 

necessária para transformações em qualquer sistema mais amplo. Possivelmente, uma de 

suas grandes contribuições seja evidenciar que é possível fazer diferente, promovendo 

conexões e incentivando que outros experimentem também.  

Finalmente, a idéia que se deseja enfatizar é a de que um caminho 

potencialmente promissor para aprender sobre articulação de saberes é a própria prática, de 

maneira consistente e coerente em relação a valores e princípios democráticos e coletivos. 

A consistência e a coerência de experiências como as apresentadas aqui podem provocar 

mudanças significativas, tanto na identidade dos seus integrantes, como na universidade 

como um todo e em suas relações com a sociedade. 
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UNI – uma nova iniciativa na formação dos profissionais de saúde. São Paulo: EAESP/FGV, 2003. 
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de fevereiro de 2005). 

• ALMEIDA, Sandra Mara Rommel de. Construindo alternativas de geração de trabalho e renda: 
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Programa ou Organização 

Prêmio FENEAD 
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• FREITAS, Maria Ester de. História de um sonho: Prêmio FENEAD, Federação Nacional dos 
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• Dados site do Prêmio: www.premiofenead.org.br. 
• Entrevista Edson Sadao Iizuka – criador do Prêmio FENEAD e organizador de sua primeira edição. 
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• I Seminário Universidade e Sociedade: Experiências Reais de Um Sonho Possível. São Paulo, 01 

de outubro de 2003. (mimeo) 
• Participação no Prêmio FENEAD como correspondente regional no Rio Grande do Sul, elaborando 

e implantando um projeto que foi finalista em 1996, e como conselheira em várias oportunidades. 
 
Programa ou Organização 

Programa Gestão Pública e Cidadania 
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• Folder do Programa Gestão Pública e Cidadania – 10 anos – Ciclo de Premiação 2005. 
• Entrevistas: Ilka Camarotti, José Antonio Gomes de Pinho, Ladislau Dowbor, Marta Ferreira Santos 
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• Site na internet: http://inovando.fgvsp.br, acessado em 30 de junho de 2005. 
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Programa ou Organização 

Programa Gestão Pública e Cidadania 
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2004. 
• FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível 

local de governo. Revista da Administração Pública, v. 35, n. 1, 119-44. Jan./Fev., 2001. 
• SPINK, Peter K. Construção da cidadania: inovações e mudanças no espaço público. A ser 

publicado em: Gestão Empresarial: oito propostas para o terceiro milênio. São Paulo: Atlas, 2001. 
(mimeo). 

• CAMAROTTI, Ilka e SPINK, Peter (coord.). Estratégias locais para redução da pobreza: 
construindo a cidadania. São Paulo: Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas, 2000. 

• CAMAROTTI, Ilka e SPINK, Peter (org.). Parcerias e pobreza: soluções locais na construção de 
relações sócio-econômicas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

• Participação do processo de avaliação de experiências no Ciclo de Premiação do Programa GPC, 
em 2001. 

 
Programa ou Organização 

Universidade Solidária 

Fontes de dados utilizados 

• Entrevista com Elisabeth Vargas – Coordenadora Nacional do Programa Universidade Solidária 
entre 1995 e 2002 e superintendente executiva da UniSol desde 2002. 

• Site na internet: www.unisol.org.br, acessado em 21 de fevereiro de 2005 e 27 de junho de 2005. 
• UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA. Catálogo UniSol de projetos sociais. São Paulo: UniSol, 2002. 
• CALDERÓN, Adolfo Ignacio e SAMPAIO, Helena (orgs.) Experiências universitárias, experiências 

solidárias. São Paulo: Olho d’Água, 2001 (Coleção socializando experiências; 2). 
• Folders e documentos da Unisol. 
• DRAIBE, Sônia Miriam. Análise qualitativa dos programas inovadores da Comunidade Solidária. In: 

COMUNIDADE SOLIDÁRIA. Estratégias inovadoras de parceria no combate à exclusão social: 
avaliação, diálogo e perspectivas. Seminário realizado pelo Conselho da Comunidade Solidária. 
Brasília, 24 e 25 de janeiro de 2000. (pg. 31-47) 

 
Programa de Desenvolvimento e Gestão Social e Residência Social 

• FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho de. Esclarecimentos gerais sobre a atividade de residência 
social e proposta de roteiro metodológico para elaboração do trabalho final. Material de orientação 
aos residentes sociais participantes do Programa ONG Forte 2002, 2002. 

• MELO, Vanessa Paternostro e FISCHER, Tânia. Articulando ensino, pesquisa e extensão: a 
experiência do Programa de Desenvolvimento e Gestão Social. In: Anais da IV Conferência 
regional para a América Latina e o Caribe da ISTR – International Society for Third Sector 
Research (Cd-Rom). Costa Rica, 08 a 10 de outubro de 2003. 

• Projeto original do PDGS, como Programa de Gestão Local e Desenvolvimento Local, submetido a 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e ao Ministério da Ciência e Tecnologia – Fundo 
Verde e Amarelo, em 13 de novembro de 2001. (formulário eletrônico). 

• Relatório do PDGS para o Fundo Verde e Amarleo – FINEP/MCT, em abril de 2005. 
• Núcleo de Estudos sobre Poder e Organizações Locais – Nepol. Memorial de pesquisa e produção 

científica.  Salvador, junho de 2003. 
• Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social – Ciags. Folder de apresentação. 

Salvador, dezembro de 2004. 
• Site da Secomp na internet: www.secomp.ba.gov.br, acessado em 29 de abril de 2005. 
• Programa ONG Forte 2002 – Relatório final de avaliação. Salvador, 2003. 
• Programa ONG Forte 2004 – Relatório final de avaliação. Salvador, 2005. 

http://www.unisol.org.br
http://www.secomp.ba.gov.br
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Programa de Desenvolvimento e Gestão Social e Residência Social 

• Projeto Residência Itinerante. Programa ONG Forte 2004. 
• Documentos e folders diversos do Nepol, PDGS e Ciags. 
• Entrevistas individuais com integrantes do PDGS e do Programa ONG Forte 2004: Antonio Carlos 

Guimarães da Costa, Antonio José Nascimento, Augusto César Rodrigues Mendes, Carlos 
Sanchez Milani, Cláudio de Carvalho Mascarenhas, Genauto Carvalho de França Filho, José 
Antonio Gomes de Pinho, Maria Suzana Moura, Paulo Éverton Simões, Tânia Fischer, Tereza 
Cristina Pamponet, Vanessa Paternostro Melo. 

• Entrevistas em grupo com residentes sociais do programa ONG Forte 2004 e integrantes do grupo 
de persistentes sociais: Alexsandro Santos Silva, Dimitri L. S. M. de Oliveira, Érica Rocha Lordelo, 
Fabrício Santos Moreira, Iris Gomes dos Santos, Luciana Santos de Souza e Pricilla Silva Santos. 

• Fontes de dados da avaliação do Programa ONG Forte 2004: 
o Atividades de avaliação com gestores sociais, residentes sociais, monitores, coordenadores, 

representantes da SECOMP e de organizações parceiras durante Oficina de Avaliação, 
realizada no encerramento do Programa: “Avaliação como processo de aprendizagem” 17/01/05 
– Rogério Silva, Lycia Neumann, Lys Vinhaes – Participantes: 63 pessoas. 

o Grupo focal com residentes sociais participantes do programa; 
o Grupo de discussão de avaliação, conduzido pelos residentes e pelo monitor na região da 

Península de Itapagipe; 
o 19 relatórios de avaliação individuais elaborados pelos residentes sociais; 04 relatórios de 

grupos elaborados pelos residentes de cada um dos territórios nos quais o programa atuou; 
o 3 relatórios de avaliação elaborados pelos monitores e pela coordenadora da residência social; 
o Relatórios de avaliação dos facilitadores das oficinas; 
o 2 entrevistas semi-estruturadas com técnicos parceiros no ONG Forte na Região Nordeste de 

Amaralina; 
o 3 entrevistas semi-estruturadas com gestores que participaram do Programa; 
o Documentos, discursos e observações elaboradas ao longo do Programa. 

• Sistematização e participação nas oficinas do Fórum Social Baiano (Salvador – BA) e do Fórum 
Social Nordestino (Recife – PE), ambos em 2004, e do Fórum Social Mundial (Porto Alegre – RS), 
em janeiro de 2005, todas a respeito do tema “Relações transformadoras entre universidade e 
sociedade”. 

• Participação nas atividades do PDGS/Ciags como: 
o Mestranda em administração – de 1998 a 2000 
o Assistente de coordenação do mestrado profissional em administração – (NPGA/MPA), em 2000 
o Integrante da equipe que concebeu a versão inicial do projeto do PDGS, em 2000 
o Integrante da equipe que concebeu e implementou a área de apoio à gestão do PDGS/Ciags, 

entre 2003 e 2004. 
o Coordenadora da residência social – programa ONG Forte 2004 
o Coordenadora da residência social da Especialização em Gestão Social para o 

Desenvolvimento, em 2004. 
o Professora da disciplina Responsabilidade Social e Gestão Empresarial, no curso de 

Especialização em Gestão Social para o Desenvolvimento – Turma 1 – 2004. 
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APÊNDICE B – Relação dos entrevistados para a pesquisa 

Entrevistado Data Qualificação 

Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS) – Universidade Federal da Bahia e 
Programa ONG Forte 2004 
Antonio Carlos Guimarães da 
Costa 

15.03.2005 Associação dos Moradores do Bairro de Roma 
11 de Abril - Participante do Programa ONG 
Forte 2004 - Península Itapagipe 

Antonio José Nascimento 08.03.2005 Integrante da Coordenação do Programa ONG 
Forte pelo PDGS/Ciags nas edições de 2002 e 
2004. 

Augusto César Rodrigues Mendes 11.03.2005 Diretor Pró-tempore do Departamento de 
Ciências Humanas – Campus 5 UNEB – Santo 
Antônio de Jesus-BA e Coordenador do ONG 
Forte 2004 – UNEB Campus 5 

Carlos R. Sanchez Milani 12.04.2005 Professor da EAUFBA, pesquisador do Nepol e 
integrante do PDGS 

Cláudio de Carvalho Mascarenhas 14.03.2005 Diretor de Meio-Ambiente – Federação das 
Entidades Não-governamentais de Lauro de 
Freitas (Fenag). Participante do Programa ONG 
Forte 2004 - Costa dos Coqueiros 

Genauto Carvalho de França Filho 13.04.2005 Professor da EAUFBA. Integrante do Nepol e do 
PDGS. Professor de Atividade Curricular em 
Comunidade (ACC). Fundador do Bansol. 

José Antonio Gomes de Pinho 11.03.2005 Professor da EAUFBA e pesquisador do Nepol. 
Vice-coordenador do PDGS. Integrante do 
comitê técnico do Programa Gestão Pública e 
Cidadania. 

Maria Suzana Moura 09.03.2005 Professora da EAUFBA e integrante do Nepol e 
PDGS. Professora de Atividade Curricular em 
Comunidade (ACC). Fundadora do Bansol. 

Paulo Éverton Simões 08.03.2005 Residente social no Programa ONG Forte 2002 
e residente social no Ciags. 

Tânia Fischer 01.08.2005 Coordenadora do Nepol, do PDGS e do Ciags. 
Professora da EAUFBA. 

Tereza Cristina Pamponet 10.03.2005 Integrante da Coordenação do Programa ONG 
Forte pela Secretaria de Combate à Pobreza e 
às Desigualdades Sociais – Secomp, do 
Governo do Estado da Bahia 

Vanessa Paternostro Melo 09.03.2005 Pesquisadora do Nepol e Coordenadora 
Executiva do PDGS. 

Entrevista em grupo 
Grupo 1: Érica Rocha Lordelo, 
Fabrício Santos Moreira, Iris 
Gomes dos Santos, Luciana 
Santos de Souza 
Grupo 2: Alexsandro Santos Silva, 
Dimitri L. S. M. de Oliveira e 
Pricilla Silva Santos. 

 
12.03.2005 

 
 
 

13.03.2005 

Residentes Sociais ONG Forte 2004 e 
integrantes do grupo “persistentes sociais”. 
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Entrevistado Data Qualificação 

Demais entrevistados 
Entrevista em grupo 
Ana Paula Lima, Alice Girdwood, 
Diogo Ferreira, Fabiana Andrade 
Gomes, Vicente Macêdo de Aguiar 
 

16.03.2005 Integrantes da Associação de Fomento à 
Economia Solidária (Bansol) 

Elisabeth Vargas 18.04.2005 Coordenadora Nacional do Programa 
Universidade Solidária, entre 1995 e 2002, e 
superintendente executiva da UniSol, desde 
2002. 

Heloniza Oliveira Gonçalves Costa 21.03.2005 Professora da Escola de Enfermagem da UFBA 
e coordenadora do Fórum Comunitário de 
Combate à Violência 

Peter K. Spink 25.04.2005 Professor da EAESP/FGV e da PUC-SP. 
Coordenador geral do Programa Gestão Pública 
e Cidadania 

Marta Ferreira Santos Farah 20.04.2005 Professora da EAESP/FGV e vice-coordenadora 
do Programa Gestão Pública e Cidadania 

Ilka Camarotti 22.04.2005 Coordenadora do Projeto Práticas Pública e 
Pobreza e integrante da Coordenação 
Acadêmica do Programa Gestão Pública e 
Cidadania 

Ladislau Dowbor 20.04.2005 Professor da PUC-SP e integrante do Comitê 
técnico do Programa Gestão Pública e 
Cidadania 

Edson Sadao Iizuka 23.04.2005 Doutorando da EAESP/FGV, ex-presidente da 
Federação Nacional dos Estudantes de 
Administração e um dos criadores do Prêmio 
Fenead 

Nilton Vasconcelos Júnior 09.03.2005 Professor do Cefet-BA, coordenador da 
ITCP/Cefet-BA, e um dos fundadores do Bansol 

Leda Maria Alcântara 13.04.2005 Professora da Faculdade de Farmácia da 
UFBA, integrante do Núcleo Gestor da ACC, 
integrante da Pró-Reitoria de Extensão da 
UFBA, além de ter sido professora de ACCs, a 
partir do curso de farmácia. 
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APÊNDICE C – Dados para contato de cada experiência 
apresentada 
Programa ou organização Sede e dados para contato 
Atividade Curricular em 
Comunidade -Universidade 
Federal da Bahia 
(ACC/UFBA) 

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia – Rua 
Leovigildo Filgueiras, 392 – Fazenda Garcia – Cep: 40100-170 - 
Salvador – BA - Telefones: (71) 3328.7044 / 3328.0124 – Fax: (71) 
3328.0127 – e-mail: extensao@ufba.br – Endereço na Internet: 
www.extensao.ufba.br 

Associação de Fomento à 
Economia Solidária 
(Bansol) 

Av. Reitor Miguel Calmon, s/n. Escola de Administração, UFBA - 
Térreo, sala 4. Vale do Canela. Cep: 40.110-100 - Salvador – BA - 
Telefone: (71) 3247-0014 - e-mail: bansol@ufba.br 

Fórum Comunitário de 
Combate à Violência 
(FCCV) 

Escola de Enfermagem da UFBA, 4º andar, Campus Universitário do 
Canela - Cep: 40110-060 Salvador - BA. Fone/ Fax: (71) 3235.7664 
ou 3247.7101 - e-mail: fccv@ufba.br – Endereço na Internet: 
www.fccv.org.br 

Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares – 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (ITCP/UFRJ) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Ilha do Fundão – Caixa 
Postal 68012 – CEP 21949-900 – Rio de Janeiro – RJ 
Telefone: (21) 2598.9240 e 2260.1383 
Endereço na internet: www.itcp.coppe.ufrj.br 
E-mail: itcp@itcp.coppe.ufrj.br  

Prêmio Fenead Comissão Organizadora do Prêmio FENEAD 2004/2005 
Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, 252. Madalena - Recife - PE.  
Cep: 50750 - 360. Telefones: (81) 3082.3527 e 3445.6181 R-239  
Endereço na internet: www.premiofenead.org.br  
e-mails: premiofenead2004@yahoo.com.br 
contato@premiofenead.org.br 

Programa de 
Desenvolvimento e Gestão 
Social (PDGS) 

Av. Reitor Miguel Calmon, s/n. Vale do Canela – Escola de 
Administração da UFBA – 3o andar – Sala 19 - Salvador – BA 
Cep:41110-100  
Telefones: (71) 3247.5477 ou 3331.2949 
Endereço na internet: www.gestaosocial.org.br 
e-mails: pdgs@ufba.br / nepol@ufba.br / ciags@uffba.br 

Programa Gestão Pública e 
Cidadania  

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas - Av. 9 de Julho, 2029 – Prédio da Biblioteca – 2o 
andar - Bela Vista - São Paulo – SP – Cep: 01313-902 – Telefones: 
(11) 3281.7904 / 7905 – Fax: (11) 3287.5095 
e-mail: inovando@fgvsp.br 
Endereço na internet: http://inovando.fgvsp.br 

Universidade Solidária Rua Barão de Iguape, 360 – Liberdade – CEP 01507-000 - São Paulo 
– SP – Fone: (11) 3271.6644 – e-mail: unisol@unisol.org.br – 
Endereço na internet: www.unisol.org.br 

 

mailto:extensao@ufba.br
http://www.extensao.ufba.br
mailto:bansol@ufba.br
mailto:fccv@ufba.br
http://www.fccv.org.br
http://www.itcp.coppe.ufrj.br
mailto:itcp@itcp.coppe.ufrj.br
http://www.premiofenead.org.br
mailto:premiofenead2004@yahoo.com.br
mailto:contato@premiofenead.org.br
http://www.gestaosocial.org.br
mailto:pdgs@ufba.br
mailto:nepol@ufba.br
mailto:ciags@uffba.br
mailto:inovando@fgvsp.br
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http://www.unisol.org.br
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APÊNDICE D - Influências teóricas da teoria social da 
aprendizagem 

No quadro a seguir, apresenta-se uma descrição dos principais aspectos de 

cada teoria considerada para posicionar a teoria social da aprendizagem, de acordo com o 

Esquema 2–1 (p.104): 

 

Eixo estrutura x ação 

Teorias de 
estrutura social 
(1) 

Teorias que privilegiam instituições, normas e regras, e enfatizam sistemas 
culturais, discursos e história. As ações costumam ser vistas como conseqüências 
dessas estruturas em circunstâncias específicas. Em sua concepção extrema, 
nega o papel de agenciamento para atores individuais. Utilizam abordagem 
metodológica do estruturalismo, e também de abordagens históricas como a de 
Michel Foucault, pois priorizam discursos históricos em relação a aspectos 
subjetivos. Wenger procura trabalhar na mesma perspectiva de Anthony Giddens 
que, em sua teoria da estruturação, procura resolver o dilema entre ação e 
estrutura concebendo a estrutura tanto como input quanto como output das ações 
humanas. Wenger entende que as ações têm conseqüências intencionais e não 
intencionais e que os atores têm consciência limitada das ramificações de suas 
ações. 

Teorias de 
experiência 
situada (2) 

Enfatizam agenciamento e intenções, dinâmicas do dia-a-dia, improvisação, 
coordenação, interações entre as pessoas e seus ambientes. Foco na experiência 
e construções locais de indivíduos e suas relações no âmbito de atividades e 
conversas. No seu extremo, ignoram influência da estrutura social. Estão 
presentes em ramos da filosofia, da psicologia e da sociologia. 

Eixo prática x identidade 

Teorias da 
prática (3) 

Dirigem-se à produção e reprodução de maneiras específicas de engajamento no 
mundo. Concernem atividades rotineiras, da “vida real” mas com ênfase nos 
sistemas sociais de recursos compartilhados pelos grupos que organizam essas 
atividades, relações e interpretações do mundo. Karl Marx usava a noção de 
praxis como contexto sócio-histórico para um compromisso materialista da 
conscientização e para a construção da história. Wenger considera Pierre 
Bourdieu talvez o mais proeminente teórico da prática, o qual usa o conceito de 
prática para contrapor-se a objetivos puramente estruturalistas ou funcionalistas 
da cultura e para enfatizar o caráter gerador da estrutura pela qual práticas 
culturais incorporam relações entre classes.  Wenger destaca, ainda, o crítico 
social Michel De Certeau, que entende a prática cotidiana como resistência às 
estruturas hegemônicas. Além de Marx, Bourdieu e De Certeau, Wenger admite 
outras influências em sua teoria de autores que trataram do tema prática, como 
Bruno Latour, Jane Jacobs, Jürgen Habermas, Lev Vygotsky, entre outros. 

Teorias de 
identidade (4) 

Formação social da pessoa, de acordo com um contexto cultural, marcas de 
pertencimento que se constituem em ritos de passagem e categorias sociais. 
Questões de classe, gênero, etnicidade, idade e outras categorizações e 
associações para buscar compreender as pessoas como formadas por complexas 
relações de constituição mútua entre indivíduos e grupos. Cita também as 
principais influências em identidade. 

Quadro D.1: Tradições intelectuais que influenciam a teoria social da aprendizagem 
Fonte: adaptado de Wenger (1998:12-3 e 280-3) 
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No quadro a seguir, apresentam-se as interseções entre os eixos vertical e 

horizontal do Esquema 2–1, descrevendo as teorias que ocupam posições intermediárias 

entre as teorias descritas no quadro 2.1, e que também influenciam as concepções de 

Wenger (1998) que compõem a teoria social da aprendizagem. 

 

INFLUÊNCIAS TEORIAS INTERMEDIÁRIAS ENTRE AS 
CITADAS ACIMA INFLUÊNCIAS 

Teorias da prática 
 
è 

Teorias de coletividade (5), que focam na 
formação de configurações sociais de vários 
tipos (família, comunidades, grupos, redes, 

classes, movimentos sociais, organizações), e 
nos mecanismos de coesão social. 

Teorias da estrutura 
 
ç 

Teorias de 
identidade 

 
è 

Teorias de subjetividade (6), que consideram a 
experiência da individualidade como uma 

experiência de agenciamento. Exploram como a 
experiência da subjetividade emerge do 

engajamento no mundo social. 

Teorias de experiência 
situada 

 
ç 

Teorias da estrutura 
 
 
è 

Teorias de poder (7): o poder é uma questão 
central em qualquer teoria social. Wenger (1998) 

procura abordar poder evitando, ao mesmo 
tempo, a perspectiva do conflito (poder como 

dominação, opressão ou violência), e a 
perspectiva consensual (poder como 

alinhamento consensual conferindo autoridade a 
quem é eleito, por exemplo). 

Teorias de identidade 
 
 
ç 

Teorias de 
experiência situada 

 
è 

Teorias de significado (8): foco nas maneiras 
pelas quais as pessoas produzem significados 

para si mesmas. Envolvem participação social e 
relações de poder. Alguns estudos enfatizam a 
resistência cultural a poderes institucionais ou 

colonizadores. 

Teorias da prática 
 
ç 

Quadro D.2: Interseções entre tradições intelectuais que influenciam a teoria social da 
aprendizagem 
Fonte: adaptado de Wenger (1998, p. 14-5 e 283-4) 
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APÊNDICE E – Metas e realizações do PDGS 
Metas físicas e principais realizações do Programa de Desenvolvimento e 

Gestão Social, entre 2001 e 2004: 

1 – Desenvolver modelo de competência para a formação do gestor social em diferentes níveis 
e setores estratégicos 

Mapeamento de competências do gestor social (entrevistas e grupos focais com gestores sociais, e 
mapeamento de cursos no Brasil e exterior). 
Realização de três oficinas para consolidação da matriz de competências de gestão social e 
alternativas de capacitação. 
Viagens, missões técnicas e participação em eventos no país e no exterior para prospecção e 
discussão de tecnologias de formação. 
Produção de propostas curriculares integradas e material para fomentar aprendizagem: desenhos de 
cursos, produção de casos para ensino. 

2 – Apoiar a formação de um quadro multiqualificado de gestores sociais e o desenvolvimento 
em cursos de graduação, pós-graduação e capacitação em nível de extensão 

Cento e vinte e sete gestores sociais e vinte e oito estudantes de graduação — residentes sociais — 
participantes do curso de extensão do Programa ONG Forte 2002 (40 horas/aula). Os estudantes 
atuaram por quatro meses como residentes sociais junto às organizações, conforme detalhado 
adiante. 
Oitenta gestores sociais e vinte estudantes de graduação — residentes sociais —, de diversos cursos 
da UFBA e outras instituições de ensino superior de Salvador participantes da atividade de extensão 
do Programa ONG Forte 2004 (80 horas/aula e atividades de campo por seis meses) em quatro 
territórios (Nordeste de Amaralina, Costa dos Coqueiros/Litoral Norte, Península de Itapagipe e Alto 
das Pombas). 
Duas turmas de Especialização em andamento, totalizando bolsas plenas para sessenta alunos, além 
de vinte alunos da Petrobras. Turma 1: Dezembro/2003 a Junho/2005; Turma 2: Março/2004 a 
Setembro/2005. 
Duas disciplinas na graduação como Atividade Curricular em Comunidade (ACC). 
Duas turmas de mestrado profissional em administração com área de concentração em terceiro setor 
e desenvolvimento local. 
Mestrado interdisciplinar em gestão social e desenvolvimento (o projeto do curso está em avaliação 
pela CAPES e, caso aprovado, tem início previsto para 2006). 

3 – Desenvolver projetos de pesquisa, os quais subsidiam o ensino e o desenvolvimento de 
novas tecnologias de gestão 

Dezenove pesquisas entre 2001 e 2004, gerando diferentes tipos de produções, principalmente 
acadêmicas (artigos, dissertações, relatórios de pesquisa, monografias), e outras como roteiro para 
sistematização de práticas. 

4 – Promover eventos diversos para difusão e intercâmbio do conhecimento gerado no âmbito 
da Gestão Social e Desenvolvimento 

“IX Colóquio Internacional sobre Poder Local: Gestão XXI, Gestão Social, Gestão do 
Desenvolvimento”, (15 a 19 de junho de 2003), em Salvador. 
Oficina – Gestão Contemporânea, Social e Desenvolvimento Local: Campo de Práticas e Propostas 
de Qualificação (Dezembro/2001). 
Oficina – A Gestão Integrada de Políticas Sociais e o Perfil do Gestor Governamental (Abril/2003). 
Oficina – Exploração da Realidade Social: Experiências de Gestão Social do Desenvolvimento 
(Dezembro/2003 e Março/2004). 
Oficina – Gestão Social do Desenvolvimento — Perspectivas de: Avaliação, Formação de Gestores, 
Tecnologias Sociais (Dezembro/2004). 
Sete Encontros CIAGS para o público em geral (Novembro 2003 a Janeiro/2005) temas diversos 
relacionados à gestão social e três Encontros CIAGS voltados aos integrantes do Programa ONG 
Forte 2004 (entre Outubro/2004 e Janeiro/2005). 
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5 – Consolidar a produção acadêmica no âmbito do PDGS 

Entre 2001 e 2004, foram publicados nove livros, seis capítulos de livro, cento e nove artigos, uma 
coletânea de casos em desenvolvimento, um número de revista, oito dissertações de mestrado e uma 
tese de doutorado. 

Fonte: documentos e relatórios do PDGS 
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APÊNDICE F – financiadores das atividades do PDGS 
Principais financiadores das atividades do PDGS, entre 2001 e 2004 

FINANCIADOR ATIVIDADES FINANCIADAS 

1. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
e Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) 

Atividades de ensino, pesquisa e extensão de maneira 
geral, por meio do Fundo Verde-Amarelo, do CT-Hidro 
e do CT-Infra I. 

2. Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) 

Todas as atividades do Programa, por meio de 
concessão de bolsas de produtividade em pesquisa, 
bolsas de iniciação científica e bolsas de fomento 
tecnológico. 

3. Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado da Bahia (Fapesb) 

Todas as atividades do Programa: infra-estrutura 
física, concessão de bolsas de fomento tecnológico e 
bolsas de iniciação científica (CT-Infra II e PRONEX). 

4. Fundação Kellogg Curso de Especialização em Gestão Social para o 
Desenvolvimento e Projeto Centro de Referência em 
Avaliação. 

5. Petrobras Curso de Especialização em Gestão Social para o 
Desenvolvimento (financia a participação de 
funcionários como alunos do curso). 

6. Secretaria de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais do Estado da Bahia – 
Secomp 

Financia e realiza, em parceria com o PDGS/Ciags, o 
Programa ONG Forte. 

7. Secretaria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Social da Prefeitura 
Municipal de Salvador – BA (Setrads) 

Financia e realiza, em parceria com o PDGS/Ciags, a 
pesquisa “Mapeamento de Entidades Sociais na 
Cidade de Salvador”, envolvendo o Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e o 
Conselho Municipal da Assistência Social de Salvador 
– BA. 

Fonte: elaboração própria, a partir de documentos e folhetos do PDGS. 
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ANEXO A – Objetivos específicos e principais atividades 
realizadas – Programa ONG Forte 2004 

Relatório Final de Avaliação do Programa ONG Forte 2004 
 

Objetivo específico 1 

Capacitar em nível de extensão 100 gestores e/ou dirigentes de organizações não-governamentais 
situadas no estado da Bahia, concentradamente na região metropolitana de Salvador, visando 
instrumentalizá-los para a gestão social, estimular a integração e a troca de experiências. 

Atividades relacionadas a este objetivo 

• Visitas e reuniões nos quatro territórios para apresentação do Programa, identificação das 
demandas, sensibilização e mobilização dos gestores sociais e parceiros (Alto das Pombas: 3 
reuniões/visitas; Costa dos Coqueiros: 3; Nordeste de Amaralina: 2; Península Itapagipe: 3) 

• Oficina “Diagnóstico Rápido Participativo para o Desenvolvimento Sócio-Territorial” – Celso 
Crocomo - Alto das Pombas, Costa dos Coqueiros e Península de Itapagipe – Carga Horária: 40 
horas, em cada território – de 26/7/2004 a 31/7/2004 e de 2/8/2004 a 7/8/2004.  

• Oficina “Planejamento Rápido Participativo para o Desenvolvimento Sócio-Territorial” – Markus 
Brose - Alto das Pombas, Costa dos Coqueiros e Península de Itapagipe - Carga Horária: 40 
horas, em cada território - de 30/8/2004 a 4/9/2004 e de 13/09/04 a 18/09/2004. 

• Oficinas Itinerantes ministradas pelos residentes sociais: “Economia Solidária e Cooperativismo” – 
3 e 4/1/2005, 12h – Nordeste de Amaralina; “Mobilização Social” – 20, 21 e 22/12/2004, 12h; 
Península da Itapagipe; “Formação de Grupo e Processo Grupal (7, 14, 21 e 22 de dezembro) - 
12h – 7 participantes - Península de Itapagipe. 

• Obs: as atividades detalhadas abaixo no âmbito do objetivo 2 apresentam caráter de capacitação, 
estando também relacionadas ao objetivo 1. 

Informações complementares e breve análise 

• De maneira geral, considera-se bom o nível de participação nas atividades descritas, variando a 
quantidade de pessoas e o grau de engajamento em função de cada território e das diferentes 
etapas do Programa.  

• No Nordeste de Amaralina, o trabalho foi realizado no âmbito do Programa Viva Nordeste, 
conduzido por uma equipe de várias secretarias do governo do estado da Bahia. Os residentes e o 
monitor participaram das atividades relacionadas à elaboração de um plano de desenvolvimento 
para a região de acordo com a metodologia GESPAR, e acompanharam especificamente alguns 
grupos da comunidade. Como o processo de elaboração de um Plano de desenvolvimento já 
estava em curso no âmbito do Viva Nordeste, optou-se por não oferecer nesse território as oficinas 
de diagnóstico e planejamento participativo. Os residentes tiveram a oportunidade de participar de 
capacitações da metodologia GESPAR juntamente com os técnicos do Programa Viva Nordeste. 

• As oficinas de diagnóstico e planejamento para o desenvolvimento sócio-territorial geraram planos 
de ação em prol do desenvolvimento dos territórios onde ocorreram, especificando prioridades, 
objetivos, metas, atividades, cronograma e responsáveis por cada atividade.  

• Os dados para o diagnóstico foram coletados em cada território, por gestores e residentes sociais.  
• Os facilitadores dessas oficinas são profissionais com significativa e reconhecida experiência em 

processos como este, o que contribuiu com a elevada qualidade do trabalho.  
• Os dados dos diagnósticos e planos de ação foram disponibilizados aos gestores dos territórios 

para que possam ser usados como referência para a continuidade das ações iniciadas no 
Programa e em projetos futuros. 

• A implementação do plano de ação foi acompanhada pelos residentes sociais nos três territórios, 
durante o período do Programa ONG Forte, destacando-se que houve alterações ao longo da 
implementação, o que é esperado em processos dessa natureza.  

• No território do Alto das Pombas, as atividades de campo foram interrompidas antes do término do 
Programa, entre outras razões, pela existência de conflitos entre os participantes da comunidade 
entre si, e de alguns deles com a equipe da universidade, além da própria dificuldade de 
mobilização das bases desses grupos. 

• As oficinas itinerantes foram oferecidas por iniciativa dos residentes sociais, aliando demandas 
identificadas nos territórios a suas competências de acordo com sua área de formação e 
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experiências prévias. Outras oficinas foram ministradas após o término oficial do Programa e, 
portanto, não estão consideradas neste relatório.  

Nível de participação dos gestores em etapas do programa 

Territórios Início da capacitação 
(média de 
participantes na 1ª 
semana do curso de 
Celso Crocomo) 

Final da capacitação 
(média de 
participantes na última 
semana do curso com 
Marcus Brose) 

Início das atividades 
de campo (média de 
participantes na 1ª 
semana) 

Final das atividades de 
campo (média de 
participantes na última 
semana) 

Alto das 
Pombas 10 5 4 4 

Costa dos 
Coqueiros 28 25 25 28 

Península de 
Itapagipe 24 19 13 6 

Nordeste de 
Amaralina 

Residentes sociais trabalharam mais diretamente, ao longo do Programa, com cerca 
de 11 gestores sociais e 4 técnicos do Programa Viva Nordeste. Nos Encontros 
CIAGS-ONG Forte e nas oficinas nesse território, havia em torno de 20 pessoas por 
evento. Nas atividades gerais do Programa Viva Nordeste, havia número variável de 
participantes, de acordo com natureza e objetivo da atividade. 

 
Objetivo específico 2 

Realizar 4 eventos de sensibilização e mobilização dos dirigentes de órgãos públicos, gestores e/ou 
dirigentes de ONGs, constituindo um Fórum permanente de Gestão e Desenvolvimento. 

Atividades relacionadas a este objetivo 

• I Encontro CIAGS–ONG Forte: "Redes Sociais e Desenvolvimento Sócio-Territorial" – Dalberto 
Adulis – 06/10/04 – Participantes do ONG Forte: 58 

• II Encontro CIAGS–ONG Forte: “Mobilização de Recursos e Sustentabilidade Organizacional” – 
Equipe do GAPA-BA (Harley Henriques, Márcia Marinho e Tacilla Siqueira) 11 e 12/1/2005 – 
Participantes: 11/1 – 88 manhã e 76 tarde; 12/1 – 80 manhã e 64 tarde. 

• Oficina de Planejamento Estratégico do Fórum da Costa dos Coqueiros – Antônio Nascimento - 
08/01/05.  

• Oficina “Elaboração de Projetos” – Jeová Torres - Nordeste de Amaralina – 15/1/2001 – 20 
participantes e 16/1/2005 – 16 participantes. 

Informações complementares e breve análise 

• Nível de participação variável entre os encontros. Alguns gestores manifestaram dificuldade para 
participar de eventos de um dia inteiro (manhã e tarde), por terem outros compromissos junto a 
suas organizações e famílias. Por outro lado, realizar o evento em mais dias e apenas um turno, 
representava maiores custos e tempo de deslocamento, especialmente no caso dos gestores da 
Costa dos Coqueiros. Assim, decidiu-se por manter encontros de 8h diárias. 

• O tema mais demandado pelos gestores foi captação de recursos, o que levou à formatação de um 
Encontro sobre esse tema com mais tempo de duração (dois dias).  

• A avaliação sistemática da Oficina de “Mobilização de Recursos e Sustentabilidade 
Organizacional” foi realizada por apenas uma das turmas (foram duas turmas), pois não houve 
tempo suficiente para isso na outra. De acordo com as avaliações em forma de questionário 
respondidas pelo grupo, podemos de forma geral dizer que: 45% dos participantes consideraram a 
oficina excelente, 31% a avaliaram como muito boa, 19% acharam que foi boa, 4% acharam que 
foi regular e apenas 1% acredita que a oficina deixou a desejar, considerando todos os aspectos 
relacionados no questionário de avaliação. Nesta perspectiva, entendemos que a avaliação da 
oficina foi positiva, uma vez que 95% dos participantes a consideraram entre boa e excelente (ver 
observações mais específicas no anexo 8.4. 

• Todos os encontros foram conduzidos por profissionais reconhecidos nacional e 
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internacionalmente por sua atuação nessas áreas.  
• O nível de integração dos gestores entre si e com os residentes foi crescente ao longo dos 

encontros, levando à formação de uma comissão para avaliação e busca de continuidade do 
Programa nos territórios, composta por residentes sociais e gestores de três territórios (exceção do 
Alto das Pombas), que vem mantendo a articulação após o encerramento do Programa. 

• O nível de engajamento e mobilização na Costa dos Coqueiros foi intenso durante todo o 
processo, tendo o grupo identificado questões comuns e potencial de articulação em torno das 
quais criaram o “Coletivo de Organizações da Sociedade Civil da Costa dos Coqueiros”, de acordo 
com a configuração em rede, que está estruturando-se para trabalhar em torno das demandas, 
ações e projetos iniciados ao longo do programa ONG Forte. 

 
Objetivo específico 3 

Monitorar as atividades de um grupo de 100 OSCs, apoiado por um sistema de informação, por meio 
de 4 programas elaborados de forma conjunta pelo gestor social das ONGs e Residentes Sociais. 

Atividades relacionadas a este objetivo 

O SIG Social, que foi a denominação escolhida para o sistema de informação de acompanhamento 
de projetos e atividades da Residência, teve sua fase de desenvolvimento durante todo o período da 
Residência Social do Programa Ong Forte 2004, sendo contratado perante a Rede de Tecnologias-
RETEC da Federação das Indústrias da Bahia, com recursos do PRONEX – Projeto Núcleos de 
Excelência em Ciência e Tecnologia da FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia e do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

A implementação do sistema foi dividida em 3 fases ou módulos, contudo, vale salientar que o 
cronograma de entrega desses módulos foi impactada por motivos externos ao Programa Ong Forte: 

• Utilização de recursos da FINEP e falta de orientação nas questões de direitos autorais para a 
efetiva contratação da FIEB, o que atrasou em meses o início dos trabalhos. 

• Integração do Sistema com uma base de CNPJ da Receita Federal, que somente foi cedida a 
UFBA, por força de contrato de prestação de serviços com o SERPRO, em janeiro de 2005; 

• Finalização da modelagem conceitual, em agosto de 2005, pela Coordenação de Apoio à Gestão 
Social e da Unidade de Gestão do Conhecimento do CIAGS/UFBA, em julho de 2005. 

• Reformatação da programação visual do Portal Gestão Social, em sua versão 2.0, e a necessidade 
de integração com a interface do SIG Social; 

Desta forma, o sistema não foi utilizado pelos Residentes, Monitores e Gestores Sociais na edição 
2004 do Programa ONG Forte, tendo o monitoramento das atividades acontecido por meio de planos 
de trabalho, relatórios e reuniões periódicas, sem o apoio de um sistema informatizado sofisticado de 
controle de processos (work-flow) do Sig Social. 

No entanto, durante o processo de capacitação, empreendeu-se um esforço de formatação de uma 
Matriz de Acompanhamento de Projeto para cada um dos territórios envolvidos, de forma que 
servissem de base para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades ao longo do trabalho 
de campo. 

Apesar dos atrasos na entrega do SIG, o Portal Gestão Social encontra-se no ar desde julho de 2003 
em sua versão 1.0, disponibilizando informações a respeito de áreas de conhecimentos que 
englobam temas como desenvolvimento local, terceiro setor e cooperativismo em 
htttp://www.gestaosocial.org.br. A versão 2.0 do Portal está no ar a partir de 22 de abril, com novas 
funcionalidades e layout. 

Informações complementares e breve análise 

Em vista dos motivos elencados, a entrega para o testes e validação do SIG Social 1.0 da RETEC 
para o CIAGS/UFBA foi determinada para o dia 14 de março de 2005, iniciando uma fase de ajustes 
para a homologação e posterior uso nas atividades do CIAGS/UFBA, como por exemplo, novas 
versões de trabalhos com Residência Social. 
 

http://www.gestaosocial.org.br
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Objetivo específico 4 

Envolver 16 alunos da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, em nível de 
graduação universitária, no monitoramento das atividades dos 4 programas elaborados de forma 
conjunta com o Gestor Social. 

Atividades relacionadas a este objetivo 

• Processo seletivo de residentes sociais (entre maio e junho de 2004) 
o Definição do perfil dos residentes e dos critérios de seleção (optou-se por abrir a seleção a 

estudantes de todos os cursos e instituições de ensino superior de Salvador, garantindo a 
articulação interdisciplinar e interinstitucional); 

o Sessão Pública de apresentação do Programa – 27/5/2004, na EAUFBA; 
o Etapas da seleção: análise de currículo e histórico escolar; redação; entrevista – de 27/05/2004 

a 8/6/2004. 
• Semana de acolhimento e Oficinas de Integração e Planejamento com grupo inicial de 20 

residentes sociais – de 12 a 16/7/2004 e de 19 a 23/7/2004. 
• Encontro CIAGS: “L´Ombrello - Uma experiência de Pesquisa-ação e Planejamento Urbano na 

Itália” – Valeria Giammella (Diretora do Centro de Pesquisa do Departamento de Planejamento do 
Instituto Universitário de Veneza), 29/7/2004. 

• Oficinas: “Interfaces hipertextuais como suporte à análise organizacional com base em estudos de 
caso” – Marcos Lima e “Fotografia Social” – Marcelo Reis, 18/10/2004. 

• Oficina “Construção de Casos de Ensino em Gestão Social” – Profa. Sylvia Roesch - 20 e 
21/10/04. 

• Oficina Fórum Social Baiano: “Experiências transformadoras nas relações entre Universidade e 
Sociedade: novas formas de gestão construídas na interação entre ensino, pesquisa e extensão?” 
– coordenada por Suzana Moura, Paula Schommer e Paulo Simões, 28/10/2004. 

• Encontro CIAGS “Quando a Universidade e a Sociedade se encontram: a experiência do Serviço 
da Coletividade da Universidade do Quebec em Montreal” -  

• André Michaud (Diretor do SAC/UQAM), 29/11/2004. 
• Oficina de Gestão Social do Desenvolvimento: perspectivas de avaliação, formação de gestores e 

tecnologias sociais. 13 e 14/12/2005 – evento internacional promovido pelo CIAGS. 

Informações complementares e breve análise 

• Grupo inicial foi composto por 20 estudantes. Houve a desistência de dois deles, um por motivos 
de saúde, outro por acúmulo de atividades. Houve a integração de um novo residente. O grupo 
chegou ao final composto por 19 estudantes. 

• Outros comentários a respeito desse objetivo estão detalhados no item Residência Social abaixo. 

Produtos gerados pelos residentes sociais 

• 19 Planos de Trabalho Individual e 4 Planos de Trabalho do Grupo, traçando objetivos, metas e 
estratégias, e detalhando atividades previstas em cada território, nos meses futuros de Programa.  

• Mapeamento de 53 organizações da sociedade civil, sendo 20 na Região Nordeste de Amaralina, 
16 na Península de Itapagipe, 14 na Costa dos Coqueiros e 3 no Alto das Pombas. 

• Projeto “Residência Itinerante”, elaborado e executado por iniciativa de residentes sociais, por meio 
do qual foram oferecidas oficinas de capacitação que atendiam a demandas específicas de 
capacitação dos gestores sociais em cada território, aproveitando o conhecimento de cada 
estudante, de acordo com sua área de formação e experiência prévia. 

• 16 casos para ensino em gestão social e desenvolvimento, que relatam situações vividas ao longo 
do Programa, e 1 artigo acadêmico; 

• 19 relatórios finais individuais e 4 relatórios finais de grupo; 
• sistematização dos diagnósticos e planos de desenvolvimento sócio-territorial elaborados em 3 

territórios, além da sistematização de processos desenvolvidos nos territórios; 
• facilitação de oficinas, elaboração de material para ensino, elaboração de cartas, documentos, etc, 

no âmbito das atividades nas comunidades. 
 



  344 

 
Objetivo específico 5 

Envolver 2 alunos do Instituto de Ciência da Informação (ICI), da Universidade Federal da Bahia, em 
nível de graduação universitária, no atendimento informacional do CIAGS. 

Principais atividades relacionadas a este objetivo 

Para a estruturação e o desenvolvimento das atividades de formatação do acervo físico e digital, que 
foi denominada de Biblioteca Especializada em Gestão Social, foram contratatadas 3 pessoas, desde 
dezembro de 2003: 01 profissional formado em Biblioteconomia pela UFBA com experiência em 
sistemas de qualidade e informatização, auxiliada por 2 estagiários do curso de Biblioteconomia do 
Instituto de Ciência da Informação (ICI), da Universidade Federal da Bahia, (Robélia Velame e 
Neubler Nilo). 

A estes coube a responsabilidade pelas atividades abaixo: 

• desenhar um sistema de acompanhamento de sugestões, compras e entregas de publicações 
compradas pela FAPEX/UFBA; 

• escolher, implantar e operacionalizar um sistema de catalogação e controle de acervo, digitalizado 
e disponível na Internet; 

• dispor o acervo físico, de forma organizada e categorizada; 
• atender ao público externo e interno, em busca de informação e empréstimo temporário de material 

impresso e digital; 
• estruturar um sistema de organização documental, em forma de diretórios e sub-diretórios internos 

para e equipe do CIAGS organizar seus documentos internos e de projetos (diretório Z); 
• estruturar as secções do Portal Gestão Social 1.0, que dispõe de bancos de dados, determinando 

os metadados e forma de funcionamento, e reconfigurar o Portal e a arquitetura da informação 
para a versão 2.0;; 

• estabelecer um padrão editorial e gráfico p/ a Coleção Gestão Social e Cadernos de Gestão Social, 
em parceria com a EDUFBA; 

• registrar marcas mistas e submarcas do CIAGS/UFBA perante o INPI; 
• revisar a Programação Visual do CIAGS e do Manual de Identidade.  

Informações complementares e breve análise 

• As atividades descritas extrapolam as ações integrantes do Contrato FLEM/SECOMP e das 
prestadoras de serviço a FLEM, no âmbito do Programa ONG Forte.  

• Em termos operacionais para o CIAGS, as ações desenvolvidas pelos estagiários da área de 
biblioteconomia e o bibliotecário responsável visaram uma estruturação informacional mínima do 
CIAGS com a finalidade de disponibilizar informações em mídia impressa na sede do CIAGS e 
mídia digital, a partir do Portal, para um público composto de pesquisadores, alunos e gestores 
sociais, em diferentes formatos e suportes. 

• O detalhamento dos trabalhos da área de informação do CIAGS (compreendendo o Portal Gestão 
Social, Multiacervo/PHL, Organização Documental, SIG Social, Coleção Gestão Sócia, Boletim 
Informativo, Catálogo Social da Bahia, etc.) é parte integrante dos relatórios feitos pela FEP - 
Fundação Escola Politécnica. 

 


