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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem o propósito de refletir a questão da construção do 

conhecimento no terceiro setor, a partir da sistematização de práticas e experiências 

sociais, tendo em vista que, quando adotada, leva em consideração as 

características da gestão social, baseadas nos valores e cultura organizacionais e 

na busca da participação de todos os atores envolvidos - o capital social. A 

dissertação aborda também: as origens e a evolução do terceiro setor no Brasil e 

sua gestão; o conceito de gestão do conhecimento e organizações de 

aprendizagem; e o papel das redes sociais no compartilhamento de conhecimentos. 

A partir deste referencial, o foco volta-se para o estudo de caso exploratório 

qualitativo de uma organização não-governamental (ONG) brasileira, o Espaço 

Compartilharte (EC), que realiza, de forma participativa, a sistematização de seus 

projetos. A pesquisa abordou as aprendizagens derivadas da prática social e o seu 

compartilhamento como fontes de conhecimento coletivo. Para a verificação da 

construção do conhecimento na organização, utilizou-se o modelo da espiral do 

conhecimento, conforme apresentam Nonaka e Takeuchi (1997). Embora as práticas 

de gestão social brasileiras ainda não sejam produtos de metodologias 

sistematizadas, concluiu-se que o EC possui um modelo de sistematização em que 

compartilha aprendizagens, disponibiliza ferramentas e constroi conhecimento. Os 

resultados são considerados pertinentes à ONG estudada e, portanto, não 

generalizáveis. 

 

Palavras-chave: Terceiro setor. Sistematização de experiências. Compartilhamento 

de conhecimento. 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper is to ponder over the knowledge construction issue in the 

nonprofit sector, starting from the systematization of social practices and 

experiences, and considering, when adopted, it takes into account the characteristics 

of social management based upon values and organizational culture as in the search 

for the participation of all actors involved – the social capital. It also examines (1) the 

origins and evolution of the third sector in Brazil and its management, (2) the concept 

of knowledge management and learning organizations and (3) the role of social 

networks on knowledge sharing. From this framework, the focus turns to the 

exploratory qualitative case study of a non-governmental organization (NGO) – 

Espaço Compartilharte (EC), which achieves, in a participatory manner, the 

systematization of its projects. The research focuses on how the learning derived 

from social practice - generated between the actors that form the network of this 

organization - it plows shared the the source of collective knowledge. For the 

verification of the construction of the knowledge in the organization, the model of the 

spiral of the knowledge was used, as they present Nonaka and Takeuchi (1997). 

Although the practices of administration social Brazilians are not still products of 

systematized methodologies, it was ended that EC possesses a systemization model 

in that he/she shares learnings, it makes available tools and it builds knowledge. The 

results are considered pertinent to studied ONG and, therefore, you didn't generalize.  

 

 

Key-words: Third sector. Experience´s systematization. Knowledge sharing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Vive-se a ‘era do conhecimento’. O conhecimento é o que permite descobrir 

novas oportunidades capazes de gerar bons resultados, sendo considerado um 

grande diferencial no âmbito de um mundo globalizado, caracterizado pela transição 

de uma era industrial para uma era baseada no conhecimento - o mundo se torna 

cada vez mais conhecimento do que máquinas, segundo Capra (1984). A 

globalização trouxe, a reboque, contornos geográficos diferenciados e 

características peculiares às organizações, em que se destacam, sobretudo, a 

geração e a disseminação de informações em volumes, rapidez e abrangência.  

Os novos formatos organizacionais, com modelos de gestão baseados em 

valores, ativos intangíveis, capital humano etc., estimulam os processos de 

aprendizagem coletiva e cooperação e assumem importância ainda mais 

fundamental para o enfrentamento de novos desafios colocados pela atual difusão 

estabelecida. As organizações têm, então, que compreender o significado da gestão 

do conhecimento, a fim de obter a garantia e, em última instância, os impactos 

positivos no seu desempenho, de maneira que os conhecimentos possam ser 

compartilhados.  

De acordo com Castells (2006), as novas formas de percepção e 

interpretação da sociedade sugerem uma necessidade maior das organizações em 

preservar sua forma de captar e utilizar o conhecimento. Segundo ele, o que mudou 

“é a habilidade em usar uma força produtiva, a qual distingue nossa espécie 

biológica das demais: nossa capacidade de processar símbolos”. Pierre Lévy (2000) 

afirma que as novas condições da vida econômica e social transformaram a relação 

com o saber por conta, principalmente, da diversidade e multiplicidade de 

informações, o que estimula o intercâmbio de saberes e cria o chamado aprendizado 

cooperativo.   

Para Peter Drucker (1997), as transformações sociais advindas da 

globalização tornam o conhecimento como fator de produção preponderante, em 

valor agregado, em relação aos meios tradicionais – trabalho, terra e capital, sendo 
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que o conhecimento é visto como o recurso mais estratégico, e o aprendizado, como 

o processo mais importante (LASTRES, FERRAZ, 1999).  

A globalização, bem como a disseminação de novas tecnologias de 

informação e comunicação, facilita a transferência de conhecimento; entretanto, 

conhecimentos implícitos, tácitos, intangíveis não são facilmente transferíveis, pois 

“estão enraizados em pessoas, organizações e locais específicos” (LASTRES e 

FERRAZ, 1999); a isso denomina-se capital social, capaz de incorporar vários níveis 

e unidades de análise. A maior parte dos estudos sobre o capital social destaca as 

contribuições de três autores, a saber: i) o capital social como recurso para o 

indivíduo que pertence a uma determinada estrutura, tratando-se de um recurso 

coletivo (Coleman); ii) o capital social como um recurso coletivo baseado nas normas 

e redes de intercâmbio entre os indivíduos (Putnam); e iii) o capital social como a 

soma dos recursos decorrentes da existência de uma rede institucionalizada de 

relações de reconhecimento mútuo (Bourdieu).  

Embora possua características de bem público, a produção de capital social 

é, necessariamente, coletiva, estabelecida por meio de relações de cooperação e 

interação. Neste aspecto, pode-se dizer que a confiança é um fator crítico que 

influencia diretamente a ação coletiva do grupo, e as redes vêm sendo consideradas 

como o formato organizacional mais adequado à geração de conhecimento e à 

promoção do aprendizado coletivo. O nível de confiança (e expectativa) entre os 

indivíduos de uma determinada rede está diretamente relacionado ao capital social.  

Assim, se a sociedade industrial era bem representada pela metáfora da 

máquina, na sociedade do conhecimento e da informação, a rede passa a ocupar 

lugar preponderante, transformando o conceito de rede em uma alternativa de 

resposta às demandas de conectividade e articulação social. As redes, por serem 

multiformes, aproximam atores sociais diversificados — dos níveis locais aos mais 

globais, de diferentes tipos de organizações — e possibilitam o diálogo da 

diversidade de interesses e valores.   

A constituição de redes e o uso da informação na geração do conhecimento 

evidenciam que o capital social pode contribuir para a redução da pobreza, para o 

desenvolvimento e bem-estar social e, ainda, para a construção da cidadania. Para 

as comunidades, a situação ideal é ter o seu capital social dividido entre as 

seguintes formas de redes sociais: i) confiança e comprometimento; ii) ampliação 
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das fontes de informações e conhecimento; iii) acesso às instituições e ao poder 

(MARTELETO, SILVA, 2005).  

O bem-estar social significa uma melhor distribuição dos saberes, resultando 

numa dimensão social mais justa e solidária, ou seja, imbuída de uma necessidade 

de diminuir as desigualdades, promover a cidadania e fortalecer a dignidade 

humana, em busca da equidade social, tão afetada pelo desenvolvimento 

econômico. As questões sociais estão na pauta de todas as nações: Estado, 

mercado e sociedade civil estão atentos à questão da sustentabilidade, fincada 

sobre o tripé do desenvolvimento econômico, ambiental e social.  

Diante de uma economia de mercado, “naturalizando a desigualdade”, Paulo 

Freire (2004) reafirma que é preciso criar, na sociedade civil, a capacidade de 

governar e promover o desenvolvimento. A gestão da esfera pública, portanto, exige 

instituições organizadas, democraticamente, para garantir a articulação do Estado e 

da Sociedade Civil no desenvolvimento das ações políticas. Essa concepção de 

público exige: a articulação da complexa rede de organizações em uma gestão de 

corresponsabilização. 

O terceiro setor (TS) emerge nesse cenário, em que o papel do Estado é 

revisto, e se apresenta como uma das iniciativas dessa interação entre esses três 

atores: Estado, Mercado e Sociedade Civil e pode ser assim traduzido: "iniciativas 

privadas que não visam ao lucro; iniciativas na esfera pública que não são feitas 

pelo Estado. Nem empresa nem governo, mas sim cidadãos participando, de modo 

espontâneo e voluntário, em um sem número de ações que visam ao interesse 

comum" (FERNANDES, 1994).  

O TS é constituído de organizações não-governamentais (ONGs) – 

fundações, associações, entidades privadas de assistência social, organizações 

sociais e associações comunitárias, dentre outras – que precisam ser organizações 

de aprendizado, visto que têm a desenvolver um campo fértil de experiências e 

práticas para aquisição, geração, disseminação e transferência de conhecimento. 

Nesse contexto, a dimensão social do conhecimento se materializa por meio 

das ONGs, que, articuladas em redes, “marcadas pela emergência de novos atores 

sociais” (SCHERER-WARREN, 2005), se concentram em melhorias para as 

comunidades em que estão inseridas e para a clientela atendida. Para Dowbor 

(1999), as ONGs sentem necessidade de se equiparem rapidamente em sistemas 

de informação e de comunicação, e se articularem em rede.  
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O modelo de gestão que deve predominar nas organizações do terceiro setor 

deve ser influenciado por uma racionalidade substantiva, definida por Serva (1997) 

como sendo orientada para duas dimensões: a individual, que se refere à 

autorrealização, compreendida como concretização de potencialidades e satisfação; 

e a grupal, que se refere ao entendimento nas direções da responsabilidade e 

satisfação sociais, sem, no entanto, esquecer elementos da eficácia organizacional. 

Assim, tendo em vista a gestão social, a proposta de uma reflexão sobre 

sistematização de projetos sociais remete ao intento de alteração do quadro de 

desigualdade social existente, jamais de substituição ao papel do Estado. A 

sistematização apresenta-se como um instrumento que leva à recuperação e à 

reflexão do “viver compartilhado dos agentes da prática escolhida para se tornar 

objeto de estudo, espaço de discussão e de aprendizagem” (JARA, 2001).  

Sistematizar é construir conhecimento coletivamente; não é simplesmente 

ordenar as experiências e registrá-las em diferentes meios. De acordo com Jara, 

sistematizar é fazer uso da interpretação crítica de uma ou mais práticas visando 

achar o caminho das pedras: descobrir a lógica do processo, os fatores que nele 

intervêm, como se relacionam entre si e por que o fazem de um determinado modo. 

Uma vez compreendida e ordenada, a experiência pode sempre ser reconstruída.  

A vantagem de sistematizar no TS é a sua ligação direta e constante com o 

cotidiano, como afirma Tenório (1998). São as organizações do TS que podem 

construir o conhecimento, a partir de práticas que se transformem, não só em 

instrumento para explicar e compreender a realidade, mas que quando 

sistematizadas, proporcionem verdadeiramente o aprendizado coletivo.  

Citando Boaventura de Souza Santos (2004), quando ele discute que 

“existem novas maneiras da sociedade se organizar atualmente e a essas novas 

maneiras devem corresponder novos modos de se produzir conhecimento, não se 

pode ficar com as antigas formas numa sociedade que mudou”. Assim sendo, ao 

sistematizar experiências, é muito importante fazer isso dentro da gestão do 

conhecimento: não apenas se limitar a responder, mas sim o porquê e como usá-lo; 

explicitar o que deu certo, o que deu errado... “Um ciclo contínuo de aprendizagem e 

adaptação que pode ser chamado de ciclo do conhecimento” (CHOO, 1998). A ideia 

é que o que se sistematiza é aquilo que pode servir de referência para outros.  

 

 



 

 

17

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

Apesar do evidente crescimento e importância econômica e social das 

organizações do terceiro setor, observa-se uma relativa escassez acadêmica a 

respeito, sobretudo ao que diga respeito à gestão. Uma reflexão sobre a gestão das 

organizações do terceiro setor não pode ser feita sem que se considerem suas 

particularidades.  

Segundo Andión (1998), a maioria dos trabalhos existentes sobre a gestão 

dessas organizações não considera suas singularidades, analisando-as através de 

uma abordagem funcional, baseada nos mesmos conceitos e instrumentos utilizados 

no estudo das organizações empresariais. Neste sentido, o conceito de 

racionalidade substantiva, que alguns autores (RAMOS, 1981; SERVA, 1997; 

ANDIÓN, 1998) têm constituído como base teórica diferenciada da racionalidade 

instrumental valorizada pelo mercado, sem, no entanto, como alerta Tenório (1998), 

“desprezar, ingenuamente, as tecnologias gerenciais oriundas do mercado”.  Tenório 

(2004), a partir da teoria de Habermas, caracterizou uma gestão social dialógica, 

desenvolvida segundo os pressupostos do agir comunicativo e mais participativo, no 

qual o processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais: 

 

quando os atores tratam de harmonizar internamente seus planos de ação e 
de só perseguir suas respectivas metas, sob a condição de um acordo 
existente ou a se negociar sobre a situação e as consequências esperadas 
(HABERMAS, 1989 apud TENÓRIO, 2004). 

 
 

O tema desenvolvido dá ênfase à sociedade do conhecimento e às 

organizações do terceiro setor, cujas particularidades, tais como: a busca de 

solidariedade, capital social, estruturação de redes e compartilhamento de saberes, 

precisam ser consideradas. Ao penetrar nesta vereda do conhecimento, percebe-se 

que a necessidade de gerenciar o conhecimento no terceiro setor o atinge, 

especialmente. O estudo da aprendizagem foi orientado por entendê-la como 

atividade social, ou seja, se dá entre sujeitos, na relação entre pessoas.  

As organizações precisam viabilizar o desenvolvimento de habilidades das 

pessoas que as integram, com vistas a alcançarem os objetivos estabelecidos; 

desse propósito, consequentemente, emerge a necessidade da gestão do 
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conhecimento. Muitas organizações têm iniciativas, ainda que informais, contudo há 

defasagem de propostas específicas para este setor. 

Assim, baseando-se no entendimento que uma ONG também é uma 

organização do conhecimento, percebe-se a sistematização de experiências como 

uma metodologia que pode contribuir para tal. Segundo Jara (2001), a 

sistematização revela conhecimentos, estimula mudanças, interfere em processos 

sociais, permite relacionar teorias e práticas, tanto da ação individual quanto da ação 

coletiva, e repensar a teoria do campo social em que a experiência se situa, 

trazendo à luz os aprendizados, a partir das práticas das próprias ONGs. 

Sistematizar, então, é mais que organizar as experiências e registrá-las; é uma 

avaliação crítica da prática, por meio da qual, novos conhecimentos são gerados. 

 
Devem mudar não só a prática, mas a própria cultura e o modo de pensar 
as organizações; por si só, a sistematização produz conhecimentos sobre 
práticas inovadoras, e disponibiliza [este novo saber-fazer] para 
intercâmbios. A sistematização vai além da mera descrição não crítica dos 
fatos; [...] deve ter como meta a aprendizagem e a construção de propostas 
alternativas de mudança social, desvendando as teorias que estão 
pressupostas na ação, renovando a produção da teoria e [devendo] gerar 
conhecimentos (JARA, 2001). 

 

As organizações sem fins lucrativos são organizações de conhecimento. Seja 

na identificação de estratégias para a mobilização comunitária, seja na proposta de 

metodologias inovadoras, ou ainda no apoio às políticas públicas, seu trabalho 

depende essencialmente da produção intelectual. Porém, são poucas as que se 

preocupam com a gestão do conhecimento. A questão que se coloca neste trabalho, 

portanto, é: como construir conhecimento, a partir de experiências e práticas, no 

terceiro setor? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Esta dissertação tem uma intencionalidade prática: colaborar com o 

desenvolvimento do campo da gestão do conhecimento das organizações sociais no 
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Brasil. Como objetivo geral visa contribuir para o desenvolvimento do modelo de 

gestão de conhecimento no terceiro setor, especificamente, no estudo de caso da 

Organização da Sociedade Civil (OSC), Espaço Compartilharte (EC), localizada no 

distrito de Canoas, município de Teresópolis – RJ, identificadas como relevantes no 

processo de gestão do conhecimento do terceiro setor. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

• Contextualizar conceitos e resgatar aspectos históricos, culturais e sociais 

do terceiro setor. 

• Identificar o processo de construção do conhecimento por meio das 

relações, da interação e das pessoas. 

• Mapear as atividades de sistematização de experiências no terceiro setor. 

• Apresentar o modelo de sistematização de experiências na organização e 

sua aplicabilidade na construção do conhecimento.. 

 

 

1.4  RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Esta pesquisa apresenta uma contribuição para a ciência das organizações, 

configurada na forma da abordagem do tema, voltada à análise das ONGs, levando 

em conta sua diversidade, complexidade, histórias, e práticas particulares, 

preenchendo, assim, uma lacuna no âmbito dos estudos do terceiro setor, uma vez 

que, segundo Andión (1998), “a análise das formas de funcionamento e da ação 

coletiva dessas organizações pode constituir fonte de ricos aprendizados tanto para 

a prática quanto para a reflexão teórica na área da gestão”.  

É relevante ressaltar que este trabalho tem como campo de investigação a 

questão da geração do conhecimento; mais do que ‘saber o quê’, o conhecimento 

valoriza o processo, as relações, a interação e as pessoas como a principal fonte de 

sua produção do conhecimento.  
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Segundo Rodriguez (2002), o sucesso da gestão orientada ao conhecimento 

depende de saber integrar cultura e processos, mantendo especial atenção ao 

principal capital que as organizações possuem: as pessoas. A investigação se pauta 

a partir de dois eixos principais: a organização do conhecimento e a sistematização 

de experiências. Em outras palavras, o foco é compreender os saberes gerados em 

determinada organização social, dando ênfase ao processo de aprendizagem 

coletiva. 

Justifica-se, então, a pesquisa sugerida pelo protagonismo de abordar, neste 

trabalho, elementos como a participação dos atores na geração de conhecimento e 

a formação em rede, buscando, assim, contribuir para um melhor entendimento a 

respeito destas, como fenômeno que gera novas formas de cooperação e de 

disseminação de informações, conhecimentos e aprendizados - instrumento de 

expressão pela colaboração ao fortalecimento de práticas de transformação social e 

ao alcance de objetivos comuns, fundamentais à gestão e à sustentabilidade das 

organizações do terceiro setor. 

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO 

 

 

Diverso, complexo, polêmico, recente, repleto de particularidade; assim é o 

fenômeno do terceiro setor, que, só a partir dos anos 90, vem se consolidando no 

Brasil; o que, por si só, já limita os estudos nessa área. 

Para delimitar o problema e os fatos expostos na dissertação, deve-se 

considerar que o presente trabalho se refere a um estudo de caso qualitativo e 

exploratório que, se por um lado, permite um conhecimento mais específico sobre a 

organização pesquisada, se constitui também num limite, na medida em que os 

resultados se atêm ao próprio estudo de caso e não podem ser estendidos a outras 

organizações.  

De acordo com Yin (2005), é possível fazer generalizações teóricas a partir de 

um estudo de caso, devendo-se evitar que resultados de frequência sejam 

generalizados por e para qualquer tipo de organização. 
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Assim, o fato de abordar fenômenos ainda em formação - apesar e por conta 

de seu protagonismo – é por si só um limitador e, neste sentido, pode apresentar 

alguma lacuna de análise, em função da escassez de referenciais teóricos.  

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O trabalho obedece à seguinte estrutura, que será utilizada para a formulação 

da dissertação: 

Capítulo 1 – contém a introdução da dissertação, contextualizando o tema na 

era do conhecimento, de forma a apresentar uma reflexão sobre os principais 

aspectos abordados, apresentando, em seguida, a situação-problema e os objetivos 

geral e específicos que se pretendem atingir com a pesquisa, bem como a sua 

justificativa e relevância e a sua delimitação. 

 Capítulo 2 – apresenta-se a revisão da literatura, em que é feita uma 

abordagem não-exaustiva sobre referências técnicas nacionais e internacionais 

acerca dos temas que suportam e justificam o trabalho. Inicialmente, aborda-se o 

histórico do terceiro setor no Brasil. Em seguida, a gestão do conhecimento e 

conceitos relacionados à construção do conhecimento: o capital social – confiança e 

participação; e a participação das redes: conceitos utilizados no segundo setor e 

transpostos para o terceiro setor. Finalmente, a sistematização de experiências 

advindas da prática, a mobilização dos atores sociais e o compartilhamento do 

conhecimento. 

Capítulo 3 – apresenta-se a metodologia utilizada. 

Capítulo 4 – apresenta-se o estudo de caso do Espaço Compartilharte, uma 

Organização Social, com sede no Distrito de Canoas, área rural do Município de 

Teresópolis, abordando a construção do conhecimento, a partir da sistematização de 

experiências. 

Capítulo 5 – apresentam-se as conclusões e recomendações sobre a 

pesquisa. 
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Quadro 1 - Quadro-resumo da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 

Definição da situação-
problema, objetivos e 

delimitação da pesquisa. 

Panorama histórico 
do terceiro setor no 

Brasil. 

Apresentação dos 
princípios de rede e 
movimento de redes 

sociais. 

Análise da gestão 
do conhecimento, 

conceitos e 
modelos. 

A sistematização de 
experiências e a 
construção do 

conhecimento no 
terceiro setor. 

Seleção e 
definição do caso 
a ser estudado. 

Observação, 
coleta e registro 

dos dados. 

Definição da 
metodologia 

 
Coleta de material. 

Aplicação do modelo de 
indicadores no estudo 

de caso. 

Apresentação e análise 
crítica dos resultados. 

 
Conclusão da pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 O TERCEIRO SETOR 

 

 

Peter Drucker (2001) constatou que o terceiro setor foi o setor que mais 

cresceu, mais movimentou recursos, mais gerou empregos, bem como foi o mais 

lucrativo na economia norte-americana nos últimos 20 anos. Nos Estados Unidos 

(EUA), segundo ele, cerca de oitenta milhões de pessoas dedicam uma parte regular 

de seu tempo, todas as semanas, para trabalhar em alguma organização do terceiro 

setor.  

Foi nos EUA que, pela primeira vez, falou-se de dois setores de uma 

sociedade moderna: o setor público – Estado e o setor privado – empresas e 

mercado. Nos últimos 20 anos, começou-se a falar de um novo setor que cuida dos 

desafios sociais atuais: o terceiro setor. O TS ou setor sem fins lucrativos – ou ainda, 

de fins não econômicos - é composto pelas organizações que cuidam da inserção 

social daqueles que não farão parte da elite composta pelos trabalhadores da Era do 

Conhecimento. Drucker destaca, ainda, a importância do terceiro setor para a 

formação pessoal dos indivíduos em relação à conscientização para a ajuda ao 

próximo e para o aumento do bem-estar da população.  

A era do conhecimento, por assim dizer, necessitaria de uma sociedade 

composta por três setores: i) um setor público, formado pelo Estado; ii) um setor 

privado, formado pelas empresas com fins lucrativos; iii) um setor social, formado 

pelas organizações sem fins lucrativos e pela sociedade civil organizada. 

 

 

2.1.1 Breve histórico do terceiro setor no Brasil 

 

 

No Brasil, o TS cresce1, assim como no mundo, coexistindo com o primeiro 

setor - correspondente ao Estado - e com o segundo setor - correspondente ao 

                                                
1 Em 1996, o terceiro setor registrava o número de 107 mil organizações, as quais passaram para 276 mil em 2002, na primeira 
pesquisa oficial para o setor realizada pelo IBGE - um crescimento de 157%! Em 2005, o IBGE realizou seu segundo 
levantamento sobre as fundações e associações brasileiras, que indicava a existência de 338 mil organizações no país. 
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mercado. Segundo dados apresentados pelo jornal Folha de São Paulo, a taxa anual 

de crescimento desta mão de obra, nos últimos anos, tem sido superior a 10%, o 

que indica a existência de um grande campo para ampliação destas atividades. 

Pela primeira vez na história das contas nacionais do Brasil, o terceiro setor 
entrou com um destaque específico na composição do Produto Interno 
Bruto (PIB), o que ocorreu na recente revisão realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso significa que sua 
existência é reconhecida como um setor com características próprias, 
distinguindo-o do Estado e do conjunto das organizações do tradicional 
setor privado. [...] A sua participação oficial de 1,4%, na formação do novo 
produto brasileiro, significa que movimenta cerca de 32 bilhões de reais 
(MEREGE, 2008). 

Ainda há muita divergência quanto a uma única definição do terceiro setor. De 

acordo com Cardoso (2005), existe uma dificuldade em identificar o que é o terceiro 

setor, podendo-se, de forma aproximada, mencionar quais são e o que são essas 

organizações, uma vez que grande parte delas permanece invisível: "o próprio 

conceito de terceiro setor, seu perfil e seus contornos ainda não estão claros nem 

sequer para muitos dos atores que o compõem". A maior novidade é o 

desenvolvimento de novas interações, comunicações e parcerias entre “essa 

pluralidade de experiências e tipos organizacionais distintos, demonstrando uma 

aproximação e a criação de horizontes comuns entre diferentes atores na sociedade 

civil” (LANDIM; BERES, 1999).  

Na América Latina e no Brasil, é mais abrangente “falar de sociedade civil e 

suas organizações” (FERNANDES, 1994). A expressão sociedade civil começou a 

fazer parte do vocabulário dos ativistas sociais latino-americanos no final dos anos 

70, e a designação terceiro setor reflete, de certa forma, um amadurecimento da 

sociedade civil organizada. No Brasil, surgia, então, uma nova visão em relação às 

instituições filantrópicas tradicionais no cenário de mudanças por que passava o 

país, quando começa a se fundir o conceito tradicional integrado por organizações 

de caridade e benemerência, com o novo conceito das ONGs: modernas e voltadas 

ao desenvolvimento social sustentável, não lucrativas e no intuito de influenciar e/ou 

de cobrar a aplicação de políticas públicas. No entender de Serva (1997a), tal 

denominação é genérica e não leva em consideração a diversidade e a 

complexidade desse fenômeno sócio-organizacional. 

O histórico do terceiro setor no Brasil – não nos moldes atuais, é verdade – no 

entanto, remonta à própria história do país. A participação efetiva das entidades sem 
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fins lucrativos data do final do século XIX; anteriormente, durante todo o período 

colonial até o início do século XIX, havia uma forte e tradicional ligação entre o 

Estado e a Igreja Católica: as Santas Casas, criadas da segunda metade do século 

XVI, com fins humanitários e assistencialistas, são exemplos clássicos desta 

tradição. Há também que se considerar a “tradição de generosidade e solidariedade 

fortemente baseada em valores assistencialistas e paternalistas existentes na 

sociedade brasileira, de uma maneira geral” (LANDIM, 1993). A consolidação da 

industrialização, no país, inaugurou o período de intervenção do Estado na 

sociedade e sua expansão na prestação direta de serviços públicos em áreas como 

educação, saúde, assistência e cultura; entretanto, a igreja manteve sua importância 

no campo da assistência aos pobres, complementada pela presença do Estado. 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, o então chamado ‘Estado de 

Compromisso’2 entrou em crise. Forte e centralizada, por um lado, a ação do Estado, 

por outro lado, sempre foi conhecida pela “ineficiência, seletividade e fragmentação 

do suposto Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), do qual a maioria da 

população brasileira ficou de fora” (COELHO, 2000). 

 
O surgimento e desenvolvimento do Welfare State no país são diferentes 
dos observados nos países europeus e norte-americanos, em que é 
entendido como a mobilização em larga escala do aparelho de Estado em 
uma sociedade capitalista, a fim de executar medidas orientadas 
diretamente ao bem-estar de sua população. [...] No Brasil, o Welfare State 
surge a partir de decisões autárquicas e com caráter predominantemente 
político: regular aspectos relativos à organização dos trabalhadores 
assalariados dos setores modernos da economia e da burocracia, voltada 
para a defesa de seus interesses particulares. [...] O caráter redistributivo do 
Welfare State brasileiro foi comprometido: primeiro, pela elevada 
segmentação da sociedade, resultante de um modelo de desenvolvimento 
concentrador; segundo, pela ausência de coalizões entre trabalhadores 
industriais e não industriais; e terceiro, por uma burocracia com baixos 
níveis de autonomia em relação ao governo. [...] As políticas sociais são 
estruturadas com base em princípios de autofinanciamento; e distribuídas 
por critérios particularistas, o que não apenas limita o universo de 
beneficiários como também torna os gastos sociais extremamente 
regressivos (MEDEIROS, 2001). 

 

O período da ‘República Militar’ é marcado pela ruptura do Estado com a 

sociedade e por uma postura controladora tanto na área social, quanto nos demais 

setores. Em paralelo, os movimentos sociais autônomos ao regime cresceram e se 

desenvolveram “sob a cobertura da Igreja e assumiram um caráter libertador, 

                                                
2 Formatado na Era Vargas, apoiado pelo crescimento do intervencionismo Estatal na economia; o Estado assume o papel de 
controlar e “alavancar” o capitalismo nacional, através da criação de órgãos de controle e empresas estatais. 
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politizador e revolucionário” (LANDIM; BERES, 1999). O surgimento do TS, no 

Brasil, como é hoje considerado, ocorreu principalmente neste período, marcado 

pelos governos militares, que deixaram como legado uma sociedade profundamente 

desigual, detonando uma onda de movimentos de natureza reivindicatória, que 

estavam contidos pela pressão exercida pelo regime. No quadro a seguir, uma 

visualização da linha do tempo do terceiro setor no Brasil: 

 
(continua) 

FASE PERÍODO CARACTERÍSTICAS 
1ª 
fase 

Império até a 1ª 
República 

• 1543: primeira entidade do país criada para atender aos 
desamparados, a Irmandade da Misericórdia, instalada na 
Capitania de São Vicente. 

• O Brasil era constitucionalmente vinculado à Igreja Católica e a 
utilização dos recursos, principalmente os privados, para o 
atendimento da demanda social, passava por seu crivo: a 
IGREJA detinha um mandato do Estado. 

• Organizações assistenciais criadas pela Igreja Católica: era a 
época das Ordens Terceiras, das Santas Casas, das 
Benemerências atuando, principalmente, nas áreas de saúde e 
previdência. 

• Os pobres eram objeto de bondade. 
2ª 
fase 

Revolução de 
1930 até 1960 

• República Nova – Estado populista: patrocínio do Estado 
Brasileiro; clientelismo como política oficial. O Estado ficou mais 
poderoso: único portador do interesse público.  

• 1935, a primeira lei brasileira com as regras para a declaração 
de ‘Utilidade Pública Federal’: as sociedades civis, as 
associações e as fundações deveriam ter o fim exclusivo de 
servir à coletividade. 

• Um Estado de proteção social, includente apenas de parte da 
sociedade: CLT e Institutos de Aposentadoria. 

• 1942: criação da LBA. “Primeiro Damismo” – caridade aos 
pobres. 

• Início do processo de urbanização e industrialização, que 
passaram a moldar a nova atuação da elite. 

• Os pobres como objeto da bondade do Estado. 
3ª 
fase 

A partir de 1964, 
até o início da 
década de 70 

• O fortalecimento da sociedade civil deu-se em meio à 
resistência à ditadura militar, através de iniciativas na base da 
sociedade que foram inventando novos espaços de liberdade e 
reivindicação.  

• Início dos movimentos comunitários de apoio e ajuda mútua, 
voltados à defesa de direitos e à luta pela democracia. 

4ª 
fase 

A partir dos 
anos 70 

• Multiplicam-se as ONGs, com o fortalecimento da sociedade 
civil. 

• Início da transição de uma ditadura militar para um regime 
democrático; a sociedade brasileira começa a exercer seus 
direitos constitucionais, suspensos até então.  

• Destaca-se a atuação da União Internacional de Empresas / 
Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas – 
UNIAPAC/ADCE. 

Quadro 2 - O terceiro setor no Brasil 
Fonte: Adaptado de Landim e Beres (1999). 
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(conclusão) 
5ª 
fase 

Entre o final da 
década de 70 e 
a de 80,  

•  Processo de “abertura política” e retorno ao país de políticos, 
intelectuais e militantes civis.  

• Início do exercício de reconstrução da cidadania e 
redemocratização do país e eleições diretas para todos os 
níveis de governo. 

• As organizações de cidadãos assumem um relacionamento 
mais complexo com o Estado. 

• Destaque à atuação da Fundação Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial e Social (FIDES) e a criação do Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), da qual participou o 
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, recém-anistiado.  

• 1988: promulgada a Constituição - chamada “Constituição 
Cidadã” - que reconheceu o TS e suas áreas de atuação. 

6ª 
fase 

Os anos 90 • Início de um novo padrão de relacionamento entre os 3 setores 
da sociedade: o Estado começa a reconhecer que as ONGs 
acumularam um capital de recursos, experiências e 
conhecimentos, sob formas inovadoras de enfrentamento das 
questões sociais, que as qualificam como parceiras e  
interlocutoras das políticas governamentais.  

• Destaca-se a criação do GIFE - Grupo de Institutos, Fundações 
e Empresas, primeira entidade empresarial surgida no Brasil a 
abordar essas questões.  

• 1990: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Os cinco 
direitos fundamentais, previstos pelo ECA, são: o direito à vida 
e à saúde; o direito à liberdade, respeito e dignidade; o direito à 
convivência familiar e comunitária; o direito à educação, cultura, 
esporte e lazer; o direito à profissionalização e proteção no 
trabalho. 1990: Código do Consumidor (CDC). Dispõe sobre a 
proteção do consumidor, visando a reequilibrar as relações de 
consumo.  

• 1992: ECO 92. Marco do reconhecimento, por parte do 
governo, da institucionalidade das ONGs, havendo uma 
mudança gradativa da agenda: nem assistencialismo, nem 
revolução, e sim, desenvolvimento sustentável. 

• 1993: Lei Orgânica da Assistência Social. Certifica as entidades 
não-governamentais, sem fins lucrativos e filantrópicas, com o 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – 
CEBAS, regulamentado e concedido pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social/CNAS, que permite a isenção da 
contribuição da cota patronal para seguridade social, dentre 
outras particularidades. 1998: promulgada a lei 9.608 Lei do 
Trabalho Voluntário, que regulamenta o trabalho voluntário nas 
entidades sociais, legitimando e reconhecendo este tipo de 
ação. 

• 1999: novo Marco Legal do Terceiro Setor - Lei 9.790, Lei das 
Oscips - estabeleceu uma nova formatação para as entidades 
que atuam no Terceiro Setor, possibilitando que sejam 
qualificadas, pelo Poder Público, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e se relacionem 
com o Governo, através do Termo de Parceria. 

Fase 
atual 

Século XXI • 2001: a ONU decreta o ano como o “Ano Internacional do 
Voluntário”.  

• Incentivo a projetos autossustentáveis em oposição às 
tradicionais práticas de caráter assistencialista. 

Quadro 2 - O terceiro setor no Brasil 
Fonte: Adaptado de Landim e Beres (1999). 
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De acordo com Salamon (2005) e Costa Jr. (1998), os fatores que 

contribuíram para o crescimento do terceiro setor foram: uma sequência de crises - 

do bem-estar social, do desenvolvimento, do meio ambiente, do socialismo; 

revoluções - industrial (tecnologia + redução dos postos de trabalho) e das 

comunicações; e, finalmente, o crescimento econômico. A combinação destes 

fatores fez com que a sociedade civil se mobilizasse, a fim de atender a suas 

demandas coletivas.  

No Brasil, especialmente, a história começa a ganhar contornos diferentes, 

neste contexto de tantas mudanças: inovações na legislação do país, surgimento de 

outros tipos de organizações, necessidade de avaliação/validação do que vem 

sendo feito e, no meio disso tudo, muitas palavras e significados são incorporados 

ao linguajar cotidiano.  

São as exigências de novos conhecimentos nesse novo tempo. O TS ou setor 

sem fins lucrativos – ou ainda de fins não econômicos - como caracterizado no Novo 

Código Civil Brasileiro.  

 

SETOR RECURSOS FINS 

1º. Setor: Estado  Públicos Públicos 

2º. Setor: Mercado Privados Privados 

3º. Setor: Sociedade Civil Organizada Privados e Públicos Públicos 

Quadro 3 - Os três setores: recursos e finalidades 
Fonte: adaptado de Fernandes (1994) 

 

As organizações do terceiro setor são compostas pela sociedade civil 

organizada e, por isso, suas características distinguem-se das do Estado (1º. Setor) 

e do Mercado (2º. Setor); a ideia de sociedade civil serve para destacar um espaço 

de participação cidadã nas causas coletivas.  

De acordo com Fernandes (1994), o Terceiro Setor é composto de 

organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela participação voluntária, 

num âmbito não-governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da 

caridade, da filantropia e do mecenato. Uma das características do TS é sua 

extrema heterogeneidade, o que se repercute na ausência de consenso quanto à 

abrangência de seu conceito e às terminologias adotadas para se referir às 

organizações que o compõem (COSTA JUNIOR, 1998).   
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A partir da Constituição de 1988, o Estado busca redefinir seu papel como 

fomentador das políticas sociais, mas não necessariamente executor. A evolução 

recente das ONGs, concentrada nas décadas de 80 e 90, demonstra o relevante 

papel nos movimentos sociais e políticos da sociedade civil organizada, no fim do 

século XX. É nesse período que as ONGs “ganharam visibilidade e se colocaram 

diante da necessidade de buscar um novo posicionamento e uma nova 

institucionalidade frente à sociedade e ao Estado” (LANDIM; BERES, 1999).  

As expressões ‘entidade’, ‘ONG’, ‘instituição’, ‘instituto’ etc., apesar de serem 

comumente utilizadas, servem apenas para designar uma associação ou fundação, 

as quais possuem importantes diferenças entre si. ONG é um termo abrangente que 

designa, de maneira generalizada, as organizações do TS, que são formadas pela 

reunião de pessoas da sociedade civil; as ONGs “utilizam um serviço para provocar 

mudanças em um ser humano” (DRUCKER, 1994).   

As ONGs se originaram na Europa e receberam essa denominação da 

Organização das Nações Unidas (ONU), para justificar sua presença formal nessa 

entidade, pois muito embora as ONGs não representassem seus governos, sua 

atuação era significativa, por terem autonomia em relação ao Estado e 

independência do poder político.  

Não custa lembrar, entretanto, que organizações da sociedade civil não são 

empresas e não podem ser tratadas como tal, são designadas, conforme o Novo 

Código Civil Brasileiro, como: 

•  associação ou instituto - pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

econômicos ou lucrativos, que se forma pela reunião de pessoas em prol 

de um objetivo comum, sem interesse de dividir resultado financeiro entre 

elas.  

•  fundação - pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou 

lucrativos, que se forma a partir da existência de um patrimônio destacado 

pelo(s) seu(s) instituidor (es), para servir a um objetivo específico, voltado 

a causas de interesse público.  
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CARACTERÍSTICAS ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO 
Constituição Constituída por pessoas. Constituída por patrimônio, aprovado 

previamente pelo Ministério Público 
(MP). 

Patrimônio Pode ou não ter patrimônio. Patrimônio é condição para sua criação 

Finalidade É definida pelos associados 
e por eles pode ser alterada. 

Deve ser religiosa, moral, cultural ou 
definida pelo instituidor, sendo 
inalterável. 

Deliberações Os associados deliberam 
livremente. 

As regras são definidas pelo instituidor e 
fiscalizadas pelo MP. 

Registro Mais simples. Criada por 
intermédio de decisão em 
assembleia, com transcrição 
em ata e criação de um 
estatuto. 

Mais burocrático. Criada por intermédio 
de escritura pública ou testamento. 
Todos os atos de criação, inclusive 
estatuto, ficam condicionados à prévia 
aprovação do MP. 

Regulamentação Regida pelos artigos 44 a 61 
do Código Civil. 

Regida pelos artigos 62 69 do Código 
Civil. 

Quadro 4 - Comparativo entre associação e fundação 
Fonte: adaptado de Cartilha Terceiro Setor. OAB – SP, 2005 

O Manual sobre as instituições sem fins lucrativos no sistema de contas 

nacionais (Handbook on no profit institutions of national accounts), elaborado pela 

Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, em conjunto com a Universidade Johns 

Hopkins, (ALBUQUERQUE, 2006), adotou os seguintes critérios e características 

para definir as entidades que comporiam o terceiro setor:  devem ser organizadas 

formalmente, ou seja, com estrutura interna, com estabilidade relativa de objetivos 

formais, distinguindo sócios e não-sócios; são privadas, ou seja, separadas 

institucionalmente do governo; são autoadministradas, ou seja, capazes de 

administrar as próprias atividades; não distribuem lucros aos seus proprietários ou 

administradores; têm alto grau de participação cidadã ou do voluntariado. 

Segundo o Censo do IBGE, em 2002, o País contava com 276 mil Fundações 

Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos (FASFIL), oficialmente, cadastradas. A 

maior parte delas (76%) foi criada depois de 1990; entre 1996 e 2002, o número 

cresceu de 107 mil para 276 mil entidades, ou seja, um crescimento de 157% no 

período. Ainda de acordo com os dados do IBGE, essas entidades empregavam, em 

2002, 1,5 milhão de assalariados; número que aumentou em 500 mil novos 

trabalhadores entre 1996 e 2002, saltando de 1 milhão de empregados para 1,5 

milhão, o que correspondeu a um incremento da ordem de 48%. Este crescimento 

do Terceiro Setor denota um aumento do compromisso da sociedade com a 

cidadania participativa. Porém, como já observava Falconer (1999), “há que se 

atentar para a questão de se igualar sociedade civil e TS”; uma vez que dessa 
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forma, as organizações sem fins lucrativos seriam principais depositários dos valores 

fundamentais da sociedade, seu capital social. Bordieu (2005) afirma que não se 

pode sugerir o “esvaziamento do poder do Estado ou se submeter às pressões do 

mercado”, ou seja, não é o mercado, que promoveu o ressurgimento da cidadania 

participativa, mas sim o movimento social que ‘civilizou’ a economia de mercado. 

 

EMPRESAS PRIVADAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS ECONÔMICOS 

Visam a lucro Sem fins lucrativos 

Têm dono Podem ter instituidores 

Dirigentes do Conselho 

remunerados 

Não remuneram dirigentes do Conselho 

Têm empregados Têm empregados e voluntários 

Finalidade comercial Finalidade social 

Não são filantrópicas Podem ou não ser filantrópicas 

Vendem bens e serviços no 

mercado 

Angariam recursos a fundo perdido e prestam 

serviços ao público. 

Se extintas, o patrimônio é dividido Se extintas, o patrimônio é repassado 

Sigilo nos negócios Estratégia de transparência 

Quadro 5 - Comparativo entre empresas privadas e organizações sem fins econômicos 
Fonte: da autora (2009) 

 

A partir da década de 90, as necessidades de sobrevivência tornaram-se mais 

visíveis e as ONGs passaram a se defrontar com desafios de gestão. As 

singularidades das organizações do terceiro setor precisam ser consideradas na 

proposta de melhoria de sua gestão; uma gestão voltada para o social, repleta de 

demandas que contribuam para mitigar as diferenças e necessidades da clientela 

atendida.  Assim, o modelo de gestão, que deveria predominar nas organizações do 

Terceiro Setor, deve ser influenciado por uma racionalidade substantiva, definida por 

Serva (1997) como sendo orientada para duas dimensões: a individual, que se 

refere à autorrealização, compreendida como concretização de potencialidades e 

satisfação; e a grupal, que se refere ao entendimento nas direções da 

responsabilidade e satisfação sociais, sem, no entanto, esquecer elementos da 

eficácia organizacional. 
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2.1.2 A gestão no terceiro setor 

 

 

A gestão é inerente a todas as organizações, conforme afirma Drucker (1997).  

Para Serva (1997), o traço mais marcante da gestão profissional moderna encontra-

se na sua gênese e em seu desenvolvimento, os quais foram baseados na razão 

instrumental - gestão de natureza utilitarista, voltada para a eficácia organizacional, 

para a maximização de recursos -, sendo que o esforço para a construção de um 

novo conhecimento, que alimente práticas de gestão pautadas na racionalidade 

substantiva – o homem como centro, valores de solidariedade, liberdade, autonomia 

etc, está apenas começando. Segundo ele, embora exista um significativo número 

de publicações enfocando o terceiro setor, ainda são poucos os estudos que 

abordam prioritariamente aspectos de gestão das organizações do terceiro setor. O 

que caracteriza a especificidade da gestão no TS é a missão e os objetivos dessas 

organizações que, em termos de estrutura interna de atuação, privilegiam:  

 

a cooperação e responsabilidade compartilhada; a convivência de 
empregados assalariados, voluntários e outros colaboradores; o trabalho 
em equipe multidisciplinar; um ambiente propício ao desenvolvimento 
individual profissional e emocional; maior suporte ao trabalho pela causa; 
fontes diversas de recursos – como patrocínio de empresas, financiamento 
ou suporte do Estado ou agências de fomento, doações de bens ou  
serviços – ; processos participativos; informação contínua; lideranças 
empreendedoras; o desenvolvimento de alianças e parcerias com outras 
entidades ou públicos diversos; a criatividade, a diversidade;  o bem da 
coletividade, a mitigação dos riscos e o incremento das ações pela causa 
(FALCONER, 1999). 

 

Como visto no item 2.1.1, o terceiro setor é composto por segmentos 

diversos, que trazem consigo diferentes hábitos organizacionais. A proposta de um 

único modelo de gestão, para o setor, não é tarefa fácil, especialmente pelas 

distintas características de sua constituição. No entanto, devido à amplitude de seu 

crescimento, acredita-se que as organizações que o compõem sentem uma 

necessidade precípua de alterar seus processos de gestão, embora isso se 

constitua num grande desafio.  

A expectativa de profissionalização da gestão no terceiro setor não se limita 

ao Brasil ou à América Latina; é uma necessidade mundial. Em um dos trabalhos 

pioneiros neste tema, Falconer se propõe a analisar a “promessa do terceiro setor” 

no Brasil, ressaltando alguns aspectos a serem considerados no estudo da gestão 
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destas organizações. Neste sentido, esse autor identifica quatro aspectos principais 

a serem desenvolvidos na gestão do terceiro setor: accountability (transparência), 

sustentabilidade, qualidade dos serviços, capacidade de articulação. Segundo ele, 

cada um destes aspectos engloba uma série de ações e deve ser estudado em 

profundidade, constituindo uma agenda para a formação de um campo de 

conhecimento específico de administração de organizações sem fins lucrativos. 

 

DESAFIO DESCRIÇÃO 

 

Accountability Transparência e responsabilidade da organização ao 

prestar contas perante os diversos públicos que têm 

interesses legítimos diante delas. 

Sustentabilidade Captação de recursos – financeiros, materiais e 

humanos – de maneira suficiente e continuada, e 

utilizando-os de maneira a perpetuar a organização 

visando ao alcance dos seus objetivos. 

Qualidade dos serviços Uso eficiente dos recursos e avaliação adequada do 

que deve ser priorizado, em função dos recursos 

disponíveis, das necessidades da clientela e das 

alternativas existentes. 

Capacidade de 

articulação 

Formação de redes, fóruns, associações, federações e 

grupos de trabalho, de forma real ou virtual, permitindo 

articulação e intercâmbio de informação. 

Quadro 6 - Desafios de gestão para organizações do terceiro setor 
Fonte: adaptado de Falconer (1999).  

 

Para Tenório (1998), a base da gestão social “deve ser a intersubjetividade-

dialogicidade, em que diferentes sujeitos exercem o processo decisório”, sendo: 

 

[...] conjunto de processos sociais, no qual a ação gerencial se desenvolve 
por meio de uma ação negociada entre seus atores, perdendo o caráter 
burocrático em função da relação direta entre o processo administrativo e a 
múltipla participação social e política [...] um gerenciamento participativo, 
dialógico, em que a tomada de decisão é executada pelos diversos agentes 
sociais. Essa atitude de gerenciamento calcada no diálogo desenvolve-se, 
logicamente, de acordo com os pressupostos do agir comunicativo; é a 
racionalidade comunicativa. (TENÓRIO, 1998).  
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Segundo Landim e Beres (1999), há uma tendência em se utilizar as técnicas 

gerenciais de administração do setor empresarial nas organizações do terceiro setor. 

No entanto, é imprescindível esclarecer que os objetivos e as ações do campo social 

são distintos daqueles das empresas com fins lucrativos. Para Tenório (1998), não 

se deve desprezar as “tecnologias gerenciais oriundas do primeiro setor quanto a 

políticas públicas e as do segundo setor, quanto à produtividade”. Para ele, a gestão 

social não deve ser pautada por mecanismos sugeridos pelas teorias tradicionais e, 

sim, por um processo de conhecimento, presente nas organizações substantivas, 

que contemple, além da compreensão da ação social, a maneira como este 

conhecimento é transmitido: 

No entendimento de Ramos (1981) e Serva (1997), há um tipo ideal de 

organização, em que a razão substantiva é predominante, cujo objetivo essencial é 

permitir a autorrealização dos membros, por meio de tomadas de decisões e 

estabelecimento de políticas por consenso, e autoridade distribuída no grupo. 

Quanto à teoria das organizações, desenvolvida na sociedade centrada no 

mercado e fundamentada nos princípios da racionalidade funcional, Ramos (1981) 

identifica que a concepção deste tipo de racionalidade tem caráter funcional e o 

comportamento econômico é identificado como constituindo a totalidade da natureza 

humana, não distinguindo o significado substantivo e o significado formal de 

organização.  

Já no modelo multidimensional proposto por ele, o mercado é considerado um 

“enclave social legítimo e necessário, mas limitado e regulado pela sociedade”:  

 

[...] os critérios para a ordenação das associações humanas são racionais, 
ou seja, evidentes por si mesmos ao senso comum individual, independente 
de qualquer processo particular de socialização; são conceitos derivados do 
e no processo de realidade. [...] nas organizações substantivas, o estudo 
científico das associações humanas é normativo: a dicotomia entre valores 
e fatos é falsa; na prática, e, em teoria, tende a produzir uma análise 
defectiva; dita “resistência psicológica”, dirigida contra a dinâmica de uma 
sociedade centrada no mercado, enfraquece o poder de previsão da ciência 
social formal, desencadeia uma tendência normativa de pensamento, 
representada pela teoria substantiva. [...] a teoria substantiva envolve uma 
superordenação ética da teoria política sobre outras disciplinas, que focaliza 
questões da vida humana associada (RAMOS, 1981).  
 

Para Serva (1993), as organizações substantivas são contemporâneas, atuais 

e participam ativamente deste momento em que os grandes sistemas e modelos 

sociais, econômicos, políticos e produtivos são questionados. Os membros destas 
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organizações atribuem o sentido e definem as práticas específicas que se 

relacionam ao ideal da emancipação, com ideias e valores muito semelhantes.  

Neste sentido, para que uma organização venha a ser substantiva, além de 

valores emancipatórios, como base dos valores organizacionais e predominantes na 

dimensão simbólica, necessita contar com o comprometimento e o engajamento de 

seus membros para colocá-los em prática, concretizá-los na organização; o que 

significa: 

 

[...] a dinâmica das organizações produtivas implica na convivência entre a 
racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva.  [...] o modelo de 
gestão aplicado no terceiro setor deve ser adaptado, pois a simples 
transferência de gestão do setor privado para as ONGs pode causar uma 
série de problemas, dado que, muitas vezes, os métodos afrontam a lógica 
das pessoas que trabalham nestas entidades (SERVA, 1997). 

 

Ao transpor a ‘Teoria Substantiva’ para o TS, esta pode se transformar em 

apoio teórico de como se organizar e direcionar as decisões práticas, pois, na sua 

origem, há uma significativa base de valores compartilhados e uma prioridade ao 

capital social - ou seja, cada pessoa dá de si para a comunidade, otimizando o bem-

estar dela e, por isso, otimizando os interesses pessoais de cada indivíduo.  

Entretanto, a introdução de alguns aspectos da racionalidade instrumental 

não deverá eliminar a presença da racionalidade substantiva; a questão é encontrar 

o equilíbrio entre as duas racionalidades, de modo que essas organizações 

preservem seus valores na construção de seus objetivos.  

 

Enquanto não se consegue elaborar uma definição positiva do terceiro 
setor, que explicite autonomamente sua “lógica” de funcionamento e 
racionalidade próprias, é possível aprofundar analiticamente suas distinções 
com outras “lógicas” e racionalidades que presidem as demais esferas da 
realidade social. [...] Admite-se que a sociedade civil tem uma racionalidade 
própria, que não deriva do Estado, nem do mercado. Considera-se que a 
autorregulação da sociedade global, como sistema complexo, se existir, só 
pode ser fruto de uma sinergia entre Estado, mercado e nova sociedade 
civil (FRANCO, 2002). 

 

O quadro 7 apresenta as principais características que identificam a racionalidade 
das organizações, como instrumental ou substantiva, de acordo com as mesmas. 
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A RACIONALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES 

Racionalidade Instrumental Racionalidade Substantiva 

• Projeção das consequências dos 

atos do homem. 

• Concretização do potencial do 

indivíduo; autorrealização. 

• Metas de natureza técnica, política 

ou econômica (poder) 

• Ações estabelecidas por acordos, 

consensos e livre comunicação. 

• Busca da máxima eficiência e 

eficácia, sem questionamento ético 

quanto ao uso dos recursos 

disponíveis (sejam humanos, 

materiais, financeiros etc.). 

• Deliberação baseada em juízos de 

valor, com julgamento ético (bom,  

mau; verdadeiro, falso etc.). 

• Performance individual elevada na 

realização de atividades . 

• Ação coletiva e privilégio ao grupo 

de trabalho. 

• Busca de resultados vitoriosos diante 

de processos competitivos. 

• Busca de valores emancipatórios, de 

mudança em prol do coletivo. 

• Influência planejada sobre outrem, a 

partir da antecipação das reações 

prováveis a determinados estímulos, 

visando a atingir seus pontos fracos. 

• Autonomia, como condição do 

indivíduo, para agir e expressar-se 

livremente nas interações; 

autenticidade, integridade. 

Quadro 7 – A racionalidade das organizações 
Fonte: baseado em Serva (1997) 

 

A diversidade do terceiro setor, suas origens, características e seu papel 

social estão diretamente relacionados ao modelo de gestão adotado por essas 

organizações, sendo, necessariamente, diferente do modelo de gestão adotado em 

organizações do primeiro e do segundo setores. Há diferenças fundamentais em 

relação à gestão empresarial e da administração pública, que precisam ser 

compreendidas, pois as ONGs estão mais preocupadas com a ação e as mudanças 

sociais, baseando-se em valores como solidariedade e confiança mútua.  

De acordo com Hudson (1999), o traço comum a estas organizações é “sua 

orientação por valores, embora elas estejam repletas de contradições e 

ambiguidades, o que dificulta e muito a sua gestão”. Para este autor, a gestão das 

organizações do terceiro setor tem como características um clima organizacional 
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participativo e de igualdade e um maior compartilhamento das informações, pois 

prevalece a lógica da cooperação.  

De acordo com Tenório (2004), as características inerentes às ONGs e a 

evolução de seu papel têm profundas implicações no tipo de gestão e que, portanto, 

o terceiro setor deve ser estudado e planejado numa perspectiva da “emancipação 

do homem, do cidadão, e não sob o enfoque de ‘consumidor’, ‘cliente’, ‘meta’ ou 

‘alvo’ a ser atingido”.  

Além disso, há que se atentar para outras questões, listadas por Hudson que, 

embora não sejam exclusivas desse segmento, quando combinadas, tornam sua 

administração uma tarefa desafiadora: i) objetivos vagos - de difícil definição, quanto 

mais específicos, mais difícil se captar exatamente o quê a organização deseja 

realizar em termos quantitativos; ii) difícil monitoramento do desempenho - em 

virtude da dificuldade em especificar objetivos precisos, também é mais difícil medir 

e monitorar as realizações; iii) expectativas diversas dos patrocinadores - membros, 

entidades financiadoras, doadores individuais, equipes, voluntários e clientela: todos 

têm interesses diferentes e pontos de vista diferentes sobre as prioridades 

dificultando a gestão; iv) trabalho voluntário - muitas dependem de mão de obra 

voluntária e do comprometimento “voluntário” de funcionários que dão horas de 

trabalho sem qualquer recompensa financeira; v) cultura e valores. 

Este é um ponto sensível no TS: as organizações do terceiro setor são mais 

eficientes quando as pessoas envolvidas partilham dos mesmos valores e ideias 

sobre os propósitos e estilo de operação da organização. Conflitos não resolvidos 

sobre valores resultam rapidamente em desmotivação. A complexidade dos 

problemas sociais exige vários olhares, diversas maneiras de abordá-los, 

aglutinando saberes e práticas para o entendimento e a construção integrada de 

soluções que garantam à população uma vida com qualidade.  

Segundo pesquisa desenvolvida por Andión (2001), as evidências principais 

das particularidades de um modelo de gestão, para o terceiro setor, são as 

seguintes: 

i) comunicação e espaço de reflexão interna. Funcionam como elemento 

integrador entre os indivíduos. Permitem o manifestar e o negociar entre lógicas 

particulares em busca do acordo necessário para a identificação do projeto social do 

grupo. Sua ausência burocratiza as relações e a comunicação passa a ser 

enquadrada em normas e procedimentos formais, enfraquecendo a parte 



 

 

38

 

intersubjetiva entre os grupos, dificultando a integração de novos membros e a 

clareza do projeto;  

ii) atividades econômicas associadas às relações sociais. A forma de 

regulação econômica preponderante é a reciprocidade. As relações de proximidade 

influenciam a concepção de serviços, na definição de sua qualidade e na fixação de 

preços. A relação entre as pessoas assume maior importância do que a atividade 

econômica em si;  

iii) caráter formal privado com finalidade pública. A função do projeto social é 

a de fazer a transição das necessidades individuais para uma visão comum, 

transcendendo o simples contato entre pessoas físicas e englobando a busca de fins 

comuns expressos em seu projeto social;  

iv) manifestações do mundo da via. Um saber implícito partilhado entre os 

membros, que cria um sistema comum de interpretação e guia dos membros. 

Funcionam como instrumento de socialização, fidelização e coesão social;  

v) interface com outras esferas sociais. Subvenção e apoio recebidos do 

Estado e do mercado, que propiciam, em grande parte, a sobrevivência delas. O 

grande desafio dessa relação é o encontro de lógicas distintas;  

vi) aspectos técnicos e profissionais. Desafio da profissionalização funcional. 

Resistência à especialização de atividades – os aspectos relacionais mais 

valorizados que os aspectos técnicos. Apesar de essencial, a profissionalização 

deve ser discutida e refletida para que não se percam os valores essenciais  

Para Scherer-Warren (2005), a gestão no TS, com vistas à cidadania, deve 

privilegiar o resgate de suas raízes - culturais, simbólicas, estéticas; valorizar as 

iniciativas individuais e coletivas, as trocas de experiências, potencializando os 

mecanismos de reconhecimento social, de solidariedade, de cooperação, de 

confiança, de reciprocidade; e, associando-se a outras experiências, ou seja, 

formando redes de redes.  

A conformação flexível e descentralizada de uma rede coincide com traços 

culturais presentes no TS, orientados para a busca de novos modelos de 

organização, que possibilitam processos mais eficazes para responder às demandas 

de flexibilidade, conectividade e descentralização, o que possibilita afirmar que o 

“terceiro setor e redes são, hoje, realidades intrinsecamente relacionadas, pois o 

terceiro setor é, essencialmente, uma rede, uma grande teia de interconexões” 

(BOSE et al,2005). 
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2.2 SOBRE AS REDES 

 

 

Os antecedentes históricos da rede, como é conhecida hoje, se originam da 

etimologia da própria palavra - vem do latim ‘retis’, que significa fios entrelaçados 

que formam uma espécie de tecido. Segundo Capra (2004), o padrão de 

organização comum em todos os organismos vivos é a rede: 

 

[...] sempre que olhamos para a vida, olhamos para redes. [...] Aonde quer 
que encontremos sistemas vivos – organismos, partes de organismos ou 
comunidades de organismos – podemos observar que seus componentes 
estão arranjados à maneira de rede. Sempre que olhamos para a vida, 
olhamos para redes. [...] O padrão da vida, poderíamos dizer, é um padrão 
de rede capaz de auto-organização (CAPRA, 2004). 

 

Machado e Machado (1999) afirmam que o ser humano já nasce pertencendo 

a diversas redes: família, escola, bairro, a paróquia que frequenta etc.; à medida que 

cresce, envolve-se em diferentes redes, formando um entremeado de relações, 

como o clube, a universidade, o partido político, o sindicato etc. Redes estão em 

todo lugar: redes de celulares, redes de emissoras de TV e rádio, trabalho em rede, 

rede de empresas, marketing de rede, sociedade-rede, rede de relacionamento, 

redes sociais... O fato é que, a começar do campo empresarial, as redes realmente 

constituem um meio poderoso de organização.  

Há tempos, são estabelecidas relações para o alcance de objetivos comuns; 

e, conforme ressalta Castells (2006), ganharam uma nova vida na chamada Era do 

Conhecimento (da Informação, da Aprendizagem).  Para este sociólogo, uma rede é 

“um conjunto de nós conectados. [...] ainda que alguns nós possam ser mais 

importantes que outros, todos dependem dos demais na medida em que estão na 

rede.” (CASTELLS, 2006).  

 

 

2.2.1 Os nós e as redes 

 

 

Se a sociedade industrial era bem representada pela metáfora da máquina, 

na sociedade do conhecimento e da informação, a rede passa a ocupar lugar 
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preponderante. O conceito de rede transformou-se, nas últimas décadas, em uma 

alternativa de organização, possibilitando respostas às demandas de flexibilidade, 

conectividade e descentralização para atuação e articulação social.   

Castell descreve a sociedade contemporânea como uma sociedade 

globalizada, centrada no uso e aplicação de informação e conhecimento, cuja base 

material está sendo alterada cada vez mais rapidamente por uma revolução 

tecnológica e por profundas mudanças nas relações sociais, nos sistemas políticos e 

nos sistemas de valores. Segundo ele, uma característica importante da sociedade 

informacional é a lógica de sua estrutura básica em redes, o que explica o uso do 

conceito de 'sociedade em rede’: uma definição bastante simples; porém, por sua 

maleabilidade e flexibilidade, é de grande utilidade para dar conta da complexidade 

da configuração das sociedades contemporâneas: 

 

Redes são estruturas abertas capazes de expandirem-se de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social, com 
base em redes, é um sistema aberto altamente dinâmico, suscetível de 
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio (CASTELLS, 2006). 

 

Para Whitaker (1993), uma rede pode interligar tanto pessoas quanto 

entidades, e também pessoas e entidades. As pessoas e/ou entidades interligadas 

numa rede podem ser do mesmo tipo ou inteiramente heterogêneas; tudo depende 

tão somente dos objetivos que a rede se propõe a alcançar: as interligações em 

rede, “de pessoas e/ ou entidades, se estabelecem a partir da identificação de 

objetivos comuns e/ ou complementares, cuja realização melhor se assegurará com 

a formação da rede” (WHITAKER, 1993).   

As redes podem ser também de diferentes tamanhos. Podem existir redes de 

redes e, dentro de uma rede, podem se formar sub-redes, com objetivos específicos 

e características que as distinguem de outros tipos de estruturas organizativas, que 

são: autonomia das pessoas e instituições que a compõem; horizontalidade das 

relações; cooperação como modo de trabalho; interação na constante troca de 

informações.  

 

Redes são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e 
instituições, de forma democrática e participativa, em torno de objetivos e/ou 
temáticas comuns. Estruturas flexíveis e cadenciadas, as redes se 
estabelecem por relações horizontais, interconexas e em dinâmicas que 
supõem o trabalho colaborativo e participativo. As redes se sustentam pela 
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vontade e afinidade de seus integrantes, caracterizando-se como um 
significativo recurso organizacional, tanto para as relações pessoais quanto 
para a estruturação social. (RITS – O QUE SÃO REDES?) 

 

Inojosa (1999) classificou as redes segundo as relações entre os parceiros e 

segundo o foco de atuação. Assim: 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS REDES 
QUANTO AOS PARCEIROS QUANTO AO FOCO DE ATUAÇÃO 

Autônomas ou 
Orgânicas 

Tuteladas Subordinadas De Mercado De Compromisso 
Social 

Redes abertas, 
constituídas por 
entes autônomos, 
com objetivos 
próprios e que se 
articulam, 
mobilizados por 
um ou mais deles, 
a partir de uma 
ideia-força e 
definem, em 
conjunto, um 
objetivo comum, a 
ser realizado, 
preservando, no 
entanto, a 
identidade original 
de cada um, 
enquanto se 
constrói a 
identidade da rede. 
O controle é 
compartilhado e 
definido entre os 
membros e pode 
migrar entre eles; 
desta maneira, a 
saída de um 
membro não 
compromete a 
continuidade da 
rede. 

Os entes têm 
autonomia, mas 
se articulam sob 
a égide de uma 
organização, 
que os mobiliza 
em função de 
regulação legal 
ou por 
financiamento, 
modela, assim o 
objetivo comum. 
Cada ente tem 
sua 
permanência na 
rede 
subordinada a 
essa relação. A 
rede tende a 
ficar dependente 
do organismo 
mobilizador, que 
tende a 
centralizar o 
controle. A 
sobrevivência da 
rede pode ser 
ameaçada se 
este organismo 
se retirar da 
relação.  

Constituída por 
entes que são 
parte de uma 
organização ou de 
um sistema 
específico e onde 
existe uma 
interdependência 
de objetivos. A 
articulação 
independe da 
vontade dos 
membros. 

Os parceiros 
articulam-se em 
função da produção 
e apropriação de 
um bem ou serviço 
que faz parte da 
finalidade de sua 
existência. A 
condição de 
parceria é oferecer 
um bem ou serviço 
que contribua para 
a oferta ou 
apropriação de 
outro bem ou 
serviço. Convivem 
com a competição 
e a cooperação. 
Como regra geral, 
tende a haver 
subordinação ou 
tutela na relação de 
parceria. O papel 
que cabe a cada 
parceiro deve ser 
muito claro desde o 
início. Tais redes 
visam ao benefício 
de seus membros, 
que enxergam, na 
parceria, 
oportunidades de 
fortalecimento em 
relação aos 
concorrentes. 

Articulam-se a partir de 
uma ideia-força, que 
inspira a articulação de 
seus membros. A 
definição de seu 
produto ocorrerá no 
processo de 
compartilhamento 
dessa ideia e na 
explicitação do 
propósito de sua 
existência, que vai 
configurar o seu projeto 
de atuação. É com 
esse tipo de rede que a 
sociedade busca 
trabalhar questões 
sociais. Nesse sentido, 
as redes orgânicas, 
que têm como foco 
questões sociais, 
podem se denominar 
de redes de 
compromisso social. 
Pessoas ou 
organizações se unem 
a partir da percepção 
de problemas ou 
desequilíbrios sociais, e 
constroem resultados a 
partir do processo de 
compartilhamento 
desta ideia, 
preservando a 
identidade de cada 
participante. 

Quadro 8 - Classificação das redes  
Fonte: baseado em Inojosa (1999) 

 

A estrutura de uma rede não é suficiente para explicá-la: não basta identificar 

as ligações, as conexões, mas, sim, como as relações são estabelecidas, para que 

servem e como funcionam de forma interligada. De acordo com Martinho (2003), o 
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fenômeno de produção das conexões – a conectividade – é que constitui a dinâmica 

de rede; “a rede se exerce por meio da realização contínua das conexões, existindo 

apenas na medida em que houver ligações (sendo) estabelecidas”. O que determina 

a existência de uma conexão é o compartilhamento de ideias ou a realização de 

ações conjuntas, que resultam em aprendizagem, facilitando, assim, a superação 

dos desafios a serem vencidos no processo de amadurecimento e desenvolvimento 

organizacionais frente às dificuldades que permeiam o trabalho em rede, 

principalmente no que tange ao seu gerenciamento.  

Estar em rede significa estabelecer vínculos (INOJOSA,1999). Deste modo, o 

fenômeno de atuação em redes não se constituiria numa inovação nas formas de 

organização social; segundo essa autora, é “antes a própria experiência de 

constituição do tecido social”. Nesse sentido, o vínculo é importante, uma vez que as 

relações de confiança e compromisso são essenciais quando se pretende promover 

o envolvimento de todos, pois, quanto maior o conhecimento, maior a confiança e 

quanto maior o compromisso, maior a cooperação.  

Ao mesmo tempo, para que o real compromisso se estabeleça, é preciso 

iniciar o entendimento da rede sobre a causa; isso significa falar sobre valores, 

princípios e visão de mundo, o que também contribui para aprofundar o 

conhecimento entre os membros, sendo necessário que o planejamento se realize 

pela mobilização e pela valorização do protagonismo de todos – um modelo de 

gestão participativo – em que acordos vão sendo decididos a partir de necessidades 

identificadas pelos seus integrantes.  

Como parte deste processo, novos temas passaram a dominar a agenda das 

discussões nesta área, dentre os quais se destacam a Gestão do Conhecimento e  a 

Aprendizagem Organizacional. O conhecimento – explícito e tácito – é, hoje, o 

principal ativo de que dispõem as organizações. Diante disto, segundo Senge 

(2006), as organizações têm procurado desenvolver mecanismos para que haja 

contínua aprendizagem, mas, mais que isto, que o conhecimento adquirido pelas 

pessoas seja de alguma forma sistematizado e assimilado pela organização.  

Para Rifkin (2001), o capital intelectual é a força propulsora da nova 

economia, sendo as redes, como estrutura, as mais adequadas à sua natureza 

volátil, se comparadas com os mercados. Esse modelo organizacional facilita o 

compartilhamento de informações, recursos, cursos, perdas e tecnologias 

fracassadas: 
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[...] na era dos mercados, as instituições que detinham o capital físico 
exerciam um controle crescente sobre a troca de bens entre vendedores e 
compradores. Na era das redes, os fornecedores que detêm capital 
intelectual valioso estão começando a exercer controle sobre as condições 
e os termos pelos quais os usuários asseguram o acesso a ideias, 
conhecimentos e experiências críticos (RIFKIN, 2001).  

 

 

2.2.2 As redes e o terceiro setor 

 

 

Conforme discutido anteriormente, o terceiro setor é carente de modelos e 

ferramentas de gestão próprios. Atuando em redes, muitas organizações podem 

valer-se da experiência de outras, criando um espaço para o intercâmbio de teorias 

e práticas e contribuindo para o desenvolvimento de todos os membros das redes 

participantes. A compreensão dos fluxos de informação, de conhecimento e de 

poder que percorrem as redes, e o papel dos diferentes atores envolvidos podem 

permitir a elaboração de políticas públicas de inclusão e geração de bem-estar. 

Para Schlithler (2003), a gestão em rede favorece o processo de 

aprendizagem, segundo os passos: i) planejamento das atividades que serão 

realizadas com a elaboração de planos de ação (responsáveis, prazos e recursos 

necessários); ii) realização das atividades necessárias para a execução da ação; iii) 

acompanhamento da execução, com registro (relatórios, memórias, fotos, vídeos 

etc.); iv) comunicação de tudo para os demais integrantes da rede,: desde o plano 

de ação até o registro da ação; v) sistematização, para avaliação do processo e dos 

resultados e disseminação da experiência. 

As redes são estruturas adequadas a todos os objetivos de empoderamento e 

emancipação da sociedade. Assim, terceiro setor e redes são, hoje, realidades 

intrinsecamente relacionadas.  

O terceiro setor é, essencialmente, uma rede; uma grande ‘teia de 

interconexões’. Segundo estudo realizado por Ayres (2001), as organizações do 

terceiro setor do Brasil têm percebido que o impacto social gerado pelos seus 

trabalhos pode ser potencializado se suas ações forem articuladas em redes de 

maior abrangência técnica ou geográfica, como estratégia democrática diferenciada 

para o enfrentamento e solução dos problemas e demandas sociais.  
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Por meio deste estudo, identificam-se três categorias de redes no terceiro 

setor, a saber: i) redes temáticas, que são organizadas em torno de um tema; ii) 

redes regionais, que são organizadas por região, representando vários municípios 

agrupados; e iii) redes organizacionais, que são agrupadas por várias instituições 

como: associações, ONGs etc. 

De maneira geral, o que diferencia as redes sociais das redes espontâneas e 

naturais é a intencionalidade nos relacionamentos, os objetivos comuns explicitados 

e compartilhados. A formação de redes sociais é um fenômeno recente no Brasil, 

coincidente com o período de redemocratização do País, quando as organizações 

que compõem o terceiro setor passaram a ter mais visibilidade e liberdade para 

estabelecer intercâmbios entre si. No TS, ambiente propício para a formação de 

redes, estas têm se formado com os objetivos, justamente, de facilitar a circulação, a 

troca de informações e, principalmente, o compartilhamento de experiências.  

Uma definição possível de redes sociais é: associações de indivíduos ou 

organizações autônomas com um propósito comum de contribuir em modificar a 

estrutura, as relações ou o exercício do poder em alguma esfera da sociedade. 

Segundo Capra (2004), redes sociais são redes de comunicação que envolvem a 

linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder. Os membros da 

rede contribuem, voluntariamente, com seu conhecimento, experiência, equipe, 

finanças e outros recursos para alcançar objetivos em comum, além da criação, 

fortalecimento de laços de solidariedade e a manutenção do espírito de comunidade:  

 

... numa organização em rede só pode haver participação livre e consciente 
de seus membros. Se não existir esse tipo de participação, a rede não se 
consolida nem se mantém: tende a “lacear” e, pouco a pouco, a se 
desfazer. Ao contrário, se uma rede for “assumida” por um número 
crescente de seus membros, que coloquem a serviço da realização dos 
seus objetivos sua capacidade de iniciativa e de ação, ela se adensa e se 
fortalece cada vez mais (WHITAKER, 1993). 

 

Inojosa (1999) identificou três elementos que podem ser considerados pilares 

para a atuação em redes sociais: ideia-força, reeditores e projeto ou produção 

comum:  

1. ideia-força: é uma visão de intervenção solidária cuja realização provoca 

uma mudança na sociedade. É uma ideia ou um ideário, um conjunto de 

ideias, um conjunto de princípios que traz em si uma força mobilizadora 

para a ação. A ideia-força é importante para construir a identidade das 
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pessoas que atuam em conjunto e ajuda o grupo a direcionar esforços, e 

a ter clareza sobre a quê devem dizer não;  

2. reeditores: conceito proposto por Bernardo Toro. O reeditor é qualquer 

pessoa que tem um grupo de influência e é capaz de transmitir, 

introduzir, negar ideias e de criar sentidos para e com esse grupo; o 

reeditor é quem reedita, vive a ideia-força, interpreta-a, cria sentido para 

ela dentro da sua realidade, e a comunica, influenciando audiências. A 

reedição contribui para a expansão e a perpetuação da rede, pois um 

reeditor mobiliza novos reeditores e, com o tempo, a ideia-força tende a 

se transformar, adaptando-se às mudanças da sociedade; 

3. produção comum: não há ideia força que viva se não for posta em 

prática, seja através da divulgação de informações, seja através da 

produção de bens ou serviços. Pessoas que atuam em rede necessitam 

de projetos, ações que ponham em prática a ideia-força. Isso não 

significa que todos tenham que estar ao mesmo tempo no mesmo local 

fazendo a mesma coisa. Se dois membros estão pondo em prática uma 

ação, a partir da ideia-força, aí vive a rede. É a produção comum que 

realimenta a rede, dá visibilidade a ela, atraindo novos entes. 

Também é importante ressaltar que as pessoas envolvidas nas redes são 

facilitadores e agentes mobilizadores desta prática, já que o fundamento é o 

desenvolvimento de responsabilidades na propagação desta nova forma de 

organização. “[...] É necessário que essas pessoas -sejam facilitadores, animadores 

ou re-editores - sejam preparadas, formadas para as tarefas de sustentação, para 

manter a malha íntegra, o fluxo contínuo” (AMARAL, 2002). 

A existência do facilitador – competência de líderes – é uma condição 

indispensável para o caráter social, democrático, mobilizador, motivacional e 

agregador para que as redes sejam legitimizadas, pela seriedade de suas ações, 

ajudando a formar a consciência coletiva e transformando indivíduos em atores 

sociais responsáveis.  

Para participar de uma rede, de acordo com Toro (2005), as lideranças têm 

que ter os objetivos “voltados para fora, para aquilo que é público”. A dialética deste 

processo é marcada pelo exercício simultâneo dos papéis de mestres e aprendizes 

e pela motivação intrínseca na realização do trabalho, que resultam em uma 

aprendizagem significativa. Sem troca de informação, compartilhamento de 
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experiências, aprendizado conjunto ou ação coletiva, a rede se enfraquece e sua 

existência perde a razão de ser. 

 

[...] a formação de facilitadores, capazes de constituírem nós das redes, 
dando sustentabilidade ao tecido que constitui a sua totalidade orgânica, é 
um desafio urgente. Só assim poderemos realizar a desconcentração do 
poder, a insubordinação, a multiliderança, a conectividade e o fluxo 
permanente de informação, a participação e a cooperação, aspectos 
fundamentais das estruturas em rede. (AMARAL, 2002). 

 

Nas redes de compromissos sociais, existe um reconhecimento da 

importância de muitos tipos diferentes de conhecimento - tácito, vivido, teórico, 

histórico - para a compreensão dos problemas e a orientação das ações. O valor 

que é dado a essas formas de conhecimento cotidiano surge de um “sentido de si 

mesmos que os atores elaboram enquanto agentes da mudança social, em que o 

conhecimento e a ação estão intrinsecamente interligados” (MARTELETO, 2001b). 

 As relações conceituais entre rede e informação direcionam a percepção 

para um modelo organizacional diferenciado, baseado em fluxos de informação 

crescentes, capaz de aprender mais rapidamente com os erros, reduzindo 

incertezas em seus processos e promovendo constantes transformações nas 

organizações. Com capacidade de cooperação e compartilhamento mais alta que no 

meio empresarial, a atual exposição à informação pode proporcionar ao Terceiro 

Setor um desenvolvimento maior que o esperado. 

 

A criação e o desenvolvimento de redes organizacionais no terceiro setor 
podem vir a representar um grande passo para a inclusão social neste país. 
Potencializar o impacto social já gerado pela brava atuação das 
organizações de cunho social no Brasil, através da consolidação de suas 
redes organizacionais, significa promover, “com o auxilio da tecnologia e 
dos conceitos do mundo globalizado”, o surgimento de um país mais justo e 
preparado para enfrentar as mudanças e desigualdades impostas pelo 
próprio processo tecnológico e globalizante da atualidade (AYRES, 2001). 

 

No que tange ao monitoramento de redes, é necessário definir o 

acompanhamento da dinâmica dos movimentos dos participantes, através de 

instrumentos apropriados para tal, sendo os principais indicadores de avaliação de 

redes: a participação, segundo a qual se avaliza a consolidação do ambiente de 

rede; a geração e troca de conteúdos, que indica a intensidade da produção e da 

troca de informações e conhecimentos; a interatividade e conectividade, que permite 

avaliar se os fluxos de informação convergem para o todo ou para as suas 
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ramificações, de acordo com a intencionalidade da rede e os interesses dos 

integrantes; e a adesão, que indica a capacidade de ampliação da rede com a 

inclusão de novos atores. 

A efetividade das redes sociais pode contribuir para a criação de capital 

social. As redes, quando bem equilibradas em termos de tamanho, coesão, 

densidade, diversidade e reputação, permitem o surgimento de soluções inovadoras, 

o que é passível de ocorrer em função do “nível de confiança (e expectativa) entre 

os indivíduos da rede e está relacionado com o capital social do grupo” 

(MARTELETO, SILVA, 2005).  

 

[...] o conceito de redes sociais não apresenta consenso no interior das 
ciências sociais. Alguns autores o concebem como metáfora das novas 
configurações na relação entre Estado, mercado e sociedade; outros, como 
explicação de uma mudança estrutural da sociedade; enquanto outros a 
concebem como novo método de estudo das relações sociais 
(MARTELETO, 2001). 
 

Para Scherer-Warren (2005), rede social - ou no seu dizer, de movimentos 

sociais - pode ser definida como interações sociais e práticas sociopolíticas pouco 

formalizadas ou institucionalizadas, entre organizações da sociedade civil, grupos e 

atores informais, engajados em torno de conflitos ou de solidariedades, de projetos 

políticos ou culturais comuns, construídos ao redor de identidades e valores 

coletivos. “[...] entendida como estratégias de ação coletiva, visando a uma 

transformação social em determinado local”. A autora sugere que três dimensões de 

análise devem ser consideradas na investigação das redes sociais: 

1. a temporalidade: a conexão entre tempo real e as distintas 

temporalidades         sociais;  

2. a espacialidade: a conexão entre territorialidades virtuais e presenciais; e 

3. as novas formas de relações sociais e seu significado na constituição da 

esfera pública.  

Assim, de acordo com Scherer-Warren, a sociedade civil organizada do novo 

milênio tende a ser uma sociedade de redes organizacionais, de redes inter-

organizacionais e de redes de movimentos sociais, “parceria entre as esferas 

públicas privadas e estatais, criando novos espaços de governança, com o 

crescimento da participação cidadã” (SCHERER-WARREN. 2005).  

Derivada do conceito de rede, a rede social representa um conjunto de 
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participantes autônomos unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados. “[...] Nas redes sociais, há valorização dos elos informais, em 

detrimento das estruturas hierárquicas” (MARTELETO, 2001). A autora, ao 

pesquisar novas configurações informacionais, no âmbito das organizações não-

governamentais, enfatiza a centralidade da informação, como suporte às ações 

coletivas, e observa que vem sendo construída uma nova compreensão do 

conhecimento e da informação: 

 

[...] a mudança social, a criação de mecanismos democráticos de 
participação e de cidadania estão associadas e dependem, em grande 
parte, da democratização e socialização da gestão do conhecimento. [...] 
Nas redes de movimentos, organiza-se um novo conjunto de ações e 
representações, que conformam um campo de intervenção social onde se 
evidência a importância do conhecimento prático para a compreensão e 
transformação da realidade vivida e das próprias instituições (MARTELETO, 
2001). 
 

 
Figura 1 – Cenário atual da organização da sociedade civil 
Fonte: Scherer-Warren, 2005. 

 
 

Segundo Scherer-Warren (2005), a noção de rede vem sendo empregada de 

forma crescente pelos atores dos movimentos sociais, “enquanto conceito 

propositivo com atributos ideológicos, simbólicos e organizativos”.  
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Para essa autora, é importante o emprego de um enfoque de redes que inclua 

as seguintes dimensões: da sociabilidade, ou seja, os elos, as relações entre os 

atores enquanto redes sociais; do espaço, considerando-se aí as ações locais e sua 

interligação com o nacional, regional, mundial; da produção de sentido, em que a 

articulação de diferentes formas de conhecimentos e práticas gere informações que 

orientem as ações coletivas.  

 

A rede é parceria voluntária para realização de objetivos comuns, tecida 
pelo compartilhamento de interpretações e sentidos para a realização de 
ações articuladas entre parceiros e corresponde a uma etapa na evolução 
das organizações da sociedade civil. (SCHERER-WARREN, 2005). 

 

As organizações do TS, de simples executoras, transformaram-se em 

desenvolvedoras de programas de ação social, o que, de acordo com Machado e 

Machado (1999), está intimamente relacionado com a formação das redes sociais, 

mediante a participação da ‘sociedade civil organizada’: “são as redes o meio mais 

efetivo de se estabelecer uma estrutura social sólida, harmônica, participativa, 

democrática e verdadeiramente orientada ao bem-estar comum”.  Esses autores 

propuseram um ‘decálogo das redes’, a fim de traduzir o conceito ideal, 

verdadeiramente funcional das redes: 

1°.- ser independente. Não deve ser utilizada para impor ideologias ou ser um 

apêndice de outros setores; muito menos servir de instrumento de interesses 

partidários ou particulares; 

 2°.- ser construída de baixo para cima. Tem que ser o produto, a 

consequência natural do desejo e necessidade de integração das ONGs, na própria 

comunidade, para atingir objetivos acima das individualidades; 

3°.- incorporar as ONGs mais representativas. Sua força está em função do 

prestígio e número de organizações que a integram ou com as quais se relacione. 

Por isso, as associadas têm que ser cuidadosamente selecionadas pela rede, sem 

discriminações; 

4°.- ser participativa. Deve acolher realmente os representantes de todas as 

suas associadas, e incorporá-los, ativamente, em suas decisões, projetos e 

programas;  

5°.- atuar como coordenadora e orientadora do sistema de autorregulação de 

suas associadas. As normas devem ser claras, sensíveis, lógicas, fáceis de cumprir, 

e, o que é mais importante, convenientes para o atingimento dos objetivos comuns;  
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6°.-  buscar a harmonia entre os seus objetivos e os da comunidade na qual 

está inserida; assim como entre a rede e suas associadas; e destas entre si; 

7°.- manter a comunicação constante com suas associadas; assim como 

favorecer e estimular as comunicações internas destas;  

8°.- jamais deve se omitir nem perder sua identidade frente às associadas; 

nem apresentar como suas as obras de seus integrantes. Suas associadas devem 

sentir orgulho de fazer parte delas e perceber que a integração só as faz ganhar;  

9°.- não é o de juiz dos problemas internos de suas associadas, nem de 

censora de seus órgãos diretivos ou administrativos, apenas serve de guia, protetora 

de seus interesses comuns; a menos que as mesmas concordem que a rede atue 

como árbitro;  

10°.-  manter sempre um contato direto com a comunidade, seja de forma 

direta e imediata; ou de forma mediata, através de suas associadas.  

Esses autores definem rede como uma organização independente, 

representativa, participativa, horizontal, interativa, estável, flexível e corporativa. 

Uma atuação em rede social pressupõe valores e propósitos coletivos, além de 

apresentar uma multiplicidade de formas, a partir de determinados tipos que se 

desdobram e modificam em graus diferenciados. Para eles, a formação de redes 

corresponde à natural evolução da sociedade; sendo os meios mais efetivos de 

obter uma estrutura social sólida, harmônica, participativa, democrática e 

verdadeiramente orientada ao bem-estar comum. 

As organizações, isoladamente, pouco conseguem articular, mas, mobilizadas 

em rede social, podem conseguir atingir vários objetivos e implementar várias ações, 

inclusive de influência em políticas públicas. Conforme Capra, a vida no âmbito 

social pode ser também compreendida em termos de rede.  

 

Redes vivas em comunidades humanas são as redes de comunicação. (...) 
Cada comunicação cria pensamentos e significados, os quais, por sua vez, 
dão lugar a comunicações posteriores, e assim uma rede inteira gera a si 
própria. À medida que comunicações continuam a se desenvolver na rede 
social, eventualmente produzirão um sistema compartilhado de crenças, 
explicações e valores - um contexto comum de significados conhecido como 
cultura, o qual é continuadamente sustentado por comunicações adicionais. 
É através da cultura que os indivíduos adquirem identidade como membros 
da rede social (CAPRA, 2004). 
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2.3 A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

O conhecimento é considerado um grande diferencial no âmbito de um mundo 

tão globalizado; é o que permite solucionar problemas e descobrir novas 

oportunidades capazes de gerar bons resultados. Para Drucker (1994), as 

transformações sociais colocaram o conhecimento como fator de produção 

preponderante, em valor agregado, em relação aos meios tradicionais – trabalho, 

terra e capital.  

A partir da crise econômica da década de 80, que atingiu, sobretudo, a cultura 

das organizações, emergiram modelos de gestão pautados em novos paradigmas, 

como: as organizações substantivas (RAMOS, 1981), organizações de 

aprendizagem (SENGE, 2006), criação do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI 

1997). No início da década de 90, a ideia de organização voltada para o aprendizado 

foi disseminada por Senge, cuja teoria pressupõe que as organizações “conquistam 

suas vantagens competitivas através da sua capacidade de aprender consigo 

mesmas e com as outras empresas” (SENGE, 2006).  

Segundo Crawford (1994), as organizações atuais têm, como principais 

características, a valorização do talento, da inteligência e do conhecimento em si. 

Ele afirma, ainda, que “[...] informação e conhecimento substituem os capitais físico 

e financeiro, tornando-se uma das maiores vantagens competitivas nos negócios; e 

a inteligência criadora constitui-se na riqueza da nova sociedade”. As mudanças, de 

acordo com Castells (2006), sugerem novas formas de percepção e interpretação da 

sociedade como um todo, caracterizando uma necessidade que as organizações 

têm de preservar sua forma de captação e utilização do conhecimento.  

A bibliografia atual sobre o tema apresenta duas grandes tendências de 

propostas práticas:  

• a ênfase nos aspectos organizacionais, como o fluxo de informações, a 

infraestrutura e o controle, por meio de indicadores de desempenho, 

sendo o indivíduo mais um elemento organizacional; e  

• o destaque para os processos individuais e grupais, centrada no 

potencial dos indivíduos, relacionando a importância de se gerir e criar 

conhecimentos a partir das pessoas.  
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Neste contexto, a Gestão do Conhecimento (GC), no entender de Nonaka e 

Takeuchi (1997) envolve criar, captar, disseminar, disponibilizar e incorporar os 

conhecimentos individuais, transformando-os em conhecimento organizacional 

disseminado dentro e fora das organizações. A CG tem recebido cada vez mais 

atenção das organizações que têm buscado compreender seu significado e a 

garantia, em última instância, de impactos positivos no seu desempenho.  

 

 

2.3.1 Gestão do conhecimento e organizações de aprendizagem 

 

 

A aprendizagem e o conhecimento organizacional têm sido colocados como 

alvo de estudos de vários e importantes pesquisadores, como: Davenport e Prusak 

(1998); Nonaka e Takeuchi (1997); Senge (2006); e outros os têm destacado como 

vantagem competitiva. Sendo o conhecimento um somatório de experiência 

condensada, valores, informação contextual e ‘insight experimentado’ 

(DAVENPORT, PRUSAK, 1998), o qual proporciona uma estrutura para a ‘avaliação 

e incorporação’ de novas experiências e informações (NONAKA, TAKEUCHI, 1997) 

e a aprendizagem organizacional uma decorrência do ‘aprendizado individual’ 

(SENGE, 2006).  

Este tema também é abordado por Choo (2003), que imprime à sua teoria 

uma visão holística. Para esse autor, a organização de aprendizagem (ou do 

conhecimento, na sua definição) “é aquela que possui informações e conhecimentos 

que a tornam bem informada e capaz de percepção e discernimento” (CHOO, 2003).  

Diante de um mercado cada vez mais competitivo, as organizações passaram 

a buscar maneiras de estarem preparadas para a concorrência e não serem 

consumidas pelo mesmo; não basta para a empresa passar apenas uma boa 

imagem. Baseando-se nas visões dos autores mencionados, pode-se dizer que há 

fatores que tornam possível a GC, dentre os quais: cultura organizacional, 

infraestrutura técnica, orientação para processos, clareza de objetivos etc.  

No Quadro 9, Gestão do Conhecimento, apresentam-se os principais 

conceitos sobre o assunto, segundo tais autores e a teoria desenvolvida no que 

tange ao tema. 
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GESTÃO DO CONHECIMENTO 
Conhecimento tácito e explícito 

Nonaka e 
Takeuchi 
(1997) 

A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica 
entre o conhecimento tácito e explícito, em função dos níveis de compartilhamento 
individual, grupal, organizacional e interorganizacional. O processo de criação do 
conhecimento compreende cinco fases sequenciais: i) compartilhamento do 
conhecimento tácito corresponde à socialização quando o conhecimento individual é 
amplificado dentro da organização; ii) criação de conceitos é semelhante à 
externalização e se dá quando um conhecimento tácito compartilhado por uma 
equipe auto-organizada é convertido em conhecimento explícito, na forma de um 
novo conceito; iii) justificação dos conceitos é a fase em que a organização 
determina se vale realmente a pena perseguir o novo conceito; iv) construção de um 
arquétipo é a fase em que o conceito validado assume a forma de um protótipo, no 
caso um novo produto “concreto” ou de um mecanismo operacional, no caso de 
inovações “abstratas”; v) difusão interativa do conhecimento (cross-leveling of 
knowledge) amplia o conhecimento criado a outras pessoas/ áreas da empresa e até 
ao meio externo, como: clientes, empresas afiliadas, fornecedores etc. 
As cinco condições necessárias para promover a espiral do conhecimento são:  
- intenção. Definida como a aspiração de uma organização às suas metas; 
- autonomia. Fonte de geração de oportunidades e de automotivação para os 
funcionários criarem novos conhecimentos; 
- flutuação e caos criativo. Interação entre a organização e o ambiente externo; 
- redundância.  Possibilita que a espiral do conhecimento ocorra em nível 
organizacional; 
- a variedade de requisitos. Relacionada com a diversidade interna da organização e 
a complexidade do ambiente, permite que a empresa enfrente os desafios impostos 
por este ambiente. 

Ativos intangíveis 
Davenport 
e Prusak 
(1998) 

O conhecimento é um ativo (intangível) corporativo e necessita ser gerenciado como 
os ativos tangíveis. A gestão do conhecimento refere-se à geração consciente e 
intencional do conhecimento e ocorre pelo processo geração-codificação-
transferência:  
- a geração do conhecimento pode ocorrer por: aquisição, recursos dedicados, 
fusão, adaptação e rede de conhecimento;  
- a codificação apresentar o conhecimento de forma acessível, transformando-o em 
código; 
- a transferência do conhecimento ocorre nas organizações, quer seja gerenciada ou 
não. E ela ocorre por: a) comparação – de que forma as informações relativas a 
essa situação se comparam com outras situações conhecidas? b) consequências – 
que implicações essas informações trazem para as decisões e tomadas de ação?  c) 
conexões – quais as relações desse novo conhecimento com o conhecimento já 
acumulado?  d) conversação – o que as outras pensam dessa informação? 
Além da cultura comum, para que tal processo seja bem-sucedido, esses autores 
destacam que a linguagem deve ser comum, pois se assim não for, as pessoas não 
se entenderão e tampouco confiarão umas nas outras e para tal, é necessário que, 
por vezes, haja contato pessoal. O potencial de novas ideias, surgidas do estoque 
de conhecimento de uma empresa, é praticamente infinito, dado que o 
conhecimento compartilhado permanece com o doador e, ao mesmo tempo, 
enriquece o recebedor.  Eles afirmam que a única vantagem sustentável de uma 
empresa é o que ela coletivamente sabe; a eficiência com que ela usa o que sabe; e 
a prontidão com que ela adquire e usa os novos conhecimentos. 

Quadro 9 - Gestão do conhecimento 
Fonte: Baseada em Nonaka e Takeuchi (1997); Davenport e Prusak (1998); Choo (2003) e Peter 
Senge (2006) 
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(conclusão) 

Organização que aprende 
Peter 
Senge 
(2006) 

Uma organização que aprende tem características diferenciais em suas equipes de 
trabalho: engajamento das pessoas; desejo coletivo de criar algo novo e o impulso 
para promover novos relacionamentos com outras partes da organização. É 
necessário incorporar, na organização, as cinco disciplinas fundamentais para o 
desenvolvimento da aprendizagem organizacional, de forma contínua e, portanto, 
criar uma base para a gestão do conhecimento, sendo que cada uma das cinco 
disciplinas deve ser levada em conta para o desenvolvimento das outras: 
- domínio pessoal. é a disciplina através da qual se aprende a esclarecer e 
aprofundar continuamente o objetivo pessoal a ser atingido, expandindo-se a 
capacidade pessoal para criar os resultados que se desejam e, consequentemente, 
a consciência do que as pessoas querem, objetivando seus esforços. Para que o 
domínio pessoal seja uma disciplina é necessário: esclarecer continuamente o que é 
importante e enxergar, com clareza, a realidade que ora é apresentada.  
- modelos mentais. São ideias generalizadas que influenciam a modo de encarar o 
mundo e as atitudes do indivíduo frente à solução de um problema; são 
preconceitos, pressupostos, pré-julgamentos que modelam o modo de agir e pensar, 
dos quais, muitas vezes não se tem consciência de sua existência. Para transformá-
los em disciplina, é necessário refletir, esclarecer continuamente e melhorar a 
imagem que cada um tem do mundo, a fim de verificar como moldar atos e decisões, 
a tal ponto que se possa estabelecer uma mudança de atitude e não apenas a 
assimilação de novas informações e formação de novas ideias; 
- visão compartilhada. Objetivo comum, ou seja, ter a capacidade de transmitir aos 
outros a imagem do futuro que se pretende criar, transformando um objetivo 
individual em um objetivo comum. Objetivos comuns sempre nascem de objetivos 
pessoais; assim, organizações que pretendem construir objetivos comuns encorajam 
seus membros a desenvolver seus objetivos pessoais, criando, assim, um clima 
motivador e pessoas comprometidas, capazes de fazer o que parece impossível; - 
aprendizado em equipe. É o processo de alinhamento e desenvolvimento de uma 
lógica comum, para, confiavelmente, desenvolver inteligência e capacidade de um 
grupo em criar os resultados que realmente se deseja atingir. O grupo deve aprender 
verdadeiramente a canalizar o potencial individual de maneira que a inteligência 
coletiva seja de fato maior, mais significativa que o somatório dos talentos 
individuais. Para atingir o ponto de disciplina, é necessária a prática equilibrada do 
diálogo – momento em que diferentes ideias são apresentadas para se chegar a 
uma nova ideia - e da discussão – momento em que as decisões são tomadas.  
- raciocínio sistêmico. É o alicerce fundamental da organização que aprende; cria 
uma linguagem integrada ao descrever e compreender as forças e inter-relações que 
moldam o comportamento da organização; é a disciplina que amálgama todas as 
disciplinas, fundindo-as num conjunto coerente de teoria e prática. Para se tornar 
uma disciplina, o raciocínio sistêmico precisa de todas as outras quatro disciplinas: 
domínio pessoal para ter motivação; modelos mentais para detectar nossa maneira 
de ver o mundo; visão compartilhada para conseguir comprometimento; e 
aprendizado em equipe para que as pessoas possam compartilhar seus 
conhecimentos. 

Organização do conhecimento 
CHUN 
WEI 
CHOO 
(2003) 

É a organização preparada para o mercado, que possui informações e 
conhecimentos que a tornam bem informada e capaz de percepção e discernimento 
e lhe conferem uma vantagem, sendo capaz de: 
a) adaptar-se às mudanças do ambiente no momento adequado e de maneira eficaz; 
b) empenhar-se na aprendizagem constante, o que inclui desaprender pressupostos, 
normas e crenças que perderam a validade; 
c) mobilizar o conhecimento e a experiência de seus membros para gerar inovação e 
criatividade; 
d) focalizar seu conhecimento em ações racionais e decisivas. 

Quadro 9 - Gestão do conhecimento 
Fonte: Baseada em Nonaka e Takeuchi (1997); Davenport e Prusak (1998); Choo (2003) e Peter 
Senge (2006) 
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Davenport e Prusak (1998) definem conhecimento como sendo "informação 

valiosa da mente humana, que inclui reflexão, síntese e contexto, é de difícil 

estruturação, transferência e captura em máquinas, [...] bem como é, 

frequentemente, tácito" e propõem que o conhecimento deva ser alinhado e avaliado 

segundo a contribuição dos funcionários. Nesse sentido, foi considerada a existência 

de dois tipos de conhecimento, de acordo com Polanyi (apud NONAKA, TAKEUCHI, 

1997): o conhecimento tácito e o conhecimento explícito.  

O conhecimento tácito é aquele existente na mente dos indivíduos e que, 

muitas vezes, é difícil de ser externalizado e comunicado para outras pessoas; ele é 

formado através da educação formal, de cursos, leituras e interesse próprio do 

indivíduo em promover seu autodesenvolvimento. A empresa contribui para sua 

formação ao determinar sua participação em algum projeto em que ele é designado 

pelo reconhecimento de seu conhecimento ou pela disponibilidade de sua 

capacidade, manifestada pelo cargo que ocupa no momento. 

 Já o conhecimento explícito é aquele que pode ser formalmente repassado 

para outras pessoas; é aquele registrado em algum meio externo ao indivíduo, como 

arquivos eletrônicos, sistemas de informação e/ou impresso em papel, fórmulas 

matemáticas, regras, especificações etc. O aproveitamento do conhecimento 

explícito é bem mais fácil, uma vez que transita de forma relativamente clara nos 

domínios da organização.  

 

[...] as ferramentas de GC, relativamente pouco utilizadas, são aquelas 
voltadas para facilitar o contato entre as pessoas e o compartilhamento do 
conhecimento. O discernimento e entendimento das duas entidades 
(informação e conhecimento) são fundamentais para os resultados positivos 
dos programas de Gestão do Conhecimento (CIANCONI, 2003). 
 

Assim, as definições sobre a gestão do conhecimento apresentam em comum 

o objetivo em capacitar uma organização para aperfeiçoar seus resultados ou 

operações, por intermédio de um modelo, técnicas e tecnologia de informação, como 

suporte para a prática coletiva de checagem e compartilhamento do conhecimento 

da empresa; para haver gestão do conhecimento, é preciso haver a participação 

ativa dos indivíduos e da própria empresa na criação do conhecimento. No que 

tange à GC, uma das principais preocupações se refere a como transformar o 

conhecimento tácito em proveito da organização.  
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2.3.2. O modelo de gestão do conhecimento  

 

 
A necessidade de interação entre os diversos processos citados 

anteriormente evidencia que, de forma isolada, a conversão de conhecimentos não 

apresenta benefícios para a empresa; isolados, os processos são uma forma 

limitada de criação de conhecimento.  Nonaka e Takeuchi (1997), a partir desses 

conceitos, defendem que a criação e a conversão dos conhecimentos - tácito em 

explícito e explícito em tácito - acontecem de quatro formas, a saber: socialização, 

externalização, combinação e internalização, que se relacionam de forma sequencial 

e complementar neste processo e formam a chamada ‘espiral do conhecimento’ - o 

ponto central da teoria desses autores: “(...) a espiral surge quando a interação entre 

conhecimento tácito e conhecimento explícito se eleva, dinamicamente, de um nível 

ontológico inferior até níveis mais altos” (NONAKA, TAKEUCHI, 1997). 

Desse modo, relatam a existência de duas dimensões do conhecimento: a 

epistemológica e a ontológica. A dimensão epistemológica está baseada na 

distinção entre conhecimento tácito e explícito, ao passo que a ontológica abrange 

os níveis de entidades criadoras do conhecimento: individual, coletivo, 

organizacional e interorganizacional. O conhecimento tácito é ampliado através dos 

quatro modos de conversão do conhecimento, sendo permanentes e ininterruptos, 

demonstrados aqui pela Figura 2: 

 
Figura 2 - Espiral do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
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i) a socialização é a conversão de conhecimento tácito individual para 

conhecimento tácito coletivo, sugerida como um processo de troca de experiências, 

que estimula a criação do conhecimento tácito entre os participantes, através do 

compartilhamento de seus “modelos mentais” ou de suas habilidades técnicas. É um 

processo “social” entre os indivíduos, e não pode ficar restrito a uma só pessoa; são, 

na verdade, processos infinitos de compartilhamento dos conhecimentos tácitos. 

Para Choo (2003), o segredo para a aquisição do conhecimento tácito é a 

experiência; sem experiência compartilhada, é extremamente difícil para uma 

pessoa projetar-se no processo de raciocínio do outro indivíduo. A mera 

transferência de informações, muitas vezes, fará pouco sentido se estiver desligada 

das emoções associadas e dos contextos específicos nos quais as experiências 

compartilhadas são embutidas. 

ii) a externalização se constitui na transformação do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. É a articulação do conhecimento tácito em conhecimentos 

explícitos, através de metáforas, analogias que podem ser debatidos internamente a 

fim de gerarem novos conhecimentos; os diálogos e reflexões coletivas acabam 

gerando o que Nonaka e Takeuchi chamam de ‘Conhecimento Conceitual’. Este 

processo se apresenta como fundamental para a criação do conhecimento 

organizacional, uma vez que novos conceitos são criados a partir do conhecimento 

tácito.  

iii) a combinação é um processo de sistematização dos conhecimentos 

explícitos em um novo conhecimento explícito. Os indivíduos trocam e combinam 

conhecimentos, através de meios como: documentos, reuniões, conversas ao 

telefone ou e-mails. A reconfiguração das informações existentes, através da 

classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento 

explícito pode, então, levar a novos conhecimentos.  

iv) a internalização é a absorção do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito e está relacionada ao aprendizado, através da prática. Para que o 

conhecimento explícito se torne tácito, é necessário que haja a verbalização e a 

diagramação do conhecimento sob forma de documentos, manuais e histórias orais. 

A internalização também pode ocorrer sem que, na verdade, se tenha que “re-

experimentar” as experiências de outras pessoas; ler ou ouvir uma história de 

sucesso faz com que alguns membros da organização sintam o realismo e a 

essência da história, a experiência que ocorreu no passado pode se transformar em 
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um modelo mental tácito.  A documentação das experiências ajuda os indivíduos a 

internalizarem suas experiências, aumentando, assim, o conhecimento tácito. 

Quando os funcionários da organização compartilham suas experiências, de forma 

contínua e rotineira, o acúmulo e uso do conhecimento tácito passam a fazer parte 

da cultura organizacional.  

A complementaridade de conhecimentos, a partir da interação entre 

organizações, já foi evidenciada por Nonaka e Takeuchi (1997), ao apresentarem a 

dimensão ontológica da criação do conhecimento. Diante dessa dimensão, o 

conhecimento nasce em um nível individual, sendo expandido pela dinâmica da 

interação (socialização do conhecimento) para um nível organizacional e, 

posteriormente, para um nível interorganizacional.  

Sob a perspectiva da dimensão ontológica, observa-se que o conhecimento 

só é criado por indivíduos; uma organização ou uma rede interorganizacional não 

pode criar conhecimento sem indivíduos. “Como nem todo conhecimento pode ser 

explicitado, o desenvolvimento de ambientes, que possibilitem ampla interação 

individual, torna-se essencial para o processo de socialização do conhecimento” 

(NONAKA, TAKEUCHI, 1997).  

A função da organização, no processo de criação do conhecimento, é 

fornecer o contexto apropriado para criação e acúmulo de conhecimento em nível 

individual, de tal forma que, para que o processo de criação e compartilhamento de 

conhecimento ocorra efetivamente, é necessário que exista um contexto apropriado. 

Nonaka, Toyama, Konno (2002) denominam tal contexto de ‘ba’ – não há uma 

tradução exata do termo, mas pode ser definido como um contexto de interação, 

onde o conhecimento é criado, compartilhado e utilizado. Esses autores apresentam 

quatro tipos de ‘ba’: i) ba origem (originating ba); ii) ba diálogo (dialoguing ba); iii) ba 

sistematização (systemising ba); e iv) ba operacionalização (exercising ba), os quais 

são definidos por duas dimensões de interação. 

A primeira dimensão se refere ao tipo de interação, ou seja, se ela acontece 

individualmente ou coletivamente. A segunda se refere ao meio de comunicação 

utilizado nas interações, isto é, se contato face a face ou mídia virtual, como por 

exemplo, livros, manuais, memorandos, emails ou teleconferências. Para os autores, 

cada ‘ba’ oferece um contexto para um passo específico no processo de criação do 

conhecimento, por meio dos respectivos relacionamentos entre eles e modos de 

conversão, conforme apresentado a seguir e explicados a partir da figura 3: 
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Figura 3: Quatro tipos interação (‘ba’) 
Fonte: Adaptado de Nonaka, Toyama e Konno (2002). 
 
 

i) o ‘ba’ origem (originating ba) é o espaço em que o conhecimento é 

originado por meio da interação face a face, onde os indivíduos compartilham 

sentimentos, emoções, experiências e modelos mentais; é o ba que inicia o 

processo de criação, associado ao processo de socialização do conhecimento tácito, 

em que emerge a confiança, o comprometimento e forma a base para a criação de 

conhecimento entre indivíduos. Experiências e habilidades transmitidas diretamente 

norteiam a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito; 

ii) o ‘ba’ diálogo (dialoguing ba) é mais conscientemente construído em 

relação ao ba de origem. Através do diálogo, indivíduos compartilham face a face 

suas experiências e habilidades, convertendo-os em termos e conceitos comuns; o 

ba diálogo funciona como uma plataforma para o processo de externalização do 

conhecimento, em que o conhecimento tácito é tornado explícito; 

iii) o ‘ba’ sistematização (systemizing ba) é definido como uma interação 

coletiva ou virtual e oferece um contexto para a combinação de novo conhecimento 

explícito gerado às bases de conhecimento existentes na organização. Nesta fase 

do processo, as tecnologias de informação, como redes on-line etc., podem exercer 

um papel relevante para a sistematização do conhecimento explícito. 

iv) o ‘ba’ operacionalização (exercising ba) permite uma interação individual e 

virtual em que o conhecimento que foi socializado, combinado e sistematizado é 

novamente interpretado e internalizado pelo sistema cognitivo dos indivíduos. Neste 

tipo de ba, ocorre a transformação de conhecimento explícito em conhecimento 

tácito, ou seja, o conhecimento criado é internalizado em forma de novos conceitos e 

novas práticas de trabalho. 
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Nonaka e Toyama, em 2003, revisitaram a teoria da criação do conhecimento 

de Nonaka e Takeuchi, de 1997, incorporando o pensamento dialético como forma 

de “sintetizar as contradições presentes nas interações dinâmicas entre os 

indivíduos, a organização e o ambiente” (NONAKA, TOYAMA, 2003); ou seja, novos 

limites são criados em relação à interação dinâmica entre os agentes, assim como 

as relações entre os agentes e a estrutura.  

Os contextos sociais, culturais e históricos são importantes para os indivíduos 

na interpretação da informação e na criação de significado. Em cada um dos tipos 

de ‘ba’, são criados determinados ativos de conhecimento que são recursos 

específicos indispensáveis ao processo de criação de valor para a organização ou 

organizações.  

O conjunto dos ‘ba’ de uma organização é que forma a plataforma de criação 

de conhecimento e compartilhamento de conhecimento organizacional ou 

interorganizacional.  

Para que o processo Socialização-Externalização-Combinação-Internalização 

(SECI) ocorra, efetivamente, é necessário que haja um contexto apropriado, isto é, 

“um contexto compartilhado em movimento, que pode transcender tempo, espaço, 

limites organizacionais para criar e compartilhar conhecimento” (NONAKA, 

TOYAMA, 2003).  

 

 
 

Figura 4 – O Processo SECI da criação do conhecimento 
Fonte: Baseado em Nonaka e Toyama (2003) 

i ii 

iii iv 
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i) o primeiro quadrante representa o inicio da criação do conhecimento, a 

socialização: o conhecimento tácito é transmitido, através do compartilhamento de 

experiências pessoais, necessitando da interação social, sendo adquirido na troca 

direta da convivência pessoal, no mesmo espaço, por longo tempo ou até mesmo na 

interpretação de uma imagem (NONAKA, TOYAMA, 2003);  

ii) o segundo representa a externalização: o conhecimento tácito é explicitado 

para que se possa registrá-lo e, assim, compartilhá-lo com outros indivíduos. O 

conhecimento tácito deve ser convertido para uma forma em que possa ser 

amplamente entendida por todos indivíduos (NONAKA, KONNO, 1998);  

iii) o terceiro quadrante representa a combinação: aí se realiza a conversão 

de conhecimento explícito em conhecimento explícito, em que ocorre o processo de 

sistematização de conceitos, através de classificação, acréscimo, combinação e 

categorização de diferentes conhecimentos explícitos. Esse processo acontece por 

intermédio de documentos, reuniões, conversas etc. (NONAKA, TOYAMA, 2003); 

iv) o último quadrante representa a internalização, que compõe o ciclo da 

espiral: o processo ocorre p “aprender fazendo”, pela verbalização, diagramação e 

modelos mentais. Nele, o conhecimento explícito criado e compartilhado por uma 

organização é convertido em um conhecimento tácito dos indivíduos, por meio da 

internalização. Neste estágio, o conhecimento é utilizado em situações práticas, se 

tornando a base para novas rotinas, que deve ser regularmente atualizado por meio 

de ações práticas e reflexões (NONAKA, KONNO, 1998).  

O processo é intrinsecamente interligado: primeiro, é percebida a informação 

sobre o ambiente da organização; então, seu significado é construído socialmente. 

Isso fornece o contexto para toda a atividade da empresa e, em particular, orienta os 

processos de construção do conhecimento. O conhecimento reside na mente dos 

indivíduos, e esse conhecimento pessoal precisa ser convertido em conhecimento 

que possa ser compartilhado e transformado; é "quando se reconhece o 

relacionamento sinérgico entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito 

dentro de uma organização” (NONAKA, KONNO, 1998). A ação organizacional 

muda o ambiente e produz nova corrente de experiências, às quais a organização 

terá de se adaptar, gerando assim um novo ciclo.  

Se a construção do conhecimento ocorre através da conversão do 

conhecimento, a qualidade do conhecimento construído será definida pela 

diversidade de capacitações que irá gerar - desenvolvimento de novos produtos e 
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processos, inovações e a disseminação do conhecimento, inclusive para o ambiente 

externo à organização, ou seja, do seu relacionamento com outras partes:  

 

[...] a organização do conhecimento liga os três processos de uso 
estratégico da informação - a criação de significado, a construção do 
conhecimento e a tomada de decisões - num ciclo contínuo de 
aprendizagem e adaptação que podemos chamar de ciclo do conhecimento 
(CHOO, 2003). 
 

Assim, na arena de criação do significado, ocorre a interpretação da 

informação, ou seja, a seleção por relevância, explicações, a partir de experiência 

passada, busca por interpretação consensual; na arena da criação do conhecimento, 

ocorre a conversão da informação, ou seja, o compartilhamento dos conhecimentos 

através do diálogo e do discurso; na arena da tomada de decisão, ocorre o 

processamento da informação, ou seja, uma análise das alternativas disponíveis, 

considerando vantagens e desvantagens, regras, rotinas e preferências.  

 

As técnicas de GC servem, então, para estimular o aprendizado, o 
compartilhamento e o registro do conhecimento e, uma vez codificado o 
conhecimento, este se torna informação em potencial, passível, esta sim, de 
ser gerenciada. [...] As ações de GC devem facilitar o aprendizado, lidando 
com os aspectos humanos das organizações e o conhecimento tácito dos 
indivíduos (CIANCONI, 2003). 

 

Nonaka e Toyama (2003) afirmam que a criação de conhecimento está 

intimamente relacionada à prática e propõem a criação de um ambiente de trabalho 

que favoreça à construção de identidades compartilhadas, que estimule a interação 

social. Tais ambientes são denominados pelos autores de ‘comunidades de prática’ 

(CoP).  

A criação e o compartilhamento de conhecimento é uma atividade social, e as 

CoP refletem o modo social de gerenciar o conhecimento, uma vez que se 

caracterizam por: aprender com a participação social; compartilhar práticas, valores, 

insights, objetivos e interesses; compartilhar especificidades da área de atuação e 

solução de problemas; aumentar a motivação no trabalho, reputação profissional e 

produtividade; ter um conjunto comum de focos em problemas e senso de propósito; 

engajar as pessoas num processo de encorajamento para o compartilhamento, 

criação e uso do conhecimento; criar um respeito mútuo e confiança para a 

realização de trocas; encorajar as pessoas a realizarem trocas, expor as 

“ignorâncias”, fazer questões difíceis e ouvir cuidadosamente; ter conhecimento 
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coletivo e necessidades reais para conhecer o que cada um conhece; ser auto-

organizada; criar uma “fábrica” de aprendizado; ser formal ou informalmente 

organizada: 

 

[...] o conceito de comunidade de prática relaciona-se diretamente com a 
aprendizagem, com o desenvolvimento de conhecimento e também com a 
formação de identidade nos grupos. Estes desenvolvem uma identidade 
comum e um contexto social que auxilia no processo de compartilhamento. 
O contexto social, estabelecido coletivamente, desenvolve nos indivíduos 
uma visão do trabalho e do mundo que deve refletir a organização, porém, 
mais intensamente, reflete uma comunidade específica (THOMPSON apud 
GONZÁLES, MARTINS, TOLEDO, 2009), 
 

 

2.3.3 Gestão do conhecimento e capital social 

 

 

A gestão do conhecimento, em determinado grupo social (comunidade, 

organização etc.), e seu compartilhamento ocorrem quando há o engajamento dos 

envolvidos na ação, sendo, de suma importância, a confiança, a interação e o bom 

relacionamento desses indivíduos; ou seja, o capital social (CS). Desta forma, pode-

se dizer que o CS consiste no potencial de relacionamento e na capacidade de 

interação dos indivíduos, visto que é multidimensional - o que significa dizer que é 

capaz de incorporar vários níveis e unidades de análise.  

Embora o CS possua características de bem público, “observa-se nele um 

aspecto único, ou seja, a sua produção é, necessariamente, coletiva” (SILVA, 

FERREIRA, 2007). De acordo com esses autores, as dimensões do capital social - 

estrutural, relacional e cognitiva (também denominada de dimensão de conteúdo ou 

de comunicação) - guardam semelhanças com os conceitos de conhecimento 

cultural (CHOO, 2003); de ambiente de criação (NONAKA, TOYAMA, KONO, 2002) 

e de dimensão ontológica (NONAKA, TAKEUCHI, 1997) 

O termo ‘capital social’ entrou em voga no final dos anos 90. Bem definido e 

valorizado, ele pode se constituir em “importante instrumento conceitual e prático 

para a consolidação de políticas públicas, para o desenvolvimento sustentado e para 

a revitalização da sociedade civil” (ARAÚJO, 2003).  Segundo o Banco Mundial, o 

CS refere-se às instituições, relações e normas sociais que dão qualidade às 

relações interpessoais em uma dada sociedade e expressa, basicamente, a 
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capacidade de uma sociedade de estabelecer laços de confiança e redes de 

cooperação com vistas à produção de bens coletivos.  

Para o melhor entendimento desse conceito, é necessário compreender o 

conceito de capital humano3, fruto das ações dos indivíduos em busca de 

aprendizado e aperfeiçoamento, que estimula o individualismo. Já o capital social é 

fundamentado nas relações entre os atores sociais que estabelecem entre si 

expectativas e obrigações mútuas, para, desta maneira, estimular a confiabilidade 

nas relações sociais e agilizar o fluxo de informações, tanto internas quanto 

externas; a construção de capital social atinge favoravelmente a coesão da 

comunidade e da sociedade.  

A ideia de capital social foi mencionada, pela 1ª vez, há cerca de um século 

por Lyda Judson Hanifan (apud PUTNAM, 2000), um jovem educador, para 

descrever centros comunitários e a capacidade de cooperar e de confiar uns nos 

outros para a produção do bem público e para a não-depredação social. Para 

Putnam, entretanto, Jane Jacobs (apud PUTNAM, 2000) teria sido a primeira pessoa 

a utilizar o termo capital social com o significado atual. Em 1961, a autora usou a 

expressão capital social para falar das redes de relações do bairro: “essas redes são 

o capital social urbano insubstituível” (JACOBS apud FRANCO, 2001).  

Pierre Bourdieu (1985) decodificou o capital social como sendo a soma dos 

recursos decorrentes da existência de uma rede de relacionamentos mutuamente 

reconhecida e institucionalizada em campos sociais: “o volume de capital social, 

possuído por um dado agente, depende do tamanho da rede de conexões que ele é 

capaz de mobilizar efetivamente [...] em seu direito próprio e por cada um daqueles 

a quem ele está conectado“ (BOURDIEU, 1985). Capital social, segundo ele, remete 

aos recursos resultantes da participação em redes de relações mais ou menos 

institucionalizadas. 

Na concepção de Coleman (1990), o capital social está relacionado aos 

fundamentos normativos capazes de produzir integração social. Coleman chama de 

capital social ao conjunto das relações sociais em que um indivíduo se encontra 

inserido e que o ajudam a atingir objetivos que, sem tais relações, seriam 

inalcançáveis ou somente alcançáveis a um custo mais elevado. O capital social 

“localiza-se não nos indivíduos, mas nas relações entre eles, e a existência de 

                                                
3 Através de estudos, o Banco Mundial passou a distinguir quatro formas básicas de capital na avaliação de projetos de 
desenvolvimento: natural, físico, humano e social. 
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capital social aumenta os recursos à disposição dos indivíduos que se encontram 

imersos em tais relações”. 

Já para Robert Putnam (2000), o capital social está relacionado à capacidade 

de se construir redes de reciprocidade e solidariedade cívica organizadas; foi ele 

quem deu notoriedade ao termo, quando aplicou o conceito na compreensão da 

participação e engajamento da sociedade para a qualidade do governo na região 

Norte Itália: “diz respeito a características da organização social como confiança, 

normas e sistemas que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 

facilitando as ações coordenadas”. Putnam salienta que, em uma comunidade ou 

uma sociedade abençoada por estoques significativos de capital social, redes 

sociais de compromisso cívico incitam a prática geral da reciprocidade e facilitam o 

surgimento da confiança mútua.  

Kliksberg (2001) menciona que o capital social e a cultura são componentes-

chave das interações para o desenvolvimento social.  

 

As pessoas, as famílias, os grupos são capital social e cultura por essência. 
São portadores de atitudes de cooperação, valores, tradições, visões da 
realidade, que são sua própria identidade. Se [...] se reconhecer, explorar, 
valorizar e potencializar sua contribuição pode ser muito relevante e 
propiciar círculos virtuosos com as outras dimensões do desenvolvimento 
(KLIKSBERG, 2001). 
  

Segundo esse autor, o capital social e a cultura desempenham um papel 

fundamental no atual momento do desenvolvimento social. O CS, de sua sorte, 

integra as noções de participação cidadã, convivência e cultura, e remete aos 

recursos resultantes das redes de relacionamento e parcerias, quais sejam: o 

reconhecimento mútuo, a confiança, a reciprocidade, a solidariedade, a cooperação 

e o empoderamento da sociedade civil organizada.  

A cultura é aqui entendida como o conjunto de conhecimentos, crenças, artes, 

normas e costumes adquiridos e desenvolvidos pelos seres humanos em suas 

relações sociais – construção de valores como: confiança, colaboração, 

solidariedade, transparência, sem os quais nenhuma parceria funciona - num mundo 

que foi de certa maneira reduzido à lógica da competição.   

No âmbito do TS, as aprendizagens contribuem para configurar as ONGs 

como produtoras de conhecimento alternativo sobre as questões sociais; 

conhecimento esse que, socializado, pode servir de referência para a elaboração e 

implementação de novas iniciativas e novos conhecimentos. São experiências e 



 

 

66

 

aprendizagens que, através da narrativa, organização das informações, reflexão e 

interpretação crítica, confronto com a teoria e diálogo entre atores, podem conduzir a 

um conhecimento organizado e socializável. 

 

[...] o capital social é uma forma de capital [...] que se aprecia com o uso 
(não se deprecia, portanto); é produzido coletivamente a partir das relações 
sociais existentes nas comunidades, mas seus benefícios não podem ser 
antecipadamente mensurados. Embora possua características de bem 
público, observa-se nele um aspecto único, qual seja, a sua produção é, 
necessariamente, coletiva. [...] o capital social entendido como um conjunto 
de redes e normas, permitindo a redução dos riscos decorrentes das 
relações entre desconhecidos e, consequentemente, dos custos de 
transação. No entanto, sua mensuração é problemática e, embora ele possa 
ser associado ao desenvolvimento, especialmente local, sua promoção não 
é trivial, ou seja, como ele está incrustado nas redes de relações sociais, 
não é evidente, do ponto de vista das pesquisas na área de economia, 
como a sua expansão ou modificação pode afetar o bem-estar de seus 
componentes. (MARTELETO, SILVA, 2005). 
 

Na definição de Milani (2005), capital social refere-se à associação, isto é, o 

capital pertence a uma coletividade ou a uma comunidade; ele é compartilhado e 

não pertence somente a indivíduos. Para o autor, capital social não se gasta com o 

uso; pelo contrário, é a sua utilização que o faz crescer; utilizando a linguagem dos 

economistas, ele se acumula, podendo produzir benefícios, tendo estoques e uma 

série de valores. Ele ainda refere-se a recursos que são acumulados e que podem 

ser utilizados e mantidos para uso futuro. Não se trata, porém, de um bem ou 

serviço de troca. Pode ser considerado um dos elementos estratégicos fundamentais 

para avaliar a sustentabilidade de projetos e políticas. 

Na gestão de conhecimento, a aplicação do conceito de capital social serve 

para explicar o comportamento informacional dos gerentes, assim como nos estudos 

relacionados às condições internas às empresas para que haja a criação de novos 

conhecimentos.  

O relacionamento do CS com a GC é evidenciado nos estudos de Vegas 

(2004) e Hoffman, Hoelscher, Sherif (2005). Vegas estabelece um alinhamento entre 

gestão do conhecimento e capital social em seus estudos, afirmando que a GC, 

aliada aos objetivos de desenvolvimento social de uma nação, reforça a noção de 

CS, na medida em que o conhecimento seja convertido em experiências pessoais e 

no desenvolvimento de bens tangíveis, estando sua base na compreensão, na 

confiança, no respeito mútuo, no espírito cívico e na confiança ética – características 

do capital social.  
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Já Hoffman, Hoelscher e Sherif (2005) demonstraram, a partir da definição de 

um e outro conceito, que o CS intensifica a GC, na medida em que o primeiro está 

ligado ao desenvolvimento do capital intelectual coletivo e influencia nas condições 

necessárias para que a troca e combinação de conhecimento ocorram e contribuam 

para a criação de valor na forma de inovação. O uso de técnicas de gestão valoriza 

os aspectos sociais da organização ao permitirem a administração do capital social 

das empresas, composto, em grande medida, pelas redes sociais de seus 

empregados.  

De acordo com Franco (2001), do ponto de vista do CS, a criação de um 

ambiente favorável ao desenvolvimento depende da cooperação e da rede: “redes 

só se formam com base na cooperação e o exercício da cooperação leva as 

pessoas a se relacionarem segundo um padrão de rede”. Segundo ele, é importante 

destacar que a confiança promove a cooperação; quanto mais elevado o nível de 

confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. E a 

própria cooperação gera confiança, e a um aumento da coesão social ocasionada 

pela cooperação voluntária de indivíduos de uma comunidade, quando em situações 

de crise quando, segundo o autor, comunidades cooperativas auxiliam os indivíduos 

a chegarem a soluções que sejam boas para todos ou pelo menos para a maioria.  

Os indivíduos, de maneira geral, participam de várias redes sociais; algumas 

contidas no interior das empresas, outras com pontos de interseção com indivíduos 

de redes de relações profissionais. Essas redes são vistas como canais que facilitam 

os fluxos de informações. É necessário que as pessoas se conectem, umas com as 

outras, segundo um padrão horizontal de organização, que não sejam subordinadas 

umas as outras e que sejam interdependentes, ao invés de dependentes, para que o 

CS possa ser gerado, acumulado e reproduzido. Ainda segundo Franco, “a 

capacidade de estabelecer ligações entre os seus membros dá a medida da 

conectividade interna da organização social”. Redes também são capital social, pois 

tanto cooperação quanto redes formam comunidade que, segundo Franco, são 

usinas de CS. 

 
O capital social contribui para o processo de aprendizado, por meio das 
interações informais ou deliberadamente estruturadas. O processo de 
interação e mudança em uma comunidade é também um processo de 
aprendizado, que, simultaneamente, resulta de e constrói capital social 
(ALBAGLI, MACIEL, 2003). 
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De acordo com Silva (2007), “as redes são componentes-chave para o 

sucesso das práticas de GC, sendo os elementos constituintes do capital social” 

(SILVA, 2007). A introdução do conceito de capital social e, de forma associada, do 

conceito de redes, permite ampliar a compreensão das práticas de GC.  Os modelos 

de Choo (2003) e Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizam a importância dos laços 

interpessoais para a criação do conhecimento. Todavia, deve-se destacar a 

importância das redes sociais existentes no interior das organizações. “Em um 

ambiente de rede, criar e compartilhar conhecimento tácito requer a adoção de 

técnicas de trabalho em colaboração e o estabelecimento de relacionamentos e de 

confiança entre os atores” (TOMAÉL, 2005).  

 

 

2.3.4 Gestão do conhecimento no terceiro setor 

 

 

Historicamente, diversos conflitos no âmbito da construção do conhecimento 

se fizeram presentes nas ações de intervenção social em países como o Brasil e os 

demais da América Latina. A temática conhecimento-informação-comunicação-

sociedade vem merecendo, ultimamente, uma maior atenção, em diferentes 

contextos, o que se explica pelo novo quadro cultural e econômico que se configura 

no ambiente da globalização. No terceiro setor, não é diferente: a gestão dos 

conhecimentos e de transferência de informações, com base na evidência do valor 

do conhecimento nas sociedades atuais, tem um papel-chave no desenvolvimento e 

democratização do Estado, do mercado e da sociedade civil. 

O terceiro setor, entendido como “o que é público, porém privado ou então, o 

que é privado, porém público” (CARDOSO, 2005), tem a essência do Estado na 

medida em que atua para o bem público, mas ao mesmo tempo é uma iniciativa da 

própria sociedade. Segundo Cardoso, é uma esfera não-estatal e de iniciativas 

privadas de sentido público; é um espaço que não é do estado nem do mercado e 

cujas ações visam ao interesse público: iniciativas sem fins lucrativos, filantrópicas, 

voluntárias etc.  

Para Toro (2005), o TS é a “expressão da participação cidadã [...] é a 

possibilidade de criar a ordem em que se quer viver [...] suas ações são todas elas 

intervenções sociais: buscam modificar modos de pensar e/ ou atuar e/ou modos de 
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sentir”. É função do TS construir formas de intervenção social democráticas, que 

convertam os atores sociais em sujeitos sociais, ou seja em cidadãos.  

As organizações desse setor possuem características e valores diversos; sua 

gestão precisa de referenciais teóricos que considerem tais diferenças. Ramos 

(1981), em sua obra, “A nova ciência das organizações”, já falava de uma “teoria 

administrativa gerada não para a adaptabilidade passiva e para a ‘avaliação da 

realidade’, mas para forçar a criação da própria realidade”. A superação dos 

desafios gerenciais neste setor, segundo Tenório (2005), constitui-se em um 

aprendizado contínuo, no qual seus gestores desenvolvem percepções sobre novos 

modelos gerenciais, incorporando-os às peculiaridades de suas organizações. 

 

[...] é preciso reconstruir, criticamente, a racionalidade de mercado de 
origem exclusivamente instrumental, em busca de uma racionalidade que 
promova o potencial do sujeito social em uma cidadania plena como eixo da 
gestão social (TENÓRIO, 2005). 

 

Assim, a necessidade de aprender a gerenciar o conhecimento parece 

abranger também o TS. Andión (1998) afirma que “o estudo da gestão em 

organizações do terceiro setor deve sair dos limites estreitos do management 

tradicional, para tentar entender a singularidade do fenômeno em questão”, ou seja, 

para tentar entender que o conhecimento deve ser produto social de seu cotidiano e 

não algo exclusivamente originado nas práticas do mercado e do Estado e também 

ser capaz de se tornar uma organização do conhecimento.  

De acordo com Drucker (2000), organizações de aprendizagem não nascem 

prontas; são construídas na medida em que buscam seus próprios caminhos. Neste 

contexto recente, as questões do conhecimento e do acesso à informação adquirem 

uma nova e expressiva relevância no processo de desenvolvimento econômico, no 

exercício da cidadania, na educação e no trabalho.  

O TS vive um dia a dia cada vez mais e mais complexo e em permanente 

mudança: ora é o financiador que muda a forma de prestação de contas; ora o 

educador que conduzia determinado trabalho que saiu; ora é o próprio financiador 

que mudou. Tudo isso gera uma grande incerteza por parte do projeto e da clientela 

atendida. Gerar conhecimento é condição de sobrevivência; para que as 

organizações do TS sobrevivam, elas precisam saber transformar-se em 

organizações baseadas no conhecimento; e com bastante rapidez: precisam mudar 

velhos hábitos e adquirir novos.  
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O TS tem um campo fértil para a geração de conhecimento, devido às suas 

características peculiares, como: a cultura de colaboração, a participação solidária e 

o conhecimento disponibilizado voluntariamente por seus colaboradores. No TS, 

promovem-se novas formas de produção, transferência e uso da informação, já que 

a produção do conhecimento social requer a capacidade teórica e prática dos atores 

sociais para extrair e ler o que vem da experiência. Para Marteleto (2001b), a forma 

de “conhecimento prático, associado ao fazer, incorpora elementos tácitos de 

compreensão e de poder de intervenção com  propósitos transformadores, 

realizando conexões com outras formas de conhecimento, teórico e histórico”.  

A teoria da construção do conhecimento e suas formas de produção e 

organização na esfera da sociedade civil ainda são pouco desenvolvidas. Na 

literatura mais específica dos movimentos sociais, costuma ser estudada pelo 

ângulo da ‘educação popular’4, com foco na relação pedagógica entre intelectuais e 

povo, muitas vezes de forma idealizada. Hoje, os movimentos sociais, em que 

pesem suas transformações ao longo do tempo, formam extensas redes de contatos 

entre entidades, grupos e organizações que buscam por diferentes meios - e a partir 

de visões multidisciplinares - organizar práticas de intervenção social em torno do 

acesso e da expressão nos meios simbólicos e materiais de promoção social e de 

cidadania.  

Para Zutter (2002), as três principais fontes de conhecimento são: “o 

conhecimento científico, o popular e aquele que decorre da experiência, da prática”. 

Segundo ele, é preciso aprender a identificar métodos que respeitem a cultura das 

pessoas e que permitam a sua expressão - condição primeira da construção do 

conhecimento. Esse autor enfatiza que mais do que contar a história, “trata-se de 

uma reflexão dos atores envolvidos sobre a aprendizagem a partir da memória da 

prática, de maneira a aprimorá-la e não apenas construir e continuar a fazer o 

mesmo que já vem sendo feito”.  

Aprender como se opera a gestão do conhecimento no TS pode contribuir 

para uma maior compreensão dos processos de construção, organização, uso e 

apropriação dos conhecimentos na sociedade, e ainda propor caminhos e 

metodologias para sistematizar e gerir o saber social, ou seja, aquele ligado às 

práticas e experiências do cotidiano, que transporta os atores sociais do simples 
                                                
4 O que hoje se denomina educação popular tem suas raízes históricas no final da década de 50, início dos anos 60, quando 
havia no Brasil uma grande mobilização nacional por mudanças. Havia, então, um clima de debate sobre a teoria e a prática da 
educação popular e seu papel na transformação social: as referências teóricas e metodológicas propostas por Paulo Freire. 



 

 

71

 

papel de receptores e espectadores para o de sujeitos da informação e do 

conhecimento - sujeitos produtores de um tipo de informação e conhecimento que 

sustenta o seu dia a dia, age e transforma a realidade. Segundo Zutter, o saber 

social é cada vez mais valorizado como forma complementar dos saberes 

especializados, para influir na formulação e implantação das políticas públicas e 

para promover o diálogo entre diferentes formas de conhecer: a científica, a 

ancestral e popular, a que nasce da prática e da experiência: 

 

O essencial é que nós precisamos melhorar os nossos trabalhos, os nossos 
projetos e, para isto, precisamos e devemos desenvolver uma visão crítica 
sobre o que funciona e o que não funciona na nossa prática, o que é 
conveniente, o que não é, de maneira a nos ajudar a tomar decisões 
adequadas. Precisamos de informações adequadas, atualizadas e 
permanentes sobre a realidade na qual trabalhamos e sobre o que nós 
fazemos, o que realmente é realizado e o que não é, e os impactos 
decorrentes disso (ZUTTER, 2002). 

 

Zutter afirma, também, que uma forma de construir conhecimento no TS é 

gerenciar a informação dos projetos: sistemas para registrar, guardar, ordenar e, 

tornar acessível não só a informação qualitativa, mas a quantitativa também; toda e 

qualquer informação que seja útil para a construção de conhecimento (o conjunto de 

informações articulado, ou seja, uma memória central onde estará contida toda 

informação contábil, dos relatórios sobre os terrenos, fotografias): o relato, que leva 

ao debate, à interação, à produção e compartilhamento do conhecimento e sua 

materialização informacional.  

Esta prática aproxima o campo da informação ao da educação popular e tem 

sua expressão nas novas formas de articular os saberes científico e popular – 

denominadas pelos atores sociais de processos de construção compartilhada do 

conhecimento.  

 

O papel ativo do homem na sua realidade e com a sua realidade; o sentido 
de mediação que tem a natureza para as relações e a comunicação dos 
homens; a cultura como acréscimo que o homem faz ao mundo que não 
criou; a cultura como resultado de seu trabalho, de seu esforço criador e 
recriador; a dimensão humanista da cultura; a cultura como aquisição 
sistemática da experiência humana, como uma incorporação, por isso crítica 
e criadora, uma justaposição de informações e descrições ‘doadas’ 
(FREIRE, 2007). 

 

Para Schlithler (2003), “não basta a existência de objetivos comuns para se 

constituir uma rede”, mas uma orientação comum em relação a determinados 
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objetivos; compartilhar objetivos é condição necessária, mas não suficiente para 

construir uma rede. É necessário, sobretudo, compartilhar valores e um modo de 

funcionamento em rede, com o objetivo de perceber os fluxos de informação e as 

construções sociais e simbólicas dos grupos estudados.  Para Minhoto e Martins 

(2001), as redes podem ser analisadas com uma nova forma de articulação 

interorganizacional, capaz de operacionalizar e maximizar a interação entre os 

setores da organização, bem como entre organizações. 

A intersetoralidade e as redes sociais, integrando e articulando práticas 

sociais, saberes e organizações, podem dar maior eficácia à gestão social. Segundo 

Tenório (2004), a questão que se apresenta ao terceiro setor é como conciliar teoria 

e prática e o fundamental, no seu modo de ver, para evitar esta dicotomia é: 

 

[...] aceitar que o conhecimento a ser utilizado pelas organizações sem fins 
lucrativos deve ser um produto social, portanto um processo compartilhado 
de saberes entre aqueles que detêm o conhecimento sistematizado, formal, 
com aqueles que possuem o saber tácito, a vivência e compreensão do seu 
cotidiano (TENÓRIO, 2004).  
 

 

2.3.5 Gestão do conhecimento e redes sociais 

 

 

A ideia de rede associada aos movimentos sociais faz sentido para se 

entender as novas formas de participação e mobilização na sociedade, sendo fator 

fundamental na construção do conhecimento. A noção de redes sociais designa 

geralmente conjuntos de relações entre pessoas ou grupos sociais, e vem se 

expandindo progressivamente. Marteleto e Ribeiro (2000) falam em redes de ONGs 

e de movimentos sociais, que, visando à transformação social, criam modos de 

compartilhar as informações e de ampliar o conhecimento dos indivíduos, promovem 

novas formas de compreensão, produção e uso dos conhecimentos e indicam as 

relações entre os elos:  

 

[...] o conhecimento produzido e controlado pelos órgãos oficiais a respeito 
das condições de vida da população; o conhecimento acadêmico ou 
perspectivas de análise teóricas e metodológicas voltadas à compreensão 
dos processos de produção de desigualdade e miséria; o conhecimento dos 
sujeitos que vivem concretamente as condições de vida que geram os 
problemas e situações que são objeto das ações dos agentes nos 
movimentos (MARTELETO, RIBEIRO, 2000). 
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O enfoque das redes dos movimentos sociais leva a perceber que esses 

movimentos estão colocando em prática uma nova dinâmica de fortalecer as ações 

e relações que se estabelecem entre os indivíduos, grupos e entidades que 

alimentam e dão sentido informacional ao TS. É em tais redes que um novo conjunto 

de ações e representações evidencia a importância do conhecimento prático para a 

compreensão e criação do poder de transformação da realidade e a das próprias 

organizações. No ambiente das redes, o compartilhamento de informação e de 

conhecimento é constante, pois as pessoas gostam de compartilhar o que sabem.  

Por sua natureza, o conhecimento prático faz parte do conhecimento, ou seja, 

é parte integrante do mecanismo social de qualquer trabalho ou atividade e está 

ligado ao fazer, à ação. O valor que é dado ao conhecimento cotidiano surge do 

sentido que os atores elaboram enquanto agentes da mudança social. O 

conhecimento e a ação, dessa maneira, estão intrinsecamente interligados: as ações 

visando a fins de transformação social criam modos de compartilhar as informações 

e de ampliar o conhecimento dos indivíduos, promovendo novas formas de 

compreensão, produção e uso dos conhecimentos.   

O conhecimento prático, associado ao fazer, incorpora elementos tácitos de 

compreensão e de poder de intervenção com  propósitos transformadores. Nas 

redes de movimentos, existe um reconhecimento da importância de muitos tipos 

diferentes de conhecimento - tácito, vivido, teórico, histórico - para a compreensão 

dos problemas e a orientação das ações.  

É importante lembrar que o conhecimento tácito e explicito é inerente às 

redes sociais; é a interação entre eles que permite a construção de novos 

conhecimentos. O compartilhamento da informação e do conhecimento só terá 

resultados, entretanto, se “implicar um processo de aprendizagem, pois o simples 

acesso sem esse processo não modifica a realidade e perde, portanto, o sentido” 

(TOMAÉL, ALCARÁ, DI CHIARA, 2005).  

 

As redes facilitam um comportamento coordenado, sem a necessidade de 
aceitar a rigidez de organizações inflexíveis e burocráticas. A rede mostra-
se como a única estrutura de ação capaz de cumprir duas funções básicas: 
primeiro, a função estratégica de reduzir as incertezas com relação ao 
comportamento de outros atores [...] Além disso, as redes parecem 
preservar a autonomia dos parceiros e aumentar sua capacidade de 
aprendizagem (FREY, 2003). 
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Para Meirelles (2007), os caminhos que levam ao compartilhamento do 

conhecimento pressupõem a “construção de sistemas capilares, de redes de 

sentidos, de informações e de cooperação, capazes de potencializar resultados para 

os que se dedicam a um novo projeto de sociedade”.   É assim que funcionam as 

redes sociais; elas dependem da interação de diversos atores – internos e externos 

à organização – dispostos a compartilhar informações e experiências, visando ao 

aprendizado organizacional e, consequentemente, contribuindo para a construção 

de novos conhecimentos.  

 

... As formas dialógicas, instrumentais e políticas, através das quais os 
agentes procuram estar mais bem-informados nos processos que 
denominam de apropriação do conhecimento, criando formas de poder 
necessárias às mudanças sociais que almejam alcançar. Ao fazê-lo, 
elaboram uma visão do conhecimento como produto social distribuído, 
dotado de valor e que pode ser apropriado de diferentes formas, sempre 
transformáveis (MARTELETO, 2001b). 
 

Para Marteleto e Ribeiro (2000), no modo de ver dos especialistas, o 

conhecimento é algo que se acumula e tem potencial de transformação, atuando na 

construção da pessoa nos planos individual e coletivo. As autoras o relacionam aos 

contextos de vida, isto é, aos espaços comunitários e associativos populares e, 

portanto, “é incorporado pelas experiências individuais e compartilhadas geradas 

pela relação entre os sujeitos e a sua realidade vivida, entendendo que o 

conhecimento não é uno, universal e homogêneo” (MARTELETO, RIBEIRO, 2000).  

Nesse sentido prático, o conhecimento é inerente aos sujeitos, que o 

incorporam e o expressam nas suas ações e representações. Marteleto e Nóbrega 

(2007) entendem que a apropriação social e o uso dos experimentos de informação, 

produzidos de forma compartilhada e com pluralidade de vozes, discursos e 

informações, são um passo imprescindível no processo de construção do 

conhecimento social.  

Marteleto (2001) enuncia, então, um ‘terceiro conhecimento’ como “uma 

modalidade de saber produzida pela união do conhecimento especializado, 

acadêmico, com o conhecimento popular”, reconhecendo o valor do conhecimento 

popular, suas lógicas de produção e seus contextos específicos de uso e as 

diferentes combinações, sempre provisórias e renováveis, com  o conhecimento 

científico (ou informacional), sendo, portanto, parte do conhecimento como um todo.  

 



 

 

75

 

[...] a ideia de terceiro conhecimento está relacionada tanto aos meios de 
produção, apropriação e disseminação de informações quanto às técnicas 
de mediação. Portanto, estudar a produção do terceiro conhecimento a 
partir de práticas e vivências sociais implica sistematizar as experiências 
narradas pelos sujeitos ou registradas discursivamente em documentos ou 
falas autorizadas (MARTELETO, 2007).    
 

 

2.4 A SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

A sistematização apresenta-se como um instrumento para a recuperação e a 

reflexão do viver compartilhado dos “agentes da prática escolhida para se tornar 

objeto de estudo, espaço de discussão e de aprendizagem” (JARA, 2001). 

Sistematizar é construir conhecimento coletivamente e não é simplesmente ordenar 

as experiências e registrá-las em diferentes meios. De acordo com o autor, 

sistematizar é fazer uso da interpretação crítica de uma ou mais práticas, visando a 

achar o ‘caminho das pedras’: uma vez compreendida e ordenada, a experiência 

pode sempre ser reconstruída. 

 

[...] devem mudar não só a prática, mas a própria cultura e o modo de pensar 
as organizações; por si só, a sistematização produz conhecimentos sobre 
práticas inovadoras, e disponibiliza [este novo saber-fazer] para intercâmbios. 
A sistematização vai além da mera descrição não crítica dos fatos; [...] deve 
ter como meta a aprendizagem e a construção de propostas alternativas de 
mudança social, desvendando as teorias que estão pressupostas na ação, 
renovando a produção da teoria e (devendo) gerar conhecimentos (JARA, 
2006). 
 

Neste sentido, sistematizar é gerar transformação. Incentivos à 

sistematização de experiências sociais tendem a configurar um modelo de gestão, e, 

consequentemente, o aperfeiçoamento de seu planejamento e a (re)construção de 

suas práticas de gestão. Assim, a sistematização de experiências, segundo Jara 

(2006), tem cinco momentos a serem cumpridos: 

 1. o ponto de partida. É preciso ter participado da experiência e ter o registro 

das experiências; é produzir o conhecimento a partir da própria prática;  

2. as perguntas iniciais. É a definição do objetivo da sistematização - para que 

sistematizar? – É a delimitação do objeto a sistematizar - que experiências se quer 

sistematizar? - É a definição de um eixo de sistematização – Quais aspectos 

centrais dessas experiências interessam sistematizar?  
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3. a recuperação do processo vivido. É reconstruir a história; trata-se aqui de 

ter uma visão global dos procedimentos (consulta dos registros, elaboração de uma 

cronologia, um gráfico).  É ordenar e classificar a informação, de forma a localizar os 

diferentes elementos desse processo, através de um quadro ou uma lista de 

perguntas, que permitirá articular a informação sobre a experiência em torno dos 

aspectos básicos que interessam;  

4. a reflexão de fundo. É a chave do processo de sistematização. É momento 

de se perguntar: por que aconteceu o que aconteceu? É a análise, síntese e 

interpretação crítica do processo vivido;  

5. os pontos de chegada. É formular as conclusões que deverão dar as 

respostas aos objetivos propostos no início da sistematização. É comunicar a 

aprendizagem através do compartilhamento com outras pessoas. Deve-se recorrer a 

toda forma imaginativa que torne a experiência comunicável: teatro, fábula, vídeo, 

gráficos, pequena história etc., levando-se em conta a quem é dirigido esse material 

e para quê ele é produzido. 

 

 
2.4.1 As origens 
 

 

A proposta da sistematização de experiências - entendida como uma busca de 

compreensão e qualificação do fazer social - remonta aos movimentos sociais no 

Brasil e na América Latina dos anos 60 e final da década de 70, momento no qual se 

convivia com a repressão, sob regimes ditatoriais. A sistematização de experiências 

ganhou força na década de 80, época também da emergência de práticas sociais de 

caráter alternativo, como a educação popular de Paulo Freire e as experiências 

coordenadas pelo Consejo de Educación de Adulto de Latinoamérica (CEALL).  

Tendo sua origem associada ao movimento de educação popular, a 

sistematização assemelha-se a um processo educativo, que tem, como ponto de 

partida, “a ‘ação-reflexão-ação’ do cotidiano do trabalho e da vida, e, como ponto de 

chegada, a busca de novos valores e práticas que permitam transformar 

permanentemente as relações de convivência na comunidade” (TIRIBA, 2007). 

Segundo essa autora, as iniciativas populares devem ser entendidas como 
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instâncias educativas para ampliar os espaços educativos que promovam novos 

saberes e novas práticas sociais e sistematizar o saber popular. 

De acordo com Meirelles (2007), os esforços, para o estabelecimento das 

relações entre a pesquisa e a prática, originados no contexto latino-americano 

naquele período, foram sendo “transformados em reflexões, avaliações e em 

produção do conhecimento útil para a ação”. Mais recentemente, vem sendo 

difundida a prática da sistematização no Brasil, em consonância ao crescimento das 

fundações e institutos empresariais que, segundo Meirelles, tendem a compreendê-

las como um “processo de construção de conhecimento, traduzidas em manuais que 

podem apoiar a disseminação e multiplicação das experiências por eles apoiadas” 

(MEIRELLES, 2007). 

 

 

2.4.2 O que é sistematização 
 

 

A sistematização se refere, necessariamente, a “experiências práticas 

concretas, sendo estas, processos sociais dinâmicos: em permanente mudança e 

movimento” (JARA, 2006). São também processos sociais complexos, em que se 

inter-relaciona, de forma contraditória, um conjunto de fatores objetivos e subjetivos: 

as condições do contexto em que se desenvolvem; situações particulares a serem 

enfrentadas; ações dirigidas para se conseguir determinado fim; percepções, 

interpretações e intenções dos diferentes sujeitos que intervêm no processo; 

resultados esperados e inesperados que surgem no decorrer do processo; relações 

e reações entre os participantes. Esse autor ressalta, ainda, que sistematização não 

é narrar experiências, não é descrever processos; “o testemunho pode ser útil, mas 

deve-se ir além da narrativa, passar do nível descritivo ao interpretativo”. Como 

características importantes, Jara cita que a sistematização de uma experiência: i) 

produz um novo conhecimento; ii) converte a própria experiência em objeto de 

estudo e interpretação teórica; iii) põe em ordem conhecimentos desordenados e 

percepções dispersas; iv) cria um espaço para as interpretações serem discutidas, 

dialogadas e compartilhadas. 

Atualmente, também é possível associar a sistematização com as práticas de 

desenvolvimento local e, de acordo com Milani (2005), ao estabelecer esta relação 
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entre a teoria e a prática, pode ser elemento central no processo de transformação 

individual e coletiva; a sistematização será preferencialmente uma obra coletiva: 

 
 [...] construir a memória de uma experiência de desenvolvimento local, 
divulgar saberes relacionados a práticas (lições e ensinamentos), estimular 
o intercâmbio e a confrontação de ideias, bem como contribuir para 
reconstituir visões integradas dos processos de intervenção social. Ou seja, 
sistematizar é contar o que a Organização da Sociedade Civil (OSC) faz na 
sua prática, a fim de ajudá-la a aprender com seus próprios processos 
(MILANI, 2005). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – O processo de sistematização de experiências 
Fonte: Milani (2005) 
 

Toda sistematização, de acordo com Jara (2006), possui dois componentes 

básicos: o processo e o produto (ou produtos); de forma que a sistematização traga 

uma compreensão mais profunda das experiências, com o objetivo de melhorar a 

própria prática. Como produto, pode desenvolver, segundo Gohn (2006), uma série 

de processos: 

• a consciência e organização de como agir em grupos coletivos;  

• a construção e a reconstrução de concepção(ões) de mundo e sobre o 

mundo;  

• a contribuição para um sentimento de identidade com uma dada 

comunidade;  

• a formação do indivíduo para a vida e suas adversidades;  

• o resgate do sentimento de valorização de si próprio;  

• o conhecimento de sua própria prática.  

A sistematização pode, então, ser entendida como uma interpretação crítica 

de uma ou várias experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, 
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transforma-se em ferramenta de planejamento para o fomento à disseminação de 

lições aprendidas, em que se “descobre e explicita a lógica do processo vivido, os 

fatores que intervieram no dito processo, como se relacionaram entre si e por que o 

fizeram desse modo” (JARA, 2006).  

A interpretação crítica é o resultado de todo um esforço para entender o 

sentido das experiências, a fim de compartilhar aprendizagens, identificar e construir 

abordagens teóricas que contribuam para o aprimoramento das práticas, 

estabelecendo, assim, ciclos virtuosos de ordenamento e reconstrução, 

possibilitando o intercâmbio com iniciativas afins e a disseminação das experiências. 

Sistematizar, dessa forma, implica compreender, registrar, ordenar, de forma 

compartilhada, a dimensão educativa de uma experiência vivenciada. Assim sendo, 

Diego Palma (apud JARA, 2006) chega a cinco constatações básicas: 

1. existe uma prática específica que merece o nome próprio de 

‘sistematizacão’ e que, portanto, pode-se distinguir de outros esforços referentes ao 

conhecimento dos fatos sociais, tais como a investigacão ou a avaliação; 

2. o termo ‘sistematizacão’ é utilizado de maneira ambígua por educadores e 

promotores sociais e que entre os autores, os quais escrevem sobre o tema, não 

existe pleno acordo quanto aos conteúdos que se lhe atribuem; 

3. entre as diferentes propostas, ainda que com diferentes enfoques e 

ênfases particulares (de concepção e de método), existem também influências 

mútuas; 

4. a fonte de unidade fundamental, manifestada na coincidência dos objetivos 

gerais, encontra-se num marco epistemológico comum; 

5. as fontes principais de diferenciação são, se a sistematização se faz: para 

favorecer o intercâmbio de experiências; ou para que a equipe tenha melhor 

compreensão de seu trabalho; ou para adquirir conhecimentos teóricos a partir da 

prática; ou para melhorar a prática. 

Assim, sistematização não é: 

I. narrar experiências - mesmo que o testemunho possa ser útil para     

sistematizar, deve-se ir mais além da narração;  

II. descrever processos - ainda que seja necessário fazê-lo, é preciso passar 

do  nível descritivo ao interpretativo;  
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III. classificar experiências por categorias comuns - ajuda o ordenamento, 

mas  não esgota a necessidade de interpretar o processo;  

IV. ordenar e tabular informação sobre experiências – também ajuda o 

ordenamento, mas ainda é necessário interpretar o processo; 

V. fazer uma dissertação teórica exemplificando com algumas referências      

práticas - pois não seria uma conceitualização surgida da interpretação 

desses processos. 

Oscar Jara identifica, na sistematização, as seguintes dimensões: 

a) epistemológica - a sistematização proporciona aos sujeitos da mesma a 

produção de conhecimento sobre as experiências sociais por eles vivenciadas 

e sobre a própria sistematização, ao assumi-la como objeto de estudo no ato de 

praticá-la e de estudá-la; 

b) ética - a sistematização é um instrumento de investigação utilizado pelos 

sujeitos da experiência investigada - e não por pessoas alheias a ela - para, na 

interpretação de sua própria realidade, gerar o conhecimento de si e um 

conhecimento mútuo capaz de estabelecer uma identidade comum; 

c) política - a sistematização manifesta-se ao oportunizar a seus sujeitos a 

geração de espaços de poder e ao apresentar-se como processo de 

investigação, capaz de promover transformações sociais e legitimar novos 

campos de poder; e  

d) pedagógica - a sistematização é um processo percorrido pelos sujeitos da 

mesma ao refleti-la, dialogando sobre os saberes em jogo; confrontando lógica 

e interpretações diferenciadas; e apropriando-se do sentido da sistematização e 

de seu modo de operar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – As fases de sistematização de experiências 
Fonte: Jara (2001). 
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De acordo com os autores mencionados, a sistematização situa-se no 

caminho intermediário entre a descrição e a teoria, construindo um novo 

conhecimento, ao reconstruir o processo a partir da prática concreta, identificando 

seus elementos, classificando-os, reordenando-os e criando, assim, um espaço para 

que essas interpretações sejam discutidas, compartilhadas e disseminadas. 

 

 

2.4.3 A sistematização e o terceiro setor 

 

 

A sistematização está, assim, relacionada a projetos e experiências que têm 

uma intenção clara de transformação: os conhecimentos que partem da prática 

permitem realizar mudanças na ação, como um método de educação não-formal e 

designa um processo com várias dimensões: 

 

 [...] a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a 
se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de 
problemas coletivos cotidianos, e a aprendizagem de conteúdos, que 
possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista 
de compreensão do que se passa ao seu redor (GOHN, 2006). 
 

Segundo Marteleto e Ribeiro (2000), nas ONGs (entendidas como 

organizações do TS), o conhecimento está associado a poder e influência, se 

acumula e tem potencial de transformação, tanto no plano do indivíduo quanto do 

coletivo. É um conhecimento incorporado pelas experiências geradas na relação 

entre os sujeitos e a sua realidade vivida, portanto, criado pelas pessoas na ação 

prática. Para alguns, ele significa o encontro entre o científico (ou oficial) e o senso 

comum das camadas populares. Trata-se, portanto, de um novo tipo de 

conhecimento que vem sendo gerado no interior do terceiro setor: 

 

As ONGs atribuem à informação um caráter pontual, potencial, virtual e 
possível de se realizar, dependendo da capacidade cognitiva, linguística e 
comunicacional dos sujeitos. (...) O conhecimento é representado como 
apropriação e absorção de princípios de entendimento da realidade social e 
do próprio sujeito inserido nela, e remete à experiência e à sabedoria, ou 
seja, ao habitus acumulado pelo indivíduo na sua trajetória social. (...) A 
comunicação, no universo das ONGs, remete para a necessidade de escuta 
da fala do outro, (...) e que interpretam as informações a partir da sua 
localização (física e simbólica) no espaço social, gerando-se assim conflitos 
e embates discursivos e cognitivos entre os interlocutores (MARTELETO, 
RIBEIRO, 2000). 
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Para Meirelles (2007), “um conhecimento prático tem um papel a cumprir em 

várias dimensões da prática social”, principalmente no que diz respeito ao 

fortalecimento das identidades organizacionais, uma vez que apoiam a 

transformação social dos atores que participam da construção desse conhecimento 

e indicam que as aprendizagens derivadas da prática social têm sido consideradas 

fontes de conhecimento.  

Atualmente, sobre as questões do conhecimento, a partir das prática no TS, 

no Brasil, destaca-se o trabalho de Regina Marteleto, cuja pesquisa aponta para a 

ideia da construção de um conhecimento próprio e alternativo, que serve, de um 

lado, à academia - como forma de revisar suas estratégias - e, de outro, aos 

movimentos populares - para valorizar as aprendizagens da experiência e sua 

capacidade de intervenção em determinadas realidades:  

 

[...] o conhecimento produzido e controlado pelos órgãos oficiais a respeito 
das condições de vida da população; o conhecimento acadêmico ou 
perspectivas de análise teóricas e metodológicas voltadas à compreensão 
dos processos de produção de desigualdade e miséria; o conhecimento dos 
sujeitos que vivem concretamente as condições de vida que geram os 
problemas e situações que são objeto das ações dos agentes nos 
movimentos (MARTELETO, RIBEIRO, 2000). 
 

Segundo Toro (2002), a equação necessária para que uma sociedade 

capitalize a sua experiência é a seguinte: transformar a experiência em 

conhecimento, transformar o conhecimento em método e transformar o método em 

informação. Portanto, é preciso que o conhecimento seja transformado em 

conhecimento social, ou seja, tomar o conhecimento pessoal do sujeito e o 

transformar em um ‘saber social’: “conjunto de conhecimentos, práticas, habilidades, 

tradições, ritos, mitos e valores que permitem a uma sociedade sobreviver, conviver, 

produzir e dar sentido à vida” (TORO, 2002); ou seja, todas as formas de produção 

de conhecimento de uma sociedade. 

 De acordo Meirelles (2007), ampliam-se as publicações elaboradas por 

organizações, incluindo ONGs, com o propósito de organizar e sistematizar suas 

experiências,  ressaltando o debate sobre as aprendizagens que giram em torno das 

ideias de multiplicação, replicação, disseminação, escala, reedição e influência em 

políticas públicas. Além disso, as diferentes expressões (multiplicação, disseminação 

etc), mais do que simples semântica, pressupõem compreensões diversas 

embutidas nas práticas sociais das organizações e de seus representantes.  
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[...] um saber pode ser disseminado, levado à escala, cotado e distribuído 
quando tem valor social, pois, implícita às idéias de sistematização de 
experiências e de ações está a compreensão de que uma ‘ação exemplar’, 
‘bem-sucedida’, ‘a boa prática’, pode se constituir em um modelo a ser 
aplicado de maneira progressiva em outros lugares (MEIRELLES, 2007).  

 

  Assim, a sistematização de experiências constitui-se em um instrumento 

metodológico específico e de reflexão sobre a prática, ligado a processos de 

construção de conhecimento prático, local e social. Toro (2004) afirma que quem 

desenvolve uma ação referencial permite a edição desta ação e cria as bases para a 

reedição social, compreendida como a ação de recriar os principais elementos 

sistematizados e produzir uma nova prática social, “criando processos mais 

próximos da própria dinâmica social, nos quais, a nova prática social também pode 

ser, por sua vez, editada e reeditada, conforme a necessidade de adequação para 

cada público” (TORO, 2004).  

A sistematização das experiências facilita a sua reaplicação, por outras ONGs, 

fundações empresariais e órgãos governamentais, que tenham demandas 

semelhantes àquelas. Além disso, fortalece a iniciativa desenvolvida como sendo 

uma tecnologia de investimento social de interesse institucional e desenha possíveis 

ações a serem desenvolvidas para potencializar o impacto e a continuidade dessas 

ações. Uma ação ou programa sistematizado também possibilita uma comunicação 

mais eficiente e estratégica junto a cada uma das partes interessadas - os 

stakeholders - e traz ganhos na qualidade de sua intervenção, que gerará 

visibilidade e reconhecimento de seus processos. 

Existem diversas estratégias para sistematizar ações da área social; a maioria 

delas baseia-se no registro dos processos dentro de uma ordem lógica e a 

manualização desses processos. Alguns aspectos são ainda essenciais para a 

realização da sistematização. A ênfase na construção coletiva dos consensos e 

acordos sobre o processo, embora pertinente, não se realiza naturalmente se não 

forem previstas etapas prévias de formação com os profissionais e público-alvo das 

ações, acerca das concepções e práticas da sistematização. Assim, são utilizadas 

diferentes técnicas tanto para a construção da sistematização, quanto para a 

análise, tais como: dinâmicas de grupo, história oral, as linhas de história, os 

desenhos coletivos etc.  

A realização de oficinas e os espaços de debate antes da construção do 
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projeto de sistematização têm se mostrado eficazes quando o propósito é contribuir 

para a reflexão permanente da prática pelos próprios atores. Em outras palavras, 

trata-se de contribuir para que as condições (conceituais e metodológicas) para 

tanto sejam criadas nas organizações e junto à população envolvida, de maneira a 

garantir a participação de todos e também propiciar a permanência da ideia. Esta 

etapa serve à formação permanente e ao desenvolvimento de estratégias que 

podem ser incorporadas no dia a dia, tais como: o registro sistemático, a 

tematização da prática, a reflexão coletiva e o hábito da gestão do conhecimento, 

independentemente dos objetivos específicos de um projeto de sistematização. 

 

 

2.4.3.1 Mobilização social 

 

 

O êxito de uma proposta de transformação social, segundo Toro (2004), está 

intimamente ligado a quatro dimensões básicas: imaginário; coletivização; 

acompanhamento; e mobilização, que devem ser construídas e operadas 

simultaneamente. A ausência de qualquer uma delas tem consequências diferentes: 

“oferecer só imaginário é demagógico ou gera apenas angústia nas pessoas; só as 

atuações e decisões, sem imaginário, conduzem a ativismos passageiros ou 

movimentos sem rumo; se não há coletivização ou acompanhamento por 

indicadores se produz o desinteresse” (TORO, 2004).  

 

[...] quando uma sociedade é capaz de entender um objetivo como comum, 
prioritário para o conjunto dos atores que a formam, converte-o em 
imaginário [...] quando o imaginário – que pertence à esfera das 
expectativas, da esperança coletiva de uma sociedade – é proposto, esse 
imaginário consegue mover essa sociedade (TORO, 2004).  

 

Esse autor associa o imaginário à paixão; diz ele que: “a forma como a paixão 

se mobiliza não é através da lógica, mas, sim, através de imagens e 

representações”. Assim, Bernardo Toro propõe, diante de uma situação-problema 

que requeira intervenção: 

a) criar um imaginário coletivo sobre o problema a ser resolvido, transformado em 

uma ou mais palavras de ordem, ou slogans. Tanto imaginário como slogans devem 
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ser produzidos de forma compartilhada, entre técnicos e população interessada - a 

forma de se fazer isto pode variar, mas é importante que seja compartilhada; 

b) estimular o surgimento de reeditores sociais, que são pessoas comuns – 

interessadas em assumir um papel mais ativo na estratégia de ação. Cada reeditor 

deve desenvolver uma estratégia própria de atuação, no seu âmbito particular de 

trabalho ou residência: um condomínio, uma rua, uma escola, um posto de saúde, 

uma associação de moradores, um salão de beleza, uma banca de jornal etc.; 

c) oferecer aos reeditores condições materiais e qualificação em processos 

comunicacionais da sua escolha, para a implantação da sua estratégia; 

d) que durante a implantação dos planos de ação, os técnicos responsáveis – 

chamados por Toro de produtores sociais – promovam situações de intercâmbio 

entre os reeditores (fase de coletivização) e garantam uma resposta constante e ágil 

às demandas que vão surgindo. 

Ainda, segundo Bernardo Toro, toda mudança exige convergência de 

interesses, convocação de vontades e novas formas de compreender e organizar a 

realidade. Ele está falando, efetivamente, de um movimento das pessoas no sentido 

de encontrar soluções para o problema considerado; o sucesso desta empreitada 

depende disto.  Segundo esse autor, essa concepção supõe: i) projeto ético de 

sociedade; a mobilização deve operar no sentido da construção de uma nova forma 

de produzir sentidos na sociedade, uma forma que combata a exclusão; ii) 

estratégias de comunicação.  

A mobilização é a convocação de vontades para atuar na busca de um 

propósito comum sob uma interpretação e um sentido compartilhados; requer um 

modelo de comunicação. “A comunicação é a capacidade que tem a sociedade de 

fazer circular os sentidos dessa ou de outras sociedades” (TORO, 2004). Ou seja, 

não existe mobilização sem comunicação e esta só pode ser entendida com um 

caráter democrático se provoca mobilização, do modo como ele propõe. 

Para Inojosa (1999), é possível distinguir dois tipos de mobilização: a 

mobilização de prontidão - aquela que se faz para atrair a participação, isto é, para 

conquistar parceiros; e a mobilização para a ação - que se dá em torno de projetos, 

em que as responsabilidades são distribuídas e há um horizonte de tempo para se 

conseguir os resultados. Em qualquer dos dois tipos, entretanto, “mobilizar é 

convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 

interpretação e um sentido também compartilhados” (TORO, 2004). 
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[...] É importante registrar não apenas os resultados, mas os processos que 
ajudam a construí-los. Refletir sobre esses processos gera novas 
aprendizagens , permite identificar oportunidades de melhoria e ajuda a 
criar metodologias que podem ser úteis para outros parceiros (TORO, 
2004).   
 

A mobilização social, para a sistematização de experiências, aperfeiçoa e 

enriquece a prática social, transformando as experiências vividas em conhecimento. 

Os atores envolvidos fazem uso da interpretação crítica, a fim de descobrir a lógica 

do processo, os fatores que nele intervêm, como se relacionam entre si e porque o 

fazem de um determinado modo.  

Uma vez compreendida e ordenada, a experiência pode sempre ser 

reconstruída, seja por esses mesmos atores, seja pela própria comunidade, ou até 

mesmo para outros atores/ comunidade. Ou seja, toda a sistematização conta com a 

percepção de quem participa ou participou ativamente da experiência. Nesse 

momento, segundo Zutter (2002), devem ser feitas as perguntas-síntese da 

sistematização, que são: “o que você acha que aprendeu que pode ser útil para os 

outros? Que fato vivenciou que expressa o que você acha que aprendeu”? 

A geração de conhecimento, no TS, a partir das próprias práticas é ampliada 

pela participação de cada ator em uma rede (ou mais de uma); ou seja, a 

participação conjunta de atores que, até então, agiam isoladamente na construção 

coletiva do conhecimento. Segundo Tomaél; Alcará e Di Chiara (2005), a inserção 

em rede é determinante para o compartilhamento da informação para a construção 

do conhecimento, contribuindo, assim, para a retenção, sistematização e 

disseminação deste conhecimento, já que “as redes são o meio mais efetivo de se 

atingir uma estrutura social sólida, harmônica, participativa, democrática e 

verdadeiramente orientada ao bem-estar comum” (MACHADO, MACHADO, 1999). 

Nos espaços das redes e da intervenção social, aponta-se para o lugar da 

informação na mediação e a da diferença entre prática e experiência. A primeira 

refere-se ao que realmente acontece no mundo vivido dos sujeitos sociais, como: o 

trabalho, o lazer, a interação. A segunda, a experiência, é a maneira como os atores 

vivem a ação, aprendem dela e com ela, o que pode levá-los a elaborar e 

compartilhar vivências. 
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3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A metodologia consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, 

identificando as limitações de suas utilizações. Num nível aplicado, avalia as 

técnicas de pesquisa, bem como a geração ou verificação de novos métodos que 

conduzem à captação e processamento de informações, com vistas à resolução de 

problemas de investigação.  

Yin (2005) argumenta que a estratégia de pesquisa pode ser definida como 

uma maneira de coletar e analisar provas empíricas, seguindo sua própria lógica. 

Não se pode afirmar que um tipo de pesquisa valha mais que outro; o que importa é 

que seja científico e o mais adequado à natureza do problema analisado. A pesquisa 

bibliográfica, entretanto, é necessária para realizar qualquer que seja o seu tipo; 

deste modo, não se deve prescindir da análise teórica prévia para planejar a 

pesquisa.  

Este trabalho buscou fornecer uma contribuição ao universo do TS sobre a 

gestão de conhecimento em suas organizações, a partir das próprias práticas e 

experiências, através da articulação em redes de atores sociais.  

A metodologia adotada foi uma pesquisa de caráter exploratório e natureza 

qualitativa, utilizando-se de um estudo de caso único, conduzido em uma 

Organização Social, atuante junto a uma comunidade rural no município de 

Teresópolis.  

Seu caráter exploratório justifica-se, conforme dito anteriormente, por tratar-se 

de um tema ainda recente e sobre o qual não há, na literatura, muitos estudos 

empíricos ou uma bibliografia específica. No entanto, buscou-se relacionar com 

alguns conceitos priorizados, a partir de uma breve revisão bibliográfica, acerca do 

terceiro setor, da gestão do conhecimento e da sistematização de experiências. 

Para tal, a estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso, que 

segundo Yin (2005), “permite a investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto de vida real”. Para esse autor, o estudo de 

caso pode ter uma mescla de evidências e parece ser a estratégia mais indicada 

para a investigação de temas relativos ao campo de estudos organizacionais.  

Os resultados são considerados pertinentes à ONG estudada e, portanto, não 

generalizáveis. No entanto, revelou-se uma multiplicidade de elementos presentes, 
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em uma temática ainda pouco explorada no Brasil, bem como foram sugeridos 

caminhos de reflexão e aprofundamento, partindo das aprendizagens, avanços e 

dificuldades originadas no contexto da própria prática. 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O presente trabalho caracterizou-se, em virtude do seu objetivo, como 

exploratório; a tipologia exploratória tem, como finalidade primordial, o 

desenvolvimento, o esclarecimento e a modificação de ideias: “exige do pesquisador 

a familiarização com a realidade investigada, por isso, realiza-se em área com pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado” (VERGARA, 2003).  

Do ponto de vista da abordagem do problema, este é um estudo de natureza 

qualitativa, pois possibilitou uma análise holística, proporcionando que os atores 

sociais tivessem uma participação ativa e dinâmica no processo.  

Reconhecidamente, a pesquisa qualitativa ocupa lugar entre várias 

possibilidades de se estudarem os fenômenos que envolvem os seres humanos e 

suas relações sociais, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes.  

Segundo Silva e Menezes (2001), a pesquisa qualitativa é “[...] uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em 

números”.  

 

 

3.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

 

Para a realização deste trabalho, a autora baseou-se na pesquisa documental 

e na observação não participativa, levando em conta, também, seu conhecimento a 

respeito da organização, tendo em vista sua atuação como associada à mesma.  
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A perspectiva de estudo da pesquisa foi transversal, em que o processo do 

conhecimento ocorreu num continuum de associações, dissociações e 

interpretações. Para tal, inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória, 

agrupando informações, visando a aumentar a familiaridade, o conhecimento e a 

compreensão do fenômeno em relação ao tema. 

Posteriormente, realizou-se a pesquisa bibliográfica, contextualizando a 

temática e construindo o referencial teórico existente em livros, artigos e em sites na 

internet. Em seguida, realizou-se uma seleção dos textos de interesse para o tema 

da presente pesquisa, tendo sido feita uma leitura interpretativa e apontamentos dos 

materiais selecionados. Gil (2002) destaca que a pesquisa exploratória assume, na 

maioria das vezes, o formato de pesquisa bibliográfica. 

Para melhor percepção de detalhes, a pesquisadora procedeu à observação 

não-participante da realidade da organização pesquisada, a fim de corroborar as 

informações obtidas verbalmente e/ou através da análise documental.  

Assim, considerando o objetivo geral, a pesquisadora fez a escolha de adotar, 

como método, o estudo de caso, pois essa metodologia permite o uso e a 

exploração de distintas técnicas de coleta e análise dos dados, como uma forma 

particular de investigar a realidade.  

De acordo com Gil (2002), o estudo de caso é “um estudo profundo, exaustivo 

de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento”. São várias as vantagens do estudo de caso, dentre elas, podem-se 

citar: estímulo a novas descobertas, a ênfase na totalidade e a simplicidade dos 

procedimentos. Entretanto, o estudo de caso possui também limitações, conforme 

assinala esse autor, as quais devem ser observadas e destacadas em sua 

elaboração, entre elas: os resultados de um estudo de caso não são passíveis de 

generalização; exige do pesquisador maior nível de capacitação para processar os 

dados. Ao desenvolver um estudo de caso específico de uma instituição, que possui 

particularidades que a diferenciam de outras semelhantes, provavelmente seus 

resultados não serão duplicáveis, a não ser na formulação dos processos aplicáveis 

a qualquer organização. 

Conforme Gil (2002), o estudo de caso exige que o pesquisador tenha firme 

domínio das questões do estudo, saiba fazer perguntas e interpretar as respostas; 

saiba ouvir e não se deixar prender pelas próprias ideologias e percepções. Com 

isso, estabeleceram-se as etapas operacionais do estudo de caso, a saber: 
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delimitação da unidade-caso; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; e 

redação do relatório.  

 

 

3.3 TIPO E COLETA DE DADOS  

 

 

Nesta pesquisa, foram adotadas múltiplas fontes de coleta de dados, com a 

participação da pesquisadora como associada da organização objeto deste estudo, 

em fontes primárias e secundárias. Portanto, para esta pesquisa, foram adotadas, 

como técnicas de coletas de dados, a pesquisa documental e a observação direta 

não-participante. 

Os dados foram coletados e a pesquisa documental foi realizada com base 

em documentos atuais e/ ou passados, considerados autênticos para descrever ou 

comparar fatos sociais, e, assim, estabelecer suas características ou tendências, tais 

como: demonstrações financeiras, pareceres, estatutos, atas, planejamento 

estratégico, documentos oficiais, registros históricos, planos de trabalho, fotos, 

folders, reportagens, página da organização na internet, projetos, relatórios de 

atividades da organização dentre outros, o que permitiu correlacionar aspectos 

significativos percebidos com o referencial teórico utilizado.  

Para esta pesquisa, foi adotada a observação direta. A observação direta foi 

do tipo não-participante, em que a pesquisadora foi espectadora, registrando as 

observações por intermédio de anotações. Também foi utilizado o conhecimento da 

autora, bem como o contato com a gestão da Organização, procurando-se. nesses 

momentos. esclarecer dúvidas surgidas nas pesquisas bibliográfica e documental, 

além de checar inferências realizadas durante a observação não-participante.  

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

 

Esta fase é entendida como uma fase de julgamento, onde se procura 

esclarecer tanto as limitações enfrentadas como o valor dos resultados encontrados. 

Assim, a análise e a interpretação dos dados desta pesquisa receberam tratamento 
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qualitativo, com o auxílio da triangulação dos dados. Para possibilitar a fluência na 

troca de informações, a análise de dados, nesse estudo, ocorreu concomitantemente 

ao registro.  

Uma observação importante é que a interpretação foi realizada mediante a 

coerência com os conhecimentos obtidos na fundamentação teórica, que sustenta a 

técnica de pesquisa escolhida e o conhecimento da autora acerca das atividades 

organizacionais. 

 Para a verificação da construção do conhecimento na organização, utilizou-

se o modelo da espiral do conhecimento, conforme apresentam Nonaka e Takeuchi 

(1997), segundo o qual, a conversão do conhecimento envolve o desenvolvimento 

de novos conteúdos ou a troca de conhecimentos tácitos e explícitos, mediante 

processos colaborativos promovidos pelo grupo ou por iniciativas individuais. Nesses 

casos, o conhecimento é (re)-criado, ampliado, tem seu escopo mais abrangente 

num processo circular, formando uma espiral de crescimento.  

 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

A metodologia utilizada apresentou algumas limitações na coleta de dados, 

também pela falta de referencial teórico consistente sobre o tema. Ressalte-se que 

as análises pessoais da pesquisadora sobre a documentação e a base teórica 

utilizadas sofrem inferência direta de sua própria visão da realidade, por si só, já 

apresentaria limitações. Quanto ao tratamento dos dados, pode ter havido equívocos 

na tentativa de extrair as tendências, captar as intenções e reconhecer o essencial, 

para atender aos objetivos do trabalho.  

Esta pesquisa apresenta, ainda, um limite na medida em que, ao utilizar um 

estudo de caso, como método de procedimento, e ao enfocar uma das áreas que 

compõem o terceiro setor, foi feito um recorte nessa realidade.  

Dessa forma, questões específicas da organização em estudo não podem ser 

generalizadas às demais categorias que compõem o TS. Ainda com relação à 

generalização, é necessário cuidado, uma vez que os analistas de discurso 

argumentam que o discurso é sempre circunstancial, “construído a partir de recursos 

interpretativos particulares, e tendo em mira contextos específicos” (GILL, 2003). 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 O ESPAÇO COMPARTILHARTE 

 

 

O Espaço Compartilharte é uma Associação Civil para fins não-econômicos, 

sem fins lucrativos, com sede em Canoas, área rural de Teresópolis, município da 

região serrana do estado do Rio de Janeiro, distante cerca de 90 km da capital, 

incrustada na Mata Atlântica, entre o Parque Estadual dos Três Picos, da APA - 

Área de Proteção Ambiental do Jacarandá e o Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos. Possui registros nos Conselhos Municipais de Assistência Social e de 

Direitos da Criança e do Adolescente e no Conselho Nacional de Assistência Social, 

tendo sido reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal, Estadual e 

Municipal, possuindo, também, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social. 

 

 

4.1.1 Da arte de compartilhar 

 

 

... A verdadeira história não é crível pelos incrédulos, para os que cultuam o 
racionalismo. E, por absurdo que possa parecer, num certo momento, antes 
de chegar onde o Espaço Compartilharte se localiza, chegou a não ser 
crível por mim mesma. (...) Mas, o curioso é que, para os incrédulos ou 
exageradamente racionalistas, com poucas horas de convívio na instituição, 
a história passa a fazer sentido. E perguntam mais, querem detalhes, 
aguçam a curiosidade e sempre voltam, querendo compartilhar mais da 
experiência (CASTRO, 2004). 

 

A história do Espaço começa em 1991, a partir da união voluntária de um 

grupo de amigos de Lurdinha5, que começou a se reunir, a fim de contribuir com a 

construção de um mundo mais justo, fraterno e igualitário. Com idades e trajetórias 

de vida muito diferentes, eles tinham, em comum, o desejo de retribuir e 

compartilhar, com outras pessoas, tudo aquilo que a vida havia lhes proporcionado. 

                                                
5 Maria de Lourdes de Oliveira Castro, presidente e fundadora do Espaço Compartilharte. Jornalista de formação, é consultora-
formadora de conselheiros tutelares em vários estados brasileiros. 
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Nos fins de semana, o grupo subia a serra para preparar a construção da Chácara 

Nova Era6 e de um projeto que eles não sabiam muito bem qual seria... 

Segundo Castro (2004), naqueles encontros, crianças, adolescentes e 

mulheres da comunidade eram “convidados a compartilhar seus saberes e fazeres”. 

Era o momento de conhecer suas realidades e necessidades, além de construir um 

projeto coletivo de transformação pessoal e social. Esse período foi fundamental 

para perceber tanto as dificuldades da comunidade, como, principalmente, o campo 

de possibilidades e potenciais que colocam a própria comunidade como o principal 

ator na construção de sua transformação. As atividades realizadas nos encontros 

foram norteadas por este panorama, onde se buscou “resgatar e viabilizar o 

desenvolvimento das potencialidades dos moradores locais, vendo neles sujeitos de 

direitos e portadores de conhecimentos, de ricos saberes e fazeres” (CASTRO, 

2004). 

 

Olhar a realidade na qual se pretende atuar é o ponto de partida que 
permitirá uma primeira aprendizagem. Em seguida, ir ao encontro daqueles 
que vivem esta realidade – reconhecendo seus saberes e fazeres – é a 
possibilidade de relacionar o que foi visto, de forma ampla, com aquilo que é 
singular, particular. Este movimento é o que permite perceber a comunidade 
não só como detentora de dificuldades, mas, fundamentalmente, como 
campo de possibilidades e potencialidades que a colocam como o principal 
ator na construção de sua transformação (MOREIRA, 2006). 

 

O grupo constatou a existência de situações extremas em um contexto de 

carências pessoais e sociais: escola multisseriada, com alta taxa de evasão escolar; 

ausência de educação infantil, de transporte público, de Conselho Tutelar, de 

notificação de frequência escolar e a presença de trabalho infantil e, o pior, da 

descrença em qualquer possibilidade de superação dessas dificuldades... O grupo, 

então, foi em busca de serviços públicos para a comunidade.  

Inicialmente, planejou-se, então, um encontro para passar o dia com aquelas 

crianças e adolescentes, para fazer o que faziam com os próprios filhos, com os 

sobrinhos e consigo mesmos: para brincar! Assim eles fizeram várias vezes, e o 

trabalho com as “meninas e meninos” começou a ganhar forma: era apenas o 

início... O que começou como encontros informais foi, aos poucos, sendo 

sistematizado e, cada vez mais, acolhido pela comunidade.  

                                                
6 Quando ainda não havia estatuto legal, as atividades aconteciam na casa de Lurdinha, que se chama Chácara Nova Era. 
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Após 18 anos de trabalho, a atuação do Espaço Compartilharte extrapolou as 

fronteiras de Canoas; está em outras áreas rurais e na área urbana do Município de 

Teresópolis, por meio da sistematização das experiências sobre Educação em 

Valores e Direitos Humanos – com ênfase nos Direitos da Criança e do Adolescente 

– e Responsabilidade Social.   

A escolaridade e o rendimento escolar de crianças e jovens aumentou. A 

evasão escolar foi erradicada. Ampliou-se a expectativa de vida e a renda familiar, 

minimizando o número de famílias vivendo em situação de miserabilidade (segundo 

dados do censo comunitário desenvolvido pelo próprio EC). A comunidade cresceu e 

a população aumentou consideravelmente, ampliando seu acesso aos bens e 

serviços públicos.  

Atualmente, o Espaço dedica-se à sistematização e disseminação de 

metodologias e tecnologias sociais, ampliando o escopo de sua atuação e o impacto 

social gerado, através de produtos e serviços diversos, que incluem a publicação de 

experiências, a organização de materiais didáticos, as capacitações e consultorias, 

que têm beneficiado outras comunidades, grupos e organizações afins 

 

[...] entendemos ter cumprido um primeiro ciclo de vida, onde programas e 
projetos de atendimento direto a crianças, jovens e familiares possibilitaram 
a construção criativa e viva de alternativas de enfrentamento da pobreza e 
progressiva transformação das condições de vida das comunidades 
atendidas (CASTRO, 2009). 
 

 

4.1.2 Missão, visão, valores, clientela e objetivos  

 

 

No início de 2009, o Espaço Compartilharte refez seu planejamento 

estratégico, repensando sua atuação, após 18 anos de trabalho. Assim sendo, sua 

missão foi revista: contribuir para o desenvolvimento sustentável, compartilhando 

saberes e fazeres em educação para a cidadania, meio ambiente e assistência 

social. 

 A nova visão: saberes e fazeres compartilhados, contribuindo para uma vida 

socialmente justa e, por isso, mais sustentável.  
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E os valores: ética; espiritualidade; respeito à vida e à diversidade; 

simplicidade e praticidade; trabalho colaborativo; e conhecimento compartilhado. 

Em termos de clientela, o Espaço tem uma atuação local, atendendo crianças, 

jovens e famílias vivendo em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social; e 

as comunidades situadas no entorno de Unidades de Conservação do bioma Mata 

Atlântica. Além disso, tem, também, uma atuação nacional com foco em 

organizações públicas e privadas através da disseminação de metodologias, 

capacitação e consultoria em educação para a cidadania, meio ambiente e 

assistência social.  

A missão do EC é cumprida através de um conjunto de Programas e Projetos 

integrados e complementares entre si. São as Veredas – caminhos, oportunidades, 

orientações – assim organizadas:  

• Vereda de Educação e Cultura. Campo de construção e de aplicação de 

metodologias - ações e processos – sociais e educativas, seja através do 

atendimento direto, seja através da construção e conhecimentos 

embasados na prática cotidiana;  

• Vereda da Saúde e Meio Ambiente. Conjunto de atividades e estratégias 

que visam a construir e fortalecer conhecimentos, habilidades e atitudes 

de cuidados com a saúde e o meio ambiente;  

• Vereda da Geração de Trabalho e Renda - Conjunto de atividades e 

estratégias que visam a construir e fortalecer alternativas de geração de 

trabalho e renda para com a comunidade local, contribuindo para a 

ampliação da sustentabilidade institucional e comunitária; 

• Vereda do Desenvolvimento Institucional. Conjunto de ações e processos 

de consolidação, fortalecimento e desenvolvimento institucional.  

 

Seus principais objetivos institucionais são: 

 i) promoção da assistência social, visando ao desenvolvimento integral do ser 

humano, notadamente das crianças e adolescentes e seus familiares;  

ii) promoção gratuita da educação em valores e direitos humanos, 

complementar à escola formal;  

iii) promoção da capacitação em educação, cultura, direitos humanos, valores 

humanos, meio ambiente, saúde e indicadores de eficiência social;  
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iv) promoção de potencialidades artísticas e culturais das comunidades onde 

atua;  

v) promoção da cultura brasileira, através do resgate dos saberes e fazeres 

das comunidades atendidas;  

vi) promoção gratuita da saúde – física, mental e espiritual, de forma 

interdisciplinar – nas comunidades atendidas;  

vii) promoção gratuita da segurança alimentar e nutricional das comunidades 

atendidas;  

viii) defesa, preservação e conservação do meio ambiente, nas comunidades 

onde atua;  

ix) experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de 

sistemas alternativos de produção, escoamento de produção e emprego;  

x) promoção de estudos e pesquisas dentro de suas áreas de atuação, assim 

como a sua divulgação e multiplicação por todos os meios de informação.  

 

 

4.1.3 Organograma 

 

 

O comitê gestor do EC é designado pela Assembleia Geral e composto pelo 

Presidente, pela Secretaria Executiva e por mais quatro pessoas físicas, sendo três 

delas do quadro técnico e administrativo mais uma representante dos beneficiários.  

A Secretaria Executiva ocupa um lugar de mediação, integração e 

acompanhamento dos programas, projetos, equipes, relacionamento com parceiros 

e Assembleia Geral.  

Juntos, o Comitê Gestor e a Secretaria Executiva deliberam sobre o 

planejamento institucional, definindo e acompanhando diretrizes e estratégias que 

possibilitem a operacionalização da missão, visão, valores e objetivos institucionais 

e consolidação da sustentabilidade. 
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Figura 7 – Organograma Espaço Compartilharte7 
Fonte: Planejamento Estratégico EC, 2009 
 

 

4.1.4 A proposta pedagógica  

 

O Espaço Compartilharte desenvolveu e adota a ‘Pedagogia do Amor’ – 

proposta pedagógica originada na articulação entre os saberes e fazeres da 

comunidade local e nas contribuições de grandes mestres e teóricos da 

humanidade, que está sistematizada em três linhas de ação:  

• didática amorosa, em que educadores e educandos são sujeitos da 

construção do conhecimento e vão aprendendo a amar no dia a dia do 

trabalho, dinamizando, por meio de atitudes amorosas, a própria 

aprendizagem; 

• transmutação, em que se concebe a educação como instrumento de 

transformação pessoal e social, produzindo mudanças sucessivas na 
                                                
7 A figura ilustra o funcionamento do Espaço Compartilharte. Os círculos coloridos representam as Veredas, que são geridas 
por um Comitê Gestor, órgão colegiado que se dedica a planejar, acompanhar e avaliar todos os processos de gestão, 
programas e projetos institucionais.  
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realidade trabalhada e transformando impotência em potência, ignorância 

em luz; e  

• simplicidade e praticidade, é a aprendizagem pela prática, de forma 

simples, criativa e de acordo com a realidade socioeconômica e cultural da 

comunidade.  

Todas as ações desenvolvidas nos programas, projetos e atividades do EC 

visam a potencializar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores que têm, por base, os quatro pilares da educação, propostos pela 

UNESCO8: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a 

fazer. E incluí-se, ainda, um quinto pilar desenvolvido pelo Espaço Compartilharte: o 

aprender a pensar. Ou seja, buscar a independência mental, com base em valores 

que dignifiquem o ser humano; buscar atitudes críticas e originais que contribuam 

para solucionar impasses e resolver problemas no mundo do trabalho e na vida.  

A proposta pedagógica do Espaço Compartilharte tem ainda, como foco, a 

promoção de valores e direitos humanos e, nestes, destacam-se os Direitos da 

Criança e do Adolescente. Assim sendo, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) perpassa, como diretriz institucional e tema transversal, todos os projetos 

desenvolvidos. Os programas e atividades do Espaço Compartilharte são 

desenvolvidos em consonância com o planejamento estratégico e metas de cada 

projeto. Trata-se de um processo participativo, coletivo e dinâmico, que considera 

indicadores e resultados, embasando tomadas de decisão e encaminhamentos.  

Anualmente, define-se um eixo/tema pedagógico como disparador que 

perpassa os projetos e atividades a serem realizados. Trabalhando com a 

Pedagogia de Projetos9, o tema básico é trabalhado em todas as Veredas e 

Programas; esses projetos temáticos vão configurando um currículo de educação 

em valores humanos. Este tema é escolhido, coletivamente, a partir das vivências 

trazidas do ano anterior, assim como da interface entre a realidade local e o 

panorama global vigente.  

A partir deste tema, o planejamento desdobra-se, envolvendo crianças, 

jovens, familiares, equipe e parceiros; as oficinas são desenvolvidas de forma a 

instrumentalizar os beneficiários para um olhar mais atento e, dessa forma, mobilizá-

                                                
8 Pronunciamento: "Os Quatro Pilares da Educação: o seu papel no desenvolvimento humano" - São Paulo - SP, 13 de junho 
de 2003. Disponível em http: http://www.unesco.org.br  
9 Concepção de ensino aprendizagem que aproxima os alunos do seu contexto social, através do desenvolvimento do senso 
crítico, da pesquisa e da resolução de problemas. 
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los para sua importância e para a elaboração de projetos de melhoria das condições 

de vida da comunidade. Mensalmente, definem-se atividades, estabelecendo 

objetivos e resultados esperados; semanalmente, a equipe avalia andamento do 

trabalho, planeja atividades, atribuições; e diariamente, a equipe e beneficiários 

planejam o dia de trabalho.  

Além disso, dentro da perspectiva da educação/proteção integral, o EC 

reconhece as famílias como espaço primeiro na construção de vínculos, referências 

e participação social e como detentoras de saberes e fazeres. Segundo Moreira 

(2006), “não trabalhamos pelas famílias, mas com as famílias.” O trabalho implica 

que se identifique, valorize e fortaleça as potencialidades e possibilidades das 

famílias, mais que fonte de informações sobre a criança/adolescente, inserindo-se 

como protagonista/parceira/educadora fundamental para a efetivação dos direitos. 

Da mesma forma, a comunidade e os espaços comunitários são reconhecidos e 

valorizados como estratégias e alternativas de aprendizagem.  

O papel do educador social é fundamental. E, como afirma Paulo Freire 

(2007), é “[...] tentar a conscientização dos indivíduos com quem se trabalha, 

enquanto com eles também se conscientiza”. Como fazê-lo? Somente um “método 

ativo, dialogal e participante poderia fazê-lo”. Assim, todos os funcionários do 

Espaço Compartilharte são nomeados educadores das suas respectivas funções e 

capacitados para realizar suas tarefas, tendo em vista respeitar os valores e 

princípios institucionais. Vale ressaltar que, sempre que possível, busca-se 

empregar a mão de obra da comunidade, implicando-a no projeto. 

 

Ai de nós, educadores, se deixamos de sonhar sonhos possíveis [...] Os 
profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas da 
sua cultura e da sua história, da cultura e da história do seu povo, que 
conhecem o seu aqui e o seu agora e, por isso, podem prever o amanhã 
que eles mais do que adivinham, realizam. (FREIRE, 2007). 

 

Os educadores assumem sua parte na formação daqueles com os quais 

interagem: as pessoas encarregadas da limpeza são educadores da limpeza e 

ensinam as crianças a manter as coisas em ordem, a colaborar na coleta seletiva de 

lixo etc.; os responsáveis pela preparação dos alimentos são os educadores da 

alimentação e ensinam a não desperdiçar comida, a preparar lanches e sucos e dão 

dicas de nutrição e higiene; os encarregados das tarefas administrativas – os 

educadores da secretaria - ensinam o valor da organização, ajudam na relação 
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crianças - padrinhos, dentre outras funções; e as educadoras infantis, que trabalham 

a pedagogia, acompanham e registram o desenvolvimento de todas as crianças.  

Até mesmo a atividade de ir e voltar da casa para o Espaço Compartilharte é 

vista como integrante do trabalho educativo: os motoristas são capacitados para 

serem educadores do transporte, aproveitando seu contato diário com as crianças e 

seus familiares para trazer e levar informações, notificar o EC, quando percebem 

algum sinal de violência doméstica, e dar exemplo de direção defensiva e de 

comportamento.  

 

 

4.1.4.1 Exemplos de atividades com as crianças 

 

 

• Coleção de pegadas de animais. Um dos encantos da educação no campo é a 

convivência com diferentes tipos de animais, tanto domésticos quanto selvagens. 

Uma forma de incorporar esse saber à educação é a prática de identificar e 

conservar as pegadas que as crianças veem marcadas na terra. Quando alguém 

vê uma pegada de animal, chama um adulto e, juntos, coletam a amostra do solo 

para que sirva de molde para a reprodução da marca em parafina. O animal que 

deixou seu rastro é pesquisado e as pegadas passam a compor um pequeno 

acervo de história natural, junto com as histórias narradas e imaginadas pelas 

crianças.  

• Árvore de livros. Com cordas e barbantes coloridos, são pendurados nas árvores 

vários livros de literatura infanto-juvenil. Junto, dependuram-se cartazes, 

brinquedos de sucata, jogos educativos. A comunidade do entorno é convidada a 

sentar-se embaixo da árvore para “brincar”: de ler, contar e recontar histórias, 

fabricar brinquedos de sucata, modelar massa ou argila, no formato de letras, 

que componham o nome dos livros lidos, montar um quebra-cabeça ou pular 

corda. 

• Harmonização do ambiente. É a participação de todos na arrumação do espaço e 

dos materiais utilizados ao final de cada atividade. É a prática da teoria do 

cuidado com o que é coletivo ou comunitário.  
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4.1.5 Ciclo integrado de gestão 

 

 

Em consonância com os objetivos institucionais, todos os programas e 

projetos do EC adotam um ciclo integrado de gestão que, necessariamente, inclui as 

seguintes etapas: monitoramento e avaliação; formação permanente da equipe; 

sistematização de experiências e/ou metodologias. A partir daí, definem-se 

estratégias de disseminação das experiências consolidadas, dentre as quais se 

incluem: oficinas e cursos de qualificação profissional, seminários e eventos de 

disseminação e produção e publicação de materiais didáticos e metodológicos.  

 

O Espaço Compartilharte é um espaço de abrir espaço para o sonho e o 
desejo. Todos que ali vão sonham e desejam. O EC reconhece os sonhos e 
desejos daquelas crianças, adolescentes e familiares, mas faz mais que 
isso: o EC é um espaço de dar sentido aos sonhos e desejos das pessoas; 
sonhos e desejos no Espaço: poder senti-los, conhecer e construir seus 
significados, mas, principalmente, dar sentido a eles. A instituição se 
propõe, assim, a atuar na comunidade, transformando vidas caracterizadas 
por inúmeras situações de "risco social": famílias desestruturadas, alto 
índice de analfabetismo, gravidez prematura e frequentes abortos, violência 
doméstica, desnutrição, desemprego e subempregos (MOREIRA, 2006). 

 

O Espaço Compartilharte adota, como um dos seus referenciais 

metodológicos, o conceito de ‘Mobilização Social’, defendido por José Bernardo 

Toro, que traz, de maneira explícita, para a sua prática e, consequentemente, para o 

planejamento dos processos de mobilização social, a estrutura da organização 

comunitária em rede, com geração de emprego e renda para as pessoas da 

comunidade, melhorando o padrão de consumo, protegendo o meio ambiente e 

“ajudando a construir uma nova sociedade sustentável, em que o desenvolvimento 

econômico convive em harmonia com a sociedade e o meio ambiente” (TORO, 

2005).  

O EC também vem desenvolvendo e consolidando um sistema de 

monitoramento e avaliação, conforme descrito na figura 8, a partir de seus 

programas e projetos; adota-se, para tal, uma perspectiva participativa e processual 

que inclui as próprias crianças, adolescentes, familiares e educadores como sujeitos 

destes processos, utilizando-se de diferentes instrumentos, qualiquantitativos, dentre 

os quais o registro audiovisual (foto/filmagem) e escrito (através de formulários de 

avaliação e autoavaliação e relatórios técnicos). 
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Figura 8 - Ciclo de gestão 
Fonte: Planejamento Estratégico EC, 2009 
 

A avaliação de cada criança é compartilhada em reuniões bimestrais com 

familiares, onde a brincadeira também tem lugar. Tanto as descobertas quanto as 

dificuldades são narradas em forma de casos, ao modo da tradição oral rural, que 

ajudam a criar proximidade e valorizam os traços da cultura local. A avaliação recai, 

sobretudo, sobre três eixos principais e integrados:  

i) o desenvolvimento integral das crianças, jovens e famílias;  

ii) o processo, resultados e impactos gerados pelas atividades dos projetos; 

iii) os processos de gestão e resultados institucionais.  

O processo é permanente, construído semanalmente e consolidados 

mensalmente (atividades e processos) e/ou trimestralmente (desempenho e 

aproveitamento). de modo a embasar os planejamentos institucionais e contribuir, 

ainda, na tomada de decisão e definição de estratégias a serem utilizadas ou 

redirecionadas. Dentre os principais indicadores adotados, estão: número de 

beneficiários; temáticas trabalhadas nas oficinas; participação nas atividades; vida 

escolar; convivência familiar e comunitária; leitura e expressão; incidência de 

atitudes de garantia de direitos e vivência de valores; ingresso, regresso, 

permanência e aprendizagem escolar; trabalho infantil; gravidez na adolescência.  

Os resultados da avaliação são construídos e compartilhados entre 

beneficiários e equipe, de forma a permitir a consolidação de novas aprendizagens 

por todos. Assim sendo, os planos de trabalho institucionais são elaborados também 

coletivamente, de forma a incluir a participação e contribuição de diretores, 
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conselheiros, gestores, técnicos, crianças, jovens, familiares e comunitários no 

reconhecimento da importância de se trabalhar suas fragilidades e potencialidades.  

 

 

4.2 O ESPAÇO COMPARTILHARTE E A SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

Segundo Oscar Jara (2002), sistematizar um processo vivido é mais que 

mudar o jeito de fazer, é orientar para o desencadeamento de uma transformação no 

interior das estruturas de conhecimentos de uma organização.  

 
Devem mudar não só a prática, mas a própria cultura e o modo de pensar 
as organizações; por si só, a sistematização produz conhecimentos sobre 
práticas inovadoras, e disponibiliza (este novo saber-fazer) para 
intercâmbios. A sistematização vai além da mera descrição não crítica dos 
fatos, [...] deve ter como meta a aprendizagem e a construção de propostas 
alternativas de mudança social, desvendando as teorias que estão 
pressupostas na ação, renovando a produção da teoria e (devendo) gerar 
conhecimentos (JARA, 2002). 
 

Para o EC, sistematizar é poder reconstruir o processo vivido ao se desvelar a 

construção da história; significa decompor as partes que compõem o todo e que 

derivam uma das outras. Sistematizar uma experiência é poder iluminar a unidade 

apresentada em forma de ação, produto da articulação de múltiplos e coletivos 

conhecimentos conjugados por uma mesma idéia, que compõe um todo organizado; 

é ordenar os conhecimentos e as percepções diversas advindas do exercício do 

cotidiano, é poder criar espaços para compartilhar e confrontar as interpretações dos 

sujeitos que vivenciaram as ações, é poder contribuir para enriquecer as teorias e 

aperfeiçoar as práticas e, principalmente, identificar tensões, mudanças e decisões.  

Neste sentido, sistematizar, para o EC, é gerar transformação; é criar uma 

cultura de monitoramento, avaliação e sistematização para a apropriação dos 

conhecimentos construídos dentro da Educação em Valores e Direitos Humanos, 

com ênfase nos Direitos da Criança e do Adolescente e Responsabilidade Social e 

sua possível difusão para outras cidades e estados brasileiros. 

Ao registrar a memória histórica, através da disposição dos enfoques 

temáticos e dos conhecimentos adquiridos, a sistematização das experiências 

vividas pelo EC tem possibilitado estabelecer um diálogo entre as diferentes fontes 

do saber, a partir da visão dialética do mundo, agregando conhecimentos teóricos às 
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práticas, definindo, assim, uma metodologia de inovação, que possibilitou à 

instituição socializar e replicar a experiência vivida.  

O agente da sistematização deve buscar e disponibilizar instrumentais que, 

didaticamente, proporcionem a quem lê a possibilidade de compreensão necessária 

para a apreensão e para a disseminação do processo em ação. Como já 

mencionado em termos de metodologia, todos os programas e projetos do EC 

adotam um ciclo integrado de gestão, que, necessariamente, inclui a sistematização 

de experiências. A partir destes processos, definem-se estratégias de disseminação 

das experiências consolidadas, através de eventos de disseminação e da produção 

e publicação de materiais didáticos e metodológicos, conforme modelo da figura 9:  

  

 
Figura 9 - O modelo de construção do conhecimento do EC 
Fonte: da autora, 2009. 

 

 

4.2.1 Experiências sistematizadas e compartilhadas 

 

 

Estamos certos de que nossa ação – social e educativa – não se encerra 
em si mesma, e, sim, ultrapassa os patamares da prática, produzindo 
conhecimentos. Da crença-visão de que somos construtores de 
conhecimentos e da percepção-diretriz de que somente avançaremos – no 
campo das políticas públicas – a partir da sistematização e disseminação 
dos conhecimentos construídos, o Espaço Compartilharte ousa, propondo 
compartilhar (CASTRO, 2004). 
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Ao sistematizar as experiências desenvolvidas, o Espaço Compartilharte 

utiliza-se de teorias que aportam cada um dos temas-eixo, de ilustrações, de 

depoimentos e da explicitação das formas de operacionalização do brincar, 

desvelando-se objetividades, subjetividades e determinações, que poderão servir 

como subsídio para outros fazeres, para novas análises, para novas críticas e servir 

como instrumental de disseminação, que permitirá fazer emergir mudanças no olhar, 

nos encaminhamentos e nas ações que se referem ao processo de socialização da 

criança.  

Este processo possibilita estabelecer um diálogo entre as diferentes fontes do 

saber, a partir da visão dialética do mundo, agregou conhecimentos teóricos às 

experiências práticas, definiu uma metodologia de inovação, e possibilitará a 

socialização da experiência vivida e fará emergir possibilidades reais de inserções 

sociais que, ao comunicá-las, possam vir a ser apropriadas.  

 

 

4.2.1.1 Compartilhando a arte de brincar  

 

 

“Sistematização em livro da experiência do Espaço Compartilharte no 

fortalecimento da convivência comunitária no Programa Compartilhando a Arte de 

Brincar, vencedor do Prêmio Criança 2004, da Fundação Abrinq, pela equipe da 

Fundação Abrinq (2007).” 

O primeiro passo para configurar aquela localidade como uma comunidade foi 

o Censo Compartilharte, um recenseamento comunitário, adaptando o formulário 

utilizado pelo IBGE. O exercício de coleta das informações foi um importante 

processo de mobilização, a partir do qual se iniciaram encontros de reflexão, para a 

construção do questionário, e a seleção de jovens ali residentes, que passaram por 

uma capacitação junto aos educadores do EC, para compor a equipe de 

recenseadores.  

Então, a abrangência geográfica da pesquisa foi delimitada, ficando decidido 

que os questionários seriam aplicados nas casas onde houvesse crianças, 

adolescentes e jovens até 18 anos. Depois da coleta de dados, o grupo empreendeu 

a tabulação manual, a interpretação e divulgação das informações. Por fim, 

encontros de reflexão sobre o processo vivido foram promovidos. Além de preencher 
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os formulários, cada dupla de recenseadores desenhava um esboço da região 

visitada. Ao final das visitas, esses desenhos foram justapostos até formarem o 

“Mapa da Comunidade”.  O exercício possibilitou a identificação de lideranças, a 

valorização dos saberes e fazeres locais e o compartilhamento, com as crianças, da 

força de pertencer àquela comunidade.  

 

 
   Figura 10 - Mapa da Comunidade 

Fonte: Espaço Compartilharte 
 

A forma encontrada pelo Espaço Compartilharte, para desenvolver as 

relações familiares e comunitárias e garantir os direitos das crianças, foi o brincar. 

Trabalhando sobre o tema “a comunidade”, perguntou-se sobre de que se brinca em 

casa? Com quem se brinca? Como se brinca? Em seguida, as crianças foram 

convidadas a brincar de construir suas brincadeiras. Cada uma pode, no seu ritmo, 

escolher um “cantinho” de trabalho e “construir” o seu brincar em casa com os 

materiais disponíveis. Mas por que o brincar?  

i) porque brincar vem do latim e significa laço, vínculo, união. As formas de 

vinculação representam uma possibilidade de ruptura com situações de 
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vulnerabilidade, proporcionando a criação de outras maneiras de agir: entre pais e 

filhos, entre famílias, e entre a comunidade e a cultura da região; 

ii) porque brincar é uma das linguagens constitutivas da infância: o brincar não 

é uma técnica para lidar com crianças. Brincar é valorizar o “mundo da infância”, sua 

inventividade, sua criatividade, sua liberdade de experimentação; é a legitimação de 

uma linguagem e de um território onde se dão aprendizagens e a expressão do 

potencial criativo de cada um; 

iii) porque brincar é também um ato de cidadania: o brincar é uma forma de 

subjetivação – instrumento primeiro da construção ativa da cidadania – onde a 

criança, o adolescente, o educador ou familiar, que brinca, se torna sujeito da 

própria história. O “brincante” nunca é passivo, nunca é “brincado” por outra pessoa. 

Quem brinca faz escolhas, negocia, reinventa o mundo à sua volta, reinventando-se; 

iv) porque brincar é um instrumento de educação integral: longe de simples 

ocupação do tempo livre, o brincar insere-se dentro de uma proposta educativa 

estruturada, realizando uma ruptura com ações ou abordagens assistencialistas. 

Isso requer duas atitudes: primeiro, a desconstrução da ideia de que brincar é ‘perda 

de tempo’; e, segundo, a incorporação do brincar como fundamental para a 

promoção do desenvolvimento infanto-juvenil corporal, criativo, cognitivo e 

emocional. Isso se dá, sobretudo, a partir da criação de espaços e momentos 

coletivos de brincar, reunindo crianças e seus familiares, e comunitários (MOREIRA, 

2006). 

Dentre as muitas questões relativas à infância, o brincar tem sido visto como 

um instrumento privilegiado de acesso ao mundo da criança e de acesso da criança 

ao mundo; brincando, a criança interage com as outras pessoas e consigo mesma. 

O brincar passou a ser um direito da infância, protegido por declarações e leis:  

• Declaração dos Direitos da Criança ONU, 195910.  “Toda criança terá 

direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades 

públicas garantir a ela o exercício pleno desse direito.” 

• Constituição Federal. Brasil, 1988. Capítulo II – Do direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade “o brincar legaliza-se juridicamente como garantia, 

acompanhado do direito de opinião e de expressão”. 

                                                
10 Em 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção dos Direitos das Crianças, cujo artigo 31 afirma “O 
direito ao descanso e ao lazer, a participar de brincadeiras e atividades recreativas apropriadas para a idade da criança e a 
participar livremente da vida cultural e das artes”. (http://www.ipausa.org/history.htm) 
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• Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasil, 1988. Art. 16. O direito à 

liberdade compreende os seguintes aspectos: IV - brincar, praticar 

esportes e divertir-se. 

 

EIXO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 
 
 

PÚBLICO 

Promoção dos 
direitos à 

convivência 
familiar e 

comunitária e de 
brincar  

 
 

Formação 
continuada 

 
Avaliação e 
registro de 

aprendizagens 

 
CRIANÇAS DE 
02 A 06 ANOS 

 
Atendimento diário 
em atividades de 
educação infantil 

(incluindo transporte 
e alimentação). 

 
Reuniões 

pedagógicas 
semanais 

Cursos, oficinas e 
seminários afins. 

 
Acompanhamento e 

registro de atividades 
e desenvolvimento 

das crianças. 
Sistematização das 

aprendizagens. 

 
FAMILIARES 

(irmãos 
adolescentes e 
jovens e pais-
responsáveis) 

 

Oficinas e eventos 
sociais educativos. 
Visitas familiares. 

Reuniões de 
orientação e apoio 

familiar. 
Grupo de mulheres. 

Oficinas, cursos e 
palestras de 
orientação 

sociofamiliar. 
Formação de jovens 

protagonistas. 

 
 

Implementação do 
banco de dados. 

 
COMUNIDADE 

(vizinhos, 
parentes 
distantes, 

professores etc) 
 

 
Oficinas e eventos 

sociais e educativos. 
Organização de 
alternativas de 

geração de trabalho 
e renda. 

Rede de proteção 
integral (RPI)11. 

 

 
Formação continuada 

de educadores nas 
escolas da região. 

Formação de 
conselheiros de 

direitos e tutelares. 
Formação para a 

RPI. 

 
Recenseamento. 

Manual de serviços e 
políticas públicas. 
Sistematização de 

processos que 
possam inspirar 

políticas públicas. 

Quadro 10 - Síntese atividade X eixo X público atendido. 
Fonte: Lacerda, 2007. 

 

O programa ‘Compartilhando a Arte de Brincar’ ajuda a construir a 

comunidade possível, pensada não como um conceito geográfico, mas como uma 

rede de relações de cuidado mútuo. Nessa linha, compreende-se que a melhor 

política para cuidar das crianças, principalmente as que se encontram em situação 

de risco, é promover orientação e apoio sociofamiliar, de modo que elas tenham as 

condições mínimas indispensáveis ao exercício do pátrio poder. 

                                                
11 Rede de Proteção Integral. Baseada na idéia da proteção integral expressa pelo Artigo 227 da Constituição Federal, a Rede 
de Proteção Integral do EC é uma proposta para garantir os direitos, a autonomia e o empoderamento comunitário através da 
articulação de ações locais em rede.  
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O direito das crianças à convivência comunitária é pensado como a conexão 

de vários núcleos familiares numa rede comunitária de proteção integral, ou seja, a 

construção de uma mentalidade de que todos são corresponsáveis pelos direitos 

dos outros, sobretudo, dos mais vulneráveis. As famílias, por sua vez, estão 

inseridas num contexto maior que precisa ser levado em consideração. O direito à 

convivência familiar está intimamente vinculado ao direito da convivência 

comunitária, logo as políticas de família devem estar inseridas, também, no bojo de 

políticas de desenvolvimento comunitário. Só assim os membros das famílias que 

atravessam dificuldades podem se sentir amparados não apenas pela lei, mas por 

uma trama de vínculos afetivos. 

 

 

4.2.1.2 Da arte de compartilhar: uma metodologia de trabalho social com famílias 

 

 

Sistematização transformada em livro da experiência do Projeto Veredas da 
Convivência Familiar e Comunitária; a metodologia sistematizada vem 
sendo adotada em mais dois municípios, além de Teresópolis. A primeira 
edição está esgotada, tendo em vista ter sido selecionada e adquirida, na 
sua totalidade, pela Biblioteca Nacional, dentro do Programa Mais Cultura 
(Ministério da Cultura), contribuindo com o acervo dos Pontos de Leitura12.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)13 é o território sobre o qual se 

assenta a prática do EC: o ponto de partida e, ao mesmo tempo, o alvo e foco de 

suas ações, balizando todo o projeto Veredas das Convivência Familiar e 

Comunitária. 

O Projeto Veredas da Convivência Familiar e Comunitária tem por objetivo 

contribuir para a efetivação da proteção integral de crianças e adolescentes em 

situação de risco, consolidando e ampliando a garantia de Direitos, e, em especial, o 

Direito à Convivência Familiar e Comunitária.  

Através da construção de espaços e estratégias integradas e diversificadas 

que foram implementadas em diferentes espaços físicos - a sede do EC, as escolas 

públicas da região, os espaços comunitários e as casas das famílias, através de 

linguagens diversificadas, geralmente pautadas pelas manifestações artísticas e 

                                                
12 Bibliotecas itinerantes, bibliotecas de municípios com baixo índice de IDH e modernização dos acervos de bibliotecas 
públicas.  
13 Sobre o assunto, consultar o texto original da Lei nº. 8069 de 13 de julho de 1990. 
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culturais brasileiras,- com diferentes faixas etárias – crianças que ainda não estão na 

escola formal, crianças em idade escolar, adolescentes e jovens, adultos e idosos – 

e sempre com foco único que integra a diversidade: a promoção de valores e direitos 

humanos e, em especial, o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. 

A sistematização dessa experiência é fruto do compromisso permanente do 

Espaço Compartilharte em avaliar e refletir sobre suas práticas e sistematizar e 

disseminar seus aprendizados, compartilhar saberes e fazeres construídos em sua 

experiência de trabalho. É a sistematização do trabalho social e educativo realizado 

pelo EC, junto às famílias das comunidades de Canoas, Prata dos Aredes, Varginha 

e Socavão, vivendo em situação de vulnerabilidade, co-autoras e protagonistas 

desta experiência, que o Espaço compartilha e que tem como foco o fortalecimento 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e, em especial, a promoção da 

convivência familiar e comunitária. 

A prática busca traços e histórias em comuns entre famílias, sem, contudo, 

perder a perspectiva da singularidade de cada história. A prática do EC se aproxima 

do fazer artesanal: do cuidado e olhar individualizado. O trabalho com famílias é 

uma das diretrizes institucionais do Espaço Compartilharte. Logo nos primeiros 

contatos, segundo Lurdinha, “intuímos que o sonhado trabalho com meninos e 

meninas somente seria efetivo se a família estivesse incluída”. Além disso, era 

fundamental trabalhar com o indivíduo, as pessoas; e não comunidade e sociedade. 

Indivíduos esses que merecem atenção integral e de forma integrada. O Projeto 

Veredas da Convivência Familiar e Comunitária baseia-se nos seguintes 

pressupostos e diretrizes: 

• a família como base – com o primeiro espaço de socialização, educação e 

proteção de crianças e adolescentes; 

• o trabalho como direito – dos Direitos Humanos e, notadamente, dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

• a proteção, a educação e a atenção integral – ações integradas entre 

famílias, sociedade, comunidades, escolas e poder público, em diferentes 

tempos, espaços e estratégias de modo complexo e multimensional; 

• a educação como caminho – a educação integral com as famílias, 

acompanhando-as em suas formas de ser, conviver, conhecer e fazer; 
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• a visão das famílias – atores sociais, capazes de protagonizar e 

construir,subjetivamente, novas formas de vida; 

• o sentido do trabalho – o trabalho com as famílias e não pelas famílias; 

• o trabalho dialógico e o papel da equipe – a relação entre a equipe de 

trabalho e as famílias é de igualdade de valor, sem no entanto, se eximir 

do lugar do educador, mas reconhecendo que as vivências, opiniões, 

impressões conhecimentos vindo dos educandos / familiares são tomados 

como válidos e importantes; 

• o foco na potencialidade – aprender a identificar e fortalecer as 

potencialidade e possibilidades das famílias; 

• o ser educador – primeira e mais importante função de todos que atuam 

na equipe do Projeto, em todas as atitudes e ações. Seja no atender ao 

telefone ou na mobilização da comunidade; 

• o vínculo afetivo – processo contínuo de construção entre as pessoas, 

fundamental para facilitar (ou não) qualquer abordagem ou proposta no 

trabalho com famílias; 

• a equipe de trabalho – multiprofissional, disposta a trabalhar 

transdisciplinarmente, cooperando e compartilhando os saberes e os 

fazeres que ocorram;  

• as oficinas sociais e educativas – estratégia de trabalho em grupos, de 

construção coletiva, que visam a potencializar aprendizagens pessoais e 

grupais, sem no entanto, abrir mão do olhar e do cuidado individualizados;  

• a diversificação de estratégias – planejamento integrado e 

necessariamente diversificado em sua forma, espaço e tempo, para que 

possam acolher a diversidade de participantes;  

• o brincar – especial  instrumento de mobilização e participação.  A palavra 

brincar vem do latim vinculum, vínculo: são atividades que sugerem 

contato, ligação com o outro, o mundo e consigo próprio;  

• a sustentabilidade do programa na e com a comunidade – mobilização, 

empoderamento e promoção do fortalecimento e da autonomia das 

famílias e comunidades. 
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Para o EC, foi fundamental conhecer a realidade das famílias, comunidades e 

organizações, de forma participativa e processual, de modo que o conhecimento ali 

gerado pudesse ser construído e compartilhado com os próprios participantes. O 

diagnóstico foi feito a partir de três eixos fundamentais: conhecer e mapear as 

comunidades com as quais se pretendia trabalhar; conhecer e mapear as famílias 

com as quais se pretendia trabalhar; e conhecer e mapear as organizações que 

poderiam se relacionar com a proposta de trabalho.  

As ferramentas, com as quais o trabalho foi realizado, refletem o modo como 

se percebe e compreende-se aquela realidade e os objetivos da intervenção 

proposta. No projeto Veredas da Convivência Familiar e Comunitária, as ferramentas 

são organizadas, conceitualmente, conforme promovem o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária ou o fortalecimento institucional. Na realidade, as 

estratégias são integradas e complementares e fortalecem-se reciprocamente. 

 

 

4.2.1.3 Rede de Proteção Integral (RPI) 

 

 

Mapeamento da assistência social e defesa de direitos voltados às famílias 
de Canoas, atendidas pelo Projeto Veredas da Convivência Familiar e 
Comunitária, sistematizada em forma de cartilha.  

 

A maturidade conquistada, em anos de trabalho, culminou na organização 

formal de uma Rede de Proteção Integral (RPI) na comunidade, indicando uma nova 

diretriz institucional: ampliar ainda mais a sustentabilidade das ações 

implementadas, consolidando espaços e estratégias de organização comunitária e 

fortalecimento das famílias, de modo que as mesmas possam não somente 

identificar suas demandas e possibilidades, como também articular-se e construir 

alternativas de encaminhamentos e relacionamentos, tanto localmente quanto com o 

poder público local, de forma autônoma à ação direta do Espaço. 

 

Não basta sonhar e desejar para estar vivo (e aqui falo de vida e não 
sobrevida). Para viver, no sentido dos nossos sonhos e desejos, é preciso 
instrumentalizá-los e instrumentalizar-nos. Pode parecer estranho falar em 
instrumentos de sonhos e desejos, mas é essa a função do Espaço 
Compartilharte. A imagem é exatamente esta: o Espaço cria, possibilita, 
abre um espaço para que aqueles jovens criem e construam seus 
instrumentos de sonhos e desejos, tornando-os possíveis (CASTRO, 2004). 
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Baseada na ideia da ‘Proteção Integral’, expressa pelo Artigo 227, da 

Constituição Federal, a RPI do EC é uma proposta para garantir os direitos, a 

autonomia e o empoderamento comunitário, através da articulação de ações locais 

em rede. A formação de rede também está prevista pelo ECA, sendo indispensável 

na construção do conceito de proteção integral.  

Um projeto de rede precisa contemplar, pelo menos, estas três dimensões: o 

envolvimento e a participação da sociedade como um todo, unindo as políticas 

públicas com ações familiares e comunitárias; a articulação real das ações 

assistenciais governamentais e não-governamentais (incluindo as medidas de 

proteção e as medidas socioeducativas); e a montagem de centros de atendimento 

inicial completo para adolescentes envolvidos com ato infracional. Este é o conjunto 

que constitui a rede de proteção integral. Assim, com o propósito de “tecer a rede”, 

foram estabelecidas três fases, para a implementação da Rede de Proteção Integral:  

1. a identificação dos atores locais;  

2. a articulação dos parceiros (pessoas físicas ou jurídicas); e 

3. a capacitação de lideranças locais em noções de mobilização comunitária 

e de garantia de direitos, além de ferramentas sobre o brincar, técnicas de 

dinâmica de grupos e construção de brinquedos. Além disso, foram 

criados dois instrumentos de comunicação: um manual de serviços e uma 

lista de endereços para facilitar o contato entre os integrantes. A rede 

também planeja o lançamento de seu informativo mensal.  

A instituição desenvolve a inclusão de famílias na pauta de discussão e 

formulação de políticas sociais; as famílias se tornam atores sociais importantes que, 

através de vínculos afetivos, são capazes de construir novas formas de vida 

melhores e mais justas. Assim, o direito das crianças à convivência comunitária é 

pensado como a conexão de vários núcleos familiares numa rede comunitária de 

proteção integral, ou seja, a construção de uma mentalidade de que todos são co-

responsáveis pelos direitos dos outros, sobretudo, dos mais vulneráveis.  

De acordo com a Doutrina de Proteção Integral, a RPI apresenta-se como 

uma estratégia para viabilizar a efetiva participação comunitária, buscando fortalecê-

la, para que esta possa cuidar, educar e proteger suas crianças. A RPI realiza 

encontros presenciais mensais e organiza ações coletivas. A proposta de participar 

de uma rede, baseada no princípio da proteção integral, amedrontou parte da 

comunidade que não queria ser vista, entre seus vizinhos, como aqueles que 
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denunciavam as situações de violência, uso de drogas ou condutas irresponsáveis 

dos adultos em relação às crianças.  

Em vez de ignorar esse incômodo, os gestores do Espaço Compartilharte 

decidiram inverter o foco, acreditando que os “cidadãos de bem”, como todos os 

seres humanos, também precisam de proteção integral. Lançaram então a ideia de 

lutar por demandas específicas, como: mais horários de ônibus (direito de ir e vir), a 

extinção da taxa de iluminação pública das residências em ruas não iluminadas 

(direitos do consumidor), entre outras. Assim, angariaram os primeiros participantes 

da rede e a RPI transformou-se num fórum de troca de informações e decisões 

sobre as ações do interesse coletivo que precisam ser levadas adiante junto ao 

poder público ou privado.  

 

 

4.2.1.4 Messias, o mensageiro da esperança 

 

 

Sistematização em forma de espetáculo teatral sobre as experiências 
vividas no Projeto “Arte, Cultura e Educação como Instrumentos na 
Construção de Direitos da Criança e do Adolescente” e é composto por: um 
caderno pedagógico que disponibiliza sugestões de oficinas e atividades 
sobre como trabalhar os Direitos da Criança e do Adolescente, através da 
arte e da cultura; o texto do espetáculo “Messias”, construído coletivamente 
pelas crianças, adolescentes e equipe do Espaço Compartilharte; um CD 
com as músicas do espetáculo e um vídeo que veicula o espetáculo e 
trechos de seu processo de construção.  

 

O Projeto Arte, Cultura e Educação, como Instrumentos na Construção de 

Direitos da Criança e do Adolescente, é fruto de uma parceria entre o EC e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social / BNDES, através do Programa 

“Transformando com Arte”, de Apoio a Crianças e Jovens em Situação de Risco 

Social – Linha Educação – Modalidade Arte e Cultura. O projeto foi sistematizado e 

inscrito em agosto de 2002, tendo concorrido com mais de 1300 projetos de todo o 

país. A seleção veio reafirmar a excelência da prática educativa desenvolvida pelo 

Espaço Compartilharte. 

O espetáculo foi o resultado do trabalho integrado de todas as oficinas do EC 

durante um ano. Naquele período, o EC trabalhou de forma integrada para que cada 

aspecto da peça fosse criado e desenvolvido: as oficinas trabalharam para produzir 

a cenografia, objetos cênicos e o figurino; as atividades de música e teatro 
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prepararam os atores para a peça; pesquisas sobre Portinari e sua obra foram 

realizadas nas aulas de computação e na biblioteca. O texto e as músicas foram 

desenvolvidos pelo artista Fernando Mello, mas tiveram contribuições dos membros 

da equipe e das crianças. Os educandos precisaram entrar em contato com 

sentimentos que haviam sido forçadamente esquecidos ao encenar uma história 

fictícia de privação, que se mistura com suas histórias reais – isto gerou um 

amadurecimento e desenvolvimento marcantes. 

A peça tratava da história do Messias, um menino que enfrenta as 

adversidades da vida e a privação dos direitos humanos, mas conhece pessoas 

boas, se apaixona e cresce com força de caráter e determinação. Enfrenta os 

desafios com coragem e se torna um exemplo a ser seguido. As crianças fizeram 

uma preparação teatral, que se traduziu na desenvoltura e caracterização de cada 

personagem, rompendo com situações de risco pessoal e social, através de 

alternativas de educação em arte e cultura,  

Este projeto, desenvolvido em uma comunidade rural, marcada pela ausência 

de serviços, equipamentos e políticas públicas a ela direcionadas, situação esta que 

acaba por constituir cidadãos destituídos de seus direitos, visava a contribuir para a 

garantia e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a infância e 

adolescência. Foram eleitos os Direitos da Criança e do Adolescente, como tema 

central, num movimento de mobilização e conscientização da comunidade na 

conquista destes direitos em uma região onde os mesmos são constantemente 

ignorados ou desrespeitados.  

Desenvolvido no Teatro Raízes da Roça - um espaço destinado a eventos 

comunitários de arte e cultura, dentro do EC - o projeto propôs ampliar o trabalho de 

Artes Integradas - teatro, expressão corporal, capoeira, música, papel machê, 

fantoches, papel reciclado, costura, desenho, pintura e marcenaria - já desenvolvido 

pelo Espaço Compartilharte, garantindo a participação e o acesso de crianças e 

jovens em atividades de arte e cultura e incentivando o protagonismo juvenil, através 

de processos educativos de formação para a vida, para a cidadania e para o 

trabalho. O Projeto esteve, ainda, em consonância com a perspectiva de 

sustentabilidade institucional, ao incluir processos de monitoramento, avaliação e 

sistematização, resultando no material sistematizado, possibilitando, então, o 

compartilhamento de saberes e fazeres construídos pelas crianças, jovens e 

educadores.  
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A sistematização veio ao encontro do desejo de disponibilizar a outros 

educadores(as) e instituições afins – da rede de ensino fundamental e médio, assim 

como de entidades sem fins lucrativos, que atuam na perspectiva da educação na / 

para a cidadania e demais atores envolvidos com a rede de proteção aos Direitos da 

Criança e do Adolescente - os caminhos trilhados pelo EC, através de suas práticas 

e experiências, de forma a contribuir para a ampliação e efetivação de estratégias 

sociais e educativas de mobilização e garantia de Direitos. 

 

 

4.2.1.5 Projeto NaturalMente (PDA 072-MA) 
 
 

Sistematização das experiências vividas no “Projeto Vereda do 
Desenvolvimento Sustentável da Comunidade de Canoas”, foi escolhido 
pelo Ministério do Meio Ambiente como um projeto demonstrativo para 
conservação da Mata Atlântica e desenvolvimento sustentável da Alta Bacia 
do Rio Preto. A publicação está em fase de desenvolvimento. 

 

Financiado com recursos do Ministério do Meio Ambiente (Brasil), através do 

subprograma de projetos demonstrativos para a conservação da Amazônia-

componente Mata Atlântica e do KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (Alemanha), 

através do convênio bilateral Brasil-Alemanha, o NaturalMente teve como foco 

promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável da comunidade de 

Canoas - comunidades e famílias situadas na confluência entre a área de 

amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos e a Alta Bacia do Rio Preto (300 

famílias e cerca de 1800 pessoas diretamente beneficiadas) - em atividades 

associadas ao ecoturismo e à conservação do patrimônio natural e cultural.  

Para colher desenvolvimento, é preciso mostrar à população a grande 

importância da conservação da natureza na vida de cada um. Aproveitando o 

potencial turístico da região, o projeto buscou profissionalizar a comunidade para 

atender a essa demanda, unindo conservação do meio ambiente com 

desenvolvimento educativo, social e econômico da região e arredores. O resultado 

esperado é um aumento da renda familiar, em conjunto com natureza respeitada e 

protegida, através das seguintes estratégias principais:  

i) consolidação do Centro de Referência em Educação e Desenvolvimento 

Sustentável (CREDS);  
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ii) acompanhamento de multiplicadores, os agentes de desenvolvimento local 

sustentável;  

iii) acompanhamento de empreendedores sociais e fomento à organização de 

uma rede em economia solidária;  

iv) articulação da rede de parceiros;  

v) mobilização comunitária e sensibilização para conservação da mata 

atlântica;  

vi) avaliação e monitoramento; 

vii) sistematização e disseminação da experiência. 

 
 

4.3 CREDS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO E  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 

Toda a história e conhecimento construídos ao longo dos 18 anos do Espaço 

Compartilharte estão reunidos no Centro de Referência em Educação e 

Desenvolvimento Sustentável – CREDS, um espaço diferenciado por sua proposta e 

localização.  

Implementado no Espaço Compartilharte, a partir do Projeto NaturalMente 

(PDA 072-MA), o CREDS é um complexo integrado de espaços de convivência e 

estratégias voltadas a pessoas de todas as faixas etárias, que acreditam na 

construção de um mundo melhor e querem se encontrar para conhecer, pensar, 

discutir e trabalhar pela Educação, para o Desenvolvimento Sustentável e 

sensibilização pela conservação da Mata Atlântica. O CREDS é formado por um 

complexo diversificado, voltado à promoção de atividades educativas, culturais e de 

lazer; dentre as quais: 

• Teatro Raízes da Roça: com capacidade para 120 pessoas e 

equipamentos de Data-show, som e iluminação, além de pequeno palco; 

• Centro de visitantes: mantém uma exposição permanente sobre a Mata 

Atlântica; o Parque Estadual dos Três Picos; a Bacia Hidrográfica, os 

saberes e fazeres da comunidade;  

• Oficina social: espaço demonstrativo de alternativas de geração de 

trabalho e renda: oficinas de artesanato em reciclagem, divulgação e 
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comercialização de produtos e serviços de eco-ético-sociais. Educação 

para o consumo consciente;  

• Área verde e quadra coberta com experiências demonstrativas de 

conservação e educação ambiental: agricultura orgânica, horta medicinal, 

viveiro de mudas, reflorestamento, compostagem, coleta seletiva de lixo, 

sistema alternativo de tratamento de esgoto (biossistema) e riacho.  

Por sua proposta diferenciada e uma equipe capacitada, o CREDS está 

preparado para apoiar eventos de organizações e pessoas (escolas e professores, 

educadores, voluntários, gestores e profissionais) que atuem ou desejem atuar em 

projetos sociais, educativos e ambientais, além de turistas e visitantes.  

O atendimento inclui apresentações culturais e artísticas; seminários, eventos, 

cursos, treinamentos, mediação de grupos operativos, palestras e oficinas sociais e 

educativas nas áreas de atuação institucional: 

i) Responsabilidade Social; 

ii) Voluntariado; 

iii) Desenvolvimento Sustentável;  

iv) Valores;  

v) Direitos Humanos. 

O Centro de Referência oferece, ainda, um “cardápio de atividades”14, que 

permite definir uma programação específica para atender, de forma diferenciada, às 

necessidades de cada grupo. O EC monta pacotes de visitação, para atender às 

necessidades específicas de cada turma. Cada pacote pode atender, 

simultaneamente, até três subgrupos de 25 a 30 pessoas cada. São concedidos 

certificados aos participantes. O agendamento dos cursos e oficinas ocorre em 

função da disponibilidade dos capacitadores e de acordo com o fechamento de 

turmas/grupos; as cargas horárias dos cursos e oficinas são flexíveis, permitindo 

adaptações de conteúdos e carga horária, conforme interesse e necessidades do 

grupo atendido. 

 

 

 

 

 
                                                
14 Mais informações, no site: http://www.espacocompartilharte.org.br/Downloads/Produtos_Serviços_CREDS_2009.pdf.  
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ATRATIVO 

 

DESCRIÇÃO 

 
BOAS-VINDAS 

AO GRUPO 
 

• Recepção ao grupo;  
• Chá educativo feito no biogás.  

 
 
 

CONHECENDO 
O CENTRO DE 
VISITANTES 

 

• Informações sobre Conservação Ambiental;  
• Unidades de Conservação e o Parque Estadual dos Três 

Picos;  
• Mata Atlântica: caracterização, flora e fauna;  
• Problemas ambientais;  
• A comunidade: histórias e cultura local;  
• O Espaço Compartilharte: histórico de atuação;  
• Experiências interativas e demonstrativas: energias 

alternativas, tratamento de água, coleta seletiva de lixo etc.  
 

 
 
 

CONHECENDO A 
ÁREA EXTERNA 

• Experiência demonstrativa de recuperação da Mata 
Atlântica;  

• Experiência demonstrativa de coleta seletiva de lixo;  
• Experiência demonstrativa de tratamento alternativo de 

esgoto (biossistema e biodigestor);  
• Experiência demonstrativa de compostagem (adubo 

orgânico);  
• Esculturas em PET: animais da Mata Atlântica;  
• O córrego das Cruzes e a Bacia do Rio Paraíba do Sul;  
• Espaços de convivência e quadra coberta, parquinho e 

jogos ambientais.  
 

 
CONHECENDO 

O TEATRO 
RAÍZES DA 

ROÇA 
 

• Exibição de vídeos educativos;  
• Jogos ambientais;  
• Acervo de livros sobre cidadania e meio ambiente.  

 
CONHECENDO 

A OFICINA 
SOCIAL 

 

• Visita às oficinas de artesanato que utilizam matéria-prima 
reciclada;  

• Experiência demonstrativa de geração de trabalho e renda;  
• Divulgação e comercialização de produtos eco-ético-sociais.  

Quadro 11: Produtos e serviços do CREDS  
Fonte: Espaço Compartilharte 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

O objetivo principal deste trabalho era o de caracterizar e descrever o modelo 

de gestão do conhecimento implementado no EC. Para que esse objetivo fosse 

atingido, buscou-se analisar a história passada e presente da organização, no que 

tange à sistematização de experiências, sendo, para isso, necessária a correlação 

da fundamentação teórica, através de um estudo de caso, um dos modos de utilizar 

uma pesquisa consistente, segundo Yin (2005), que examina acontecimentos 

contemporâneos, ou seja, é o estudo de eventos dentro de contextos da vida real. 

Este tipo de estudo permitiu uma investigação, preservando características 

significativas e forneceu subsídios para pesquisa. 

Os fatores relevantes, considerados na análise e interpretação dos dados 

(GIL, 2002), constituiu a parte principal da pesquisa. Assim, este capítulo apresenta 

o resumo da análise, obtida conforme os métodos empreendidos nesse trabalho, 

apresentados no capítulo 3, bem como uma reflexão acerca da teoria estudada na 

revisão bibliográfica, no capítulo 2.  

A partir do exposto, neste capítulo, é apresentada a análise dos resultados 

obtidos, e através dos quais se pode inferir que existe uma preocupação, por parte 

da organização, em conscientizar as pessoas para uma atuação baseada na 

cooperação e no compartilhamento. Procurou-se, ainda, estabelecer as 

correspondências possíveis com os elementos constitutivos da produção de 

conhecimento a partir da prática, o que pode ser percebido, na participação efetiva 

de todos nas ações desenvolvidas na organização, na busca de aprendizado através 

do diálogo, essencial para o desenvolvimento e consolidação de uma imagem 

condizente com a missão da organização e com o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável da comunidade em que está inserido.  

 

 

5.1 ESPIRAL DO CONHECIMENTO 

 

 

A partir do modelo da espiral do conhecimento, é possível distinguir a 

existência das duas dimensões do conhecimento: a epistemológica, baseada na 
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distinção entre conhecimento tácito e explícito; e a ontológica abrangendo os níveis 

de entidades criadoras do conhecimento: individual, coletivo, organizacional e 

interorganizacional. Inicialmente, ocorre a socialização, partilhando-se conhecimento 

tácito a ser convertido, através da externalização,em explícito, Na sequência, inicia-

se o processo de combinação, em que o novo conhecimento adquirido é combinado 

aos já existentes, criando outros conhecimentos para a organização.  

O novo conhecimento é, então, internalizado e transformado em manuais, 

livros, peças etc., fazendo com que todo o processo se reinicie, através da 

socialização, do compartilhamento. Assim, têm-se alguns exemplos: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 - Conversão do Conhecimento 
Fonte: Elaborado pela autora (2009) 
 

 SOCIALIZAÇÃO: de tácito em tácito 
O grupo planejou um encontro para passar o dia 
com aquelas crianças e adolescentes. Mas para 
fazer o quê? Para fazer o que faziam com os 
próprios filhos, com os sobrinhos e consigo 
mesmos – BRINCAR! Assim eles fizeram várias 
vezes, e o trabalho com as “meninas e meninos” 
começou a ganhar forma. As experiências do 
brincar, aproximando as crianças e as famílias 
atendidas, sem usar a linguagem. A transferência 
acontece dentro do contexto do EC: trabalham 
(brincando) em conjunto, aprendem e 
compartilham o aprendizado através da 
observação, da imitação e da prática. 

EXTERNALIZAÇÃO: de tácito em explícito 
Trabalhando com a Pedagogia de Projetos1, o 
tema básico é trabalhado em todas as Veredas 
e Programas; esses projetos temáticos vão 
configurando um currículo de educação em 
valores humanos. Este tema é escolhido, 
coletivamente, a partir das vivências trazidas, 
associando-o sempre com a realidade local e o 
panorama global vigente. Exemplos de 
atividades com as crianças: coleção de 
pegadas de animais; árvore de livros; 
harmonização do ambiente. 

INTERNALIZAÇÃO: de explícito em tácito 
Todos os funcionários do EC incorporaram a 
função educação e realizam suas tarefas de 
acordo com o que é assimilado dos valores e 
princípios institucionais. Eles assumem sua parte 
na formação dos educandos: as pessoas 
encarregadas da limpeza são educadores da 
limpeza e ensinam as crianças a manter as coisas 
em ordem, a colaborar na coleta seletiva de lixo 
etc; os responsáveis pela preparação dos 
alimentos são os educadores da alimentação e 
ensinam a não desperdiçar comida, a preparar 
lanches e sucos e dão dicas de nutrição e higiene; 
e as educadoras infantis, que trabalham a 
pedagogia, acompanham e registram o 
desenvolvimento de todas as crianças.  

COMBINAÇÃO: de explícito em explícito 
Novos conhecimentos são gerados, através de 
processos de acréscimo de informações, 
classificações ou mesmo categorização do 
conhecimento explícito apresentado. Os 
indivíduos trocam e combinam conhecimentos 
através de meios, como: documentos, 
reuniões, conversas ao telefone ou redes de 
relacionamento em que “saberes” e “fazeres” 
construídos com a experiência vêm sendo 
sistematizados e disseminados na própria 
comunidade, tal qual a atuação dos próprios na 
Rede de Proteção Integral à Criança. 
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5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Em Canoas, na zona rural de Teresópolis (RJ), encontra-se uma prova de que 

a solidariedade e a vontade de compartilhar são capazes de promover uma profunda 

transformação: o Espaço Compartilharte (EC), uma organização social presidida por 

Maria de Lourdes Castro Oliveira, ou simplesmente Lurdinha, e tendo como 

secretária-executiva, Mariana Moreira, sua filha. Lurdinha é Bacharel em 

Comunicação Social pela Universidade de Brasília. Pós-graduada em Comunicação 

para o Desenvolvimento, CIESPAL/OEA; em Gestão Ambiental, pela UFMG. Atua na 

área social desde 1964. Mariana é psicóloga graduada pela UFRJ. Mestre em 

Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICOS-UFRJ. Ambas são 

fundadoras do Espaço Compartilharte; Mariana tem metade dos seus anos de vida 

dedicados ao EC. 

Foram elas quem receberam a autora durante as visitas de acompanhamento 

das atividades e a conduziram pelas ‘veredas do conhecimento’: um passeio pelos 

materiais, vivências, lembranças, depoimentos, textos, apresentações, oficinas etc., 

que Lurdinha, Mariana e toda equipe do EC vêm realizando através da sua vocação, 

sua arte – que é Compartilhar.  

Por estar numa região bastante circunscrita, o impacto social que o EC 

produz pode ser medido com clareza: erradicação do trabalho infantil e da evasão 

escolar das crianças da região que atende; promoção de oportunidades de contato e 

desenvolvimento artístico para crianças excluídas do aparelho cultural urbano; 

incentivo à geração de renda, através de oficinas sociais e uma série de tecnologias 

inovadoras, de baixo custo e de processamento natural de matérias-primas usadas 

nas oficinas. Tudo isso só foi possível partir das experiências práticas 

compartilhadas entre os atores sociais envolvidos e sistematizadas nos projetos da 

Organização. 

A Pedagogia do Amor – fruto da articulação entre os saberes e fazeres da 

comunidade local e das contribuições de grandes mestres e teóricos da humanidade 

– foi desenvolvida pelo EC como proposta pedagógica. Anualmente, em 

consonância com as demandas e experiências da comunidade, a equipe técnica 

focaliza determinado tema, sempre mantendo uma linha contínua com o que fora 

abordado no ano anterior.  
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Assim sendo, o trabalho é desenvolvido de forma a instrumentalizar os 

beneficiários para um olhar mais atento ao meio ambiente, e dessa forma mobilizá-

los para a importância da conservação da Mata Atlântica e da elaboração de 

projetos para melhoria das condições de vida da comunidade. 

Além disso, dentro da perspectiva da educação/proteção integral, o Espaço 

Compartilharte reconhece a família como espaço primeiro na construção de vínculos 

e participação social. Assim sendo, a família é mais que fonte de informações sobre 

a criança/adolescente, inserindo-se como protagonista/parceira/educadora 

fundamental para a efetivação dos direitos. Da mesma forma, a comunidade e os 

espaços comunitários são reconhecidos e valorizados como estratégias e 

alternativas de aprendizagem.  

Notou-se, claramente, que a missão do EC vai sendo cumprida através das 

“Veredas” - um conjunto de Programas e Projetos integrados e complementares 

entre si, que compõem o campo de construção e de aplicação de metodologias – 

atividades, estratégias ações e processos –, seja através do atendimento direto, seja 

através da construção de conhecimentos embasados na prática cotidiana que visam 

a fortalecer habilidades e atitudes em relação à educação, à saúde e ao meio 

ambiente; fomentar fontes alternativas de geração de trabalho e renda para com a 

comunidade local, contribuindo para a ampliação da sustentabilidade institucional e 

comunitária. Dentre os projetos que compõem as Veredas, destacam-se: 

i) Espaço nas escolas: o EC vai às escolas vizinhas, levando um conjunto de 

atividades que visam a contribuir com a promoção e defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, e em especial o Direito à Educação, o ingresso, permanência, 

aprendizagem e participação de crianças e jovens em escolas públicas. É 

operacionalizado através de Oficinas de Cidadania, Arte, Cultura e Meio Ambiente. 

ii) Protagonismo juvenil: o EC forma multiplicadores das suas metodologias – 

sociais, educativas e de gestão – buscando a promoção , de forma integrada, do 

desenvolvimento pessoal, social e profissional de adolescentes e jovens. 

iii) Fauna viva: Implica no levantamento, monitoramento e identificação de 

animais atropelados na Rodovia BR 116, no trecho que margeia o Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos (ParNaSo), com vistas a mapear os locais de maior risco, 

reduzir o número de atropelamentos na área de influência do ParNaSo, através da 

criação de alternativas, como: pontes suspensas ou aéreas sobre a rodovia, além de 

conscientização e educação ambiental de motoristas e moradores do entorno.  
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iv) Maleta Futura de meio ambiente: O EC foi selecionado para participar 

deste projeto do Canal Futura, que reúne DVDs, textos e outros materiais de 

educação ambiental, para serem utilizados por instituições que atuam nesta área,  e 

tem utilizado a maleta nas oficinas de cidadania e meio ambiente, além de 

disseminar a experiência para outras comunidades e organizações afins.  

Alinhado às práticas de gestão conhecimento, o EC mantém um programa 

integrado de GC, que contempla os projetos e processos de avaliação de impacto e 

sistematização de experiências e metodologias desenvolvidas. Inclui, ainda, a 

disseminação do conhecimento, construído através de cursos e serviços de 

consultoria, além da produção de material pedagógico. Dentre as principais 

conquistas e realizações, ressalte-se o desenvolvimento e implementação de banco 

de dados institucional, para informatização de dados dos projetos sociais e 

educativos (em curso); a tabulação e interpretação dos dados do censo comunitário; 

e a avaliação de meio termo e relatórios de avaliação da implementação semestral 

do projeto NaturalMente (PDA). 

Quanto ao monitoramento e avaliação, o EC adota uma perspectiva 

participativa e processual, que inclui as próprias crianças, adolescentes, familiares e 

educadores como sujeitos destes processos, consolidando um sistema baseado em 

três eixos principais e integrados: i) o desenvolvimento integral das crianças, jovens 

e famílias; ii) o processo, resultados e impactos gerados pelas atividades dos 

projetos; e iii) os processos de gestão e resultados institucionais. Utilizam-se 

diferentes instrumentos qualiquantitativos, dentre os quais o registro audiovisual 

(foto/filmagem) e escrito (através de formulários de avaliação e autoavaliação e 

relatórios técnicos). Os resultados da avaliação são construídos e compartilhados 

com as crianças, adolescentes, familiares e equipe, de forma a permitir a todos 

consolidar novas aprendizagens, reconhecer e trabalhar fragilidades e 

potencialidades.  

O EC reconhece a importância de se manter uma equipe motivada e 

integrada, ao promover atividades de formação permanente internas: encontros e 

oficinas de planejamento; avaliação e alinhamento institucional; coleta seletiva de 

lixo: implementação no Espaço Compartilharte / capacitação de equipe; oficina sobre 

o cuidar; viagem de capacitação à MG: empreendimentos solidários e cooperativas 

de artesanato; e externas: encontro de educadores para sociedades sustentáveis; 
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plenária de políticas públicas; formação de educadores na Agenda 21; encontro 

estadual da Rede de ONGs da Mata Atlântica; dentre outras. 

Uma prioridade, identificada pela autora, foi o interesse do EC em se manter 

articulado e em rede com outras organizações, bem como participar em conselhos e 

fóruns afins; tais como: Fórum Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente; 

Fórum Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente; Mosaico da Mata Atlântica 

Central Fluminense; Câmara Técnica de Educação Ambiental do Mosaico da Mata 

Atlântica; Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos; Câmara 

Técnica de Educação Ambiental do ConParNaSo; Conselho Municipal da Cidade e 

Desenvolvimento Sustentável; Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente; Fórum de Economia Solidária; Rede de ONGs da Mata Atlântica.  

 

Olhar a realidade na qual se pretende atuar é o ponto de partida que 
permitirá uma primeira aprendizagem. Em seguida, ir ao encontro daqueles 
que vivem esta realidade – reconhecendo seus saberes e fazeres – é a 
possibilidade de relacionar o que foi visto de forma ampla com aquilo que é 
singular, particular. Este movimento é o que permite perceber a comunidade 
não só como detentora de dificuldades, mas, fundamentalmente, como 
campo de possibilidades e potencialidades que a colocam como o principal 
ator na construção de sua transformação (MOREIRA, 2006). 
 

A sistematização das experiências vividas tem possibilitado ao EC 

estabelecer um diálogo entre as diferentes fontes de saberes, a partir de uma visão 

dialética do mundo, agregando conhecimentos teóricos às experiências práticas, 

definindo uma metodologia de inovação e possibilitando socializar e replicar a 

experiência vivida. Ao registrar a memória histórica, através da disposição dos 

enfoques temáticos e dos conhecimentos adquiridos, pode-se dizer que o EC possui 

o protótipo do que seria um modelo de sistematização, segundo as características 

identificadas durante o trabalho.  

De acordo com Lurdinha, “não basta que o saber ou o saber-fazer exista, é 

preciso que ele seja transformado em saber social”. No seu entender, saber social 

requer uma permanente discussão, uma permanente vigilância e permanentes 

intercâmbios que adquirem relevância, até mesmo em políticas públicas. 

 

[...] O Espaço Compartilharte é um espaço de abrir espaço para o sonho e o 
desejo. Todos que ali vão sonham e desejam. O Espaço Compartilharte 
reconhece os sonhos e desejos daquelas crianças, adolescentes e 
familiares. Mas faz mais que isso: o Espaço Compartilharte é um espaço de 
dar sentido aos sonhos e desejos das pessoas. Sonhos e desejos no 
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Espaço: poder senti-los, conhecer e construir seus significados, mas, 
principalmente, dar sentido a eles (MOREIRA, 2004). 
 

A gênese do chamado Terceiro Setor exige novos níveis de maturidade e o 

reconhecimento de que somente a boa vontade não garante a efetividade das 

ações: é preciso refletir e explicitar as práticas que estão sendo experimentadas, 

contextualizando-as cultural e historicamente, de modo que se possa compartilhar 

saberes e fazeres, consolidando o sonho-objetivo de transformação social.  

Assim, o conhecimento difundido pelo Espaço traz, como diferencial, o fato de 

ser gerado na e através da prática cotidiana e sistemática, desenvolvida em seus 

projetos. Os saberes e fazeres apresentados são frutos do trabalho de 

acompanhamento das famílias com as quais trabalham, reforçada pela afirmação de 

Mariana, que diz: “nossa compreensão sobre a transformação científica aproxima-se 

da de Boaventura Santos, especialmente em sua proposta de trabalhar com a noção 

de ‘território de possibilidade de construção de conhecimento’”.  

Segundo Franco (2001), tudo que é sustentável se estrutura em rede. Assim, 

o EC tem um grande desafio: compreender, articular e animar redes sociais. Nesse 

sentido, Marinho (2003) afirma que, para aqueles que pretendem influir nos 

processos sociais, de maneira a reorientar programas e decisões políticas e 

implementar soluções de caráter inclusivo, democrático e emancipatório, como o EC, 

devem “abordar o fenômeno das redes em iniciativas de desenvolvimento humano 

social sustentável; uma ação necessária e decisiva”. Assim, as redes parecem se 

tornar o padrão organizacional mais compatível com as necessidades dos processos 

de desenvolvimento emancipatórios, includentes e justos, que fazem parte dos 

objetivos do Espaço Compartilharte.  

Para Toro (2002), as mudanças devem ser construídas no cotidiano por 

pessoas comuns, que se dispõem a atuar coletivamente, visando a alcançar 

propósitos compartilhados. O que vem ao encontro do que Senge (2006) preconiza: 

“as organizações somente aprendem por intermédio de indivíduos que aprendem”. 

Entretanto, o aprendizado individual não garante o aprendizado organizacional; 

contudo, sem ele, o aprendizado organizacional não acontece. Para tal, é necessário 

mobilizar as pessoas envolvidas. 

De modo geral, entretanto, as práticas de gestão social brasileiras ainda não 

são produtos de metodologias sistematizadas. Assim, compartilhar conhecimentos é 

disponibilizar ferramentas e trajetórias e colocá-los à prova, como faz o EC. Nas 
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palavras da presidente, Lurdinha Castro, “o mundo é vasto e múltiplo; [...] as 

problemáticas sociais mais e mais complexas [...] É preciso mais que nunca criar e 

construir formas de melhor viver e conviver”. 

 

Com tamanhas adversidades, mantemo-nos nas Canoas, marcando nosso 
trabalho pela persistência e crença na possibilidade de transformação 
social. Não acreditamos em grandes revoluções, mas nosso cotidiano no 
Espaço Compartilharte vem mostrando ser possível transformar pequenas 
realidades cristalizadas numa aparente predeterminação (CASTRO, 2009).  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS  
 

 

Este capítulo apresenta as principais conclusões do estudo, bem como as 

conclusões em relação aos objetivos geral e específicos e as sugestões para 

estudos futuros, tendo em vista as limitações da pesquisa realizada. 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

 

Por meio dos critérios e da metodologia adotados para buscar as respostas 

aos objetivos, concluiu-se que, apesar da grande quantidade de publicações sobre o 

terceiro setor, falta uma consistente abordagem que delineie os processos de 

construção do conhecimento no terceiro setor.  

Assim, a caracterização detalhada do modelo do Espaço Compartiharte se 

deu, baseada no seguinte comparativo: estudos de modelos de gestão já existentes 

para o segundo setor; conceitos de sistematizações de experiências práticas; bem 

como, no estudo de caso e observações indiretas no EC, constatou-se a construção 

do conhecimento, a partir das experiências locais.  

A pesquisa possibilitou abordar, por meio do estudo do caso concreto, como a 

sistematização de experiências contribui para a construção do conhecimento no 

terceiro setor, ao descrever o modelo adotado na prática pelo Espaço 

Compartilharte. Através da observação não-participante e da análise de documentos 

da organização, a autora identificou ações que ratificam a conversão da 

sistematização de experiências práticas na construção de conhecimento 

compartilhado. 

É notório o engajamento dos envolvidos, que convivem num ambiente 

propício à colaboração. Não há crenças em grandes revoluções, mas o cotidiano do 

Espaço Compartilharte vem mostrando ser possível transformar pequenas 

realidades cristalizadas numa aparente predeterminação, a partir de um ambiente de 

confiança, onde as pessoas compartilham seus conhecimentos e os usam, de 

maneira estratégica, com base nos valores da organização, o que em muito se 

assemelha ao conceito de capital social. 
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É importante ressaltar que, apesar do engajamento existente, a liderança é 

motivada (e muitas vezes exercida) pelo próprio EC, embora as necessidades sejam 

sempre levantadas em processo de diagnóstico participativo. Esta conclusão é 

particularmente importante e pode ajudar a explicar a origem das dificuldades 

encontradas pelas organizações do terceiro setor, quando não há uma liderança 

reconhecida e capaz de motivar os demais atores envolvidos. 

Fazendo-se uma analogia entre modelo de sistematização de experiências 

adotado pelo EC e o modelo de espiral do conhecimento aplicado, é possível 

verificar que a sistematização de experiências, como elemento transversal às ações 

desenvolvidas, favorece á construção de conhecimento. Para que o conhecimento 

construído, a partir da experiência prática, seja considerado como um conhecimento 

capaz de construir referências, é preciso, no entanto, discutir sobre o quão 

importantes são as experiências numa metodologia a ser replicável, tais como as 

tecnologias sociais.  

Embora os resultados sejam pertinentes a uma ONG, portanto, não 

generalizáveis, revelam uma temática ainda pouco explorada e sugerem 

oportunidades de aprofundamento, partindo-se das aprendizagens, avanços e 

dificuldades originadas nas próprias experiências das organizações do terceiro setor.  

Organizações do terceiro setor, das mais diversas áreas de atuação, podem 

se beneficiar da sistematização de experiências como um instrumento para registrar 

e fortalecer seu trabalho. A sistematização valoriza todos os aspectos de uma 

experiência, positivos ou não, extrai riqueza das vivências e estimula a reflexão. Até 

mesmo os imprevistos convertem-se em fonte de aprendizagem: há que se ter 

disposição para rever acertos e erros e, sobretudo, para aprender; a abertura para o 

novo é a principal exigência a ser enfrentada por quem se propõe a sistematizar 

alguma experiência, aqui vista em seu papel histórico, com o seu sentido 

reconstruído através do rigor, da pesquisa, da interpretação, da análise crítica e até 

mesmo da intuição e da emoção dos envolvidos.  

Uma outra conclusão é que, devido à incipiência das experiências em redes 

no Brasil, é necessário, ainda, aprender a fazer redes, fazendo-as. É uma questão 

de lógica de gestão social, não apenas de uma igualdade, que ordenar os 

conhecimentos e as percepções diversas advindas do exercício do cotidiano.  

Criar espaços para compartilhar e confrontar as interpretações dos sujeitos 

que vivenciaram as ações é contribuir para enriquecer as teorias e aperfeiçoar as 
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práticas e, principalmente, identificar tensões, mudanças e decisões, de tal forma a 

permitir que as ONGs possam, a partir do seu modelo de gestão, formular suas 

estratégias, para que sejam mais bem-sucedidas no seu campo de atuação social.  

 

 

6.2 SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

 

 

Ao concluir este trabalho, acredita-se ter deixado uma contribuição para as 

organizações do terceiro setor, no sentido de que cumpram seu importante papel de 

impulsionador de mudanças, na forma de construirr o conhecimento a partir das 

experiências práticas. Considerando que o tema ainda é recente, especialmente no 

Brasil, são inúmeras as pesquisas que se poderiam sugerir. Como efetiva 

oportunidade para novos estudos, no terceiro setor, é essencial que se continue 

estudando e debatendo o avanço dessa forma de construção e compartilhamento do 

conhecimento, o que possibilitará especificar os processos para a formulação de um 

modelo social.  

Esta pesquisa deixa clara a necessidade da continuidade na investigação, 

para se chegar a um modelo inovador que propicie verdadeiro desenvolvimento 

social, local, integrado e sustentável. Avançar nas pesquisas, para definir processos 

específicos para o terceiro setor, contribuirá para o crescimento e a concretização do 

modelo de gestão social. 

Uma outra recomendação, para futuros trabalhos, diz respeito à análise de 

redes, buscando-se reflexões e aprofundamento sobre uma participação mais 

intensa na tomada de decisão dos atores envolvidos com os objetivos e metas das 

organizações. 

A aplicação da espiral do conhecimento em outras organizações do terceiro 

setor, ou seja, um estudo de multicasos também é sugerido, bem como a 

continuidade da pesquisa nas organizações que estão replicando a metodologia 

desenvolvida pelo EC. 
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