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E D I T O R I A L

Ao conversar com lideranças de orga-

nizações não governamentais (ONGs), de

trabalhadores, cooperativas e comunidades

tradicionais sobre a tecnologia social, é co-

mum ouvir delas que, há muitos anos, pro-

duzem conhecimentos com o objetivo da

inclusão social. Faz tempo também que se

mobilizam para revelar sua contribuição

para o desenvolvimento sustentável, ao

aproximar as soluções (técnicas, métodos,

produtos e processos) dos problemas soci-

ais, para criar espaços de interação com a

comunidade científica e o governo e parti-

cipar nas decisões relacionadas às políticas

públicas na área de Ciência, Tecnologia e

Inovação (CT&I).

Esse debate ganhou força, em 2001. Na-

quele ano aconteceu a II Conferência Naci-

onal de CT&I, com o objetivo de “fortalecer

parcerias entre os diversos setores da socie-

dade, a fim de viabilizar um projeto nacio-

nal de longo prazo e inserir a CT&I na agen-

da da sociedade brasileira”1. Realizamos, na

Conferência, um primeiro debate sobre o

papel e a inserção do terceiro setor no de-

senvolvimento de CT&I e, a partir de então,

ficou clara a necessidade de continuar essa

mobilização. E, de fato, ela nunca parou.

Em 2007, concretizamos uma nova eta-

pa, com a criação da Secretaria Regional

de Articulação de Tecnologia Social – Nor-

deste, coordenada por ONGs que ajudaram

a construir esse movimento: Associação

Maranhense para a Conservação da Natu-

reza, Instituto Banco Palmas, Obras Sociais

Irmã Dulce, Fundação para o Desenvolvi-

mento de Comunidades Pesqueiras

Artesanais, Associação Pernambucana para

a Preservação da Natureza e Centro Josué

de Castro. O Nordeste mostra o que já pro-

duziu de conhecimentos e alternativas, com

uma competência e um entusiasmo difíceis

de encontrar em outras regiões brasileiras.

E não deixa passar oportunidades quando



o assunto é se organizar, pesquisar, ino-

var, cooperar, empreender e melhorar,

continuamente, as tecnologias sociais, vi-

sando ampliar seus impactos e inspirar po-

líticas públicas. Dedicamos a esse tema um

dos relatos da revista Conhecimento – Pon-

te para a Vida.

 Também destacamos o envolvimento

das universidades públicas em projetos de

produção de bioenergia para comunidades

isoladas do Norte e Nordeste, com o objeti-

vo da inclusão social. São experiências que

possibilitam o diálogo entre os conhecimen-

tos produzidos por núcleos de pesquisa e

extensão universitária e por comunidades

1 Do relatório do I seminário
Papel e inserção do terceiro setor no processo de construção e desenvolvimento de ciência, tecnologia
e inovação, publicado pelo Instituto de Tecnologia Social e a Academia Brasileira de Ciência, em 2002.

que vivem em áreas sem acesso à rede elé-

trica e tiram seu sustento da pesca, da agri-

cultura familiar e da coleta de frutos da flo-

resta ou do cerrado. Para incentivar o inter-

câmbio de soluções na área de bioenergia e

discutir uma agenda para o setor, o Institu-

to de Tecnologia Social (ITS) e oito univer-

sidades criaram o Grupo de Integração de

Bioenergia com Tecnologia Social, cujo pri-

meiro encontro também registramos nesta

edição especial. Boa leitura!

Irma Passoni

Gerente executiva

do Instituto de Tecnologia Social
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iversificar a matriz energética com
fontes “limpas” e buscar a auto-
suficiência no seu fornecimento são
assuntos que ocupam, não é de

hoje, lugar de destaque na agenda dos países
e blocos econômicos. Nos últimos anos, o tema
ressurgiu com força, motivado pela ampla di-
vulgação sobre o aquecimento global decor-
rente, em grande parte, da emissão dos gases
de efeito estufa, cuja principal origem seria a
queima de combustíveis fósseis.

Universidades propõem o uso
dos biocombustíveis como matriz
energética para o desenvolvimento
em comunidades isoladas

D

O Programa Nacional do Biodiesel, lança-
do em janeiro de 2006 pelo governo federal,
estabelece um plano de substituição gradual
da gasolina e do diesel de petróleo usado nos
veículos pelo biodiesel. A partir de 2008, ele
será adicionado na proporção de 2% e, em
2013, essa mistura passará a ser de 5%. A
medida será obrigatória em todo o país.

A produção de biocombustíveis, incluindo
o etanol de cana-de-açúcar e o biodiesel de
oleaginosas como a mamona e o dendê, tem
sido vista, por um lado, como ramo promis-
sor do agronegócio, capaz de atrair investi-
mentos internacionais e incrementar a expor-
tação para os países que assumiram metas
de redução do uso de gasolina e diesel de
petróleo no transporte.

Energia com inclusão

Quebradeiras
de murumuru na
Reserva Extrativista
do Médio Juruá,
no Amazonas.

Divulgação
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Por outro lado, movimentos sociais e pes-
quisadores ligados a eles se preocupam com a
forma como esse novo cenário econômico co-
meça a se estruturar. Vêem uma oportunidade
de promover a inclusão social, desde que as
políticas para os biocombustíveis priorizem, de
fato, os agricultores familiares, não apenas os
interesses de grupos empresariais estrangeiros
e nacionais. A produção com base na pequena
propriedade mostra-se uma alternativa para
conter a pressão que o aumento das áreas de
monocultura para o biodiesel pode exercer so-
bre as áreas de cultivo de alimentos e sobre a
diversificação da agricultura familiar.

A escolha de qual caminho seguir implica
o direcionamento de pesquisas, linhas de cré-
dito, regulamentação, formas de distribuição
e beneficiamento – enfim, uma pauta para o
setor, que deve ser discutida e operacionalizada
por um política pública.

Fontes renováveis
e inclusão social

No contexto desse acirrado debate, as ex-
periências de produção de biocombustíveis
em pequena escala para gerar energia em
comunidades isoladas funcionam como um la-
boratório. Instituições de pesquisa e agricul-
tores familiares são chamados a cooperar,
implementando projetos de desenvolvimento
local, com base no uso de fontes renováveis
de energia.

Com o objetivo de fortalecer essas expe-
riências, pesquisadores das universidades fe-
derais do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato
Grosso, Maranhão e Recôncavo Baiano e das
estaduais da Bahia e de Campinas, criaram
o Grupo de Integração de Bioenergia com
Tecnologia Social (Gibts). Além de trocar co-
nhecimentos nessa área, o grupo espera que
suas reflexões possam influenciar a criação
de políticas públicas e estimular que as pes-
quisas e as soluções tecnológicas tenham
como referência as demandas de desenvol-
vimento das populações em situação de po-
breza e exclusão, visando a melhoria de suas
condições de vida.

Esta articulação teve origem no seminário
“Biodiesel e Agricultura – Desenvolvimento
Socioeconômico e Ambiental Sustentável”, re-
alizado em 2005 pelo Grupo de Pesquisa em

Energia Renovável e Sustentável (Gpers), da
Universidade Federal de Rondônia (Unir), e
pelo Instituto de Tecnologia Social. O evento
reuniu instituições de ensino superior com pes-
quisa acumulada no tema bioenergia, entida-
des de base ligadas aos agricultores rurais, or-
ganizações não governamentais (ONGs) e par-
lamentares dispostos, naquele momento, a ela-
borar propostas que pudessem subsidiar uma
política pública para o chamado biodiesel so-
cial. Um dos resultados foi o contato mais pró-
ximo entre os grupos de pesquisa, que reafir-
maram seu compromisso com a inclusão so-
cial e, depois do encontro, partiram para algu-
mas ações conjuntas.

Déficit de energia
De acordo com o Ministério de Minas e

Energia (MME), existem 12 milhões de brasi-
leiros sem acesso à energia elétrica e a maio-
ria deles (10 milhões) vive na área rural. A
renda familiar não alcança três salários míni-
mos para 90% dessa população. Um terço,
no entanto, sobrevive com menos de um salá-
rio. A exclusão energética interfere na capa-
cidade das comunidades de gerar renda e co-
incide com um baixo índice de desenvolvimento
humano (IDH), como mostram os dados do
programa Luz Para Todos (ver quadro).

Luz para Todos
Lançado em 2003, o programa Luz para Todos, do gover-
no federal, tem o objetivo de universalizar o acesso e o
uso de energia elétrica até o final de 2008. A meta é atingir
2 milhões de domicílios da área rural, o que corresponde
a 10 milhões de brasileiros, de acordo com o Censo de
2000. Até outubro deste ano, 6,6 milhões de pessoas havi-
am sido beneficiadas e os recursos investidos desde o iní-
cio do programa estavam próximos a R$ 6 bilhões, segun-
do o Ministério de Minas e Energia (MME). Este é o órgão
que coordena o programa, operacionalizado com a parti-
cipação da Eletrobrás e empresas que compõem o siste-
ma Eletrobrás.
O MME começou, em 2007, um levantamento para identi-
ficar as comunidades isoladas, que poderão ser atendidas
com sistemas de energia alternativa. Na Amazônia Legal,
que inclui a região Norte, o Mato Grosso e parte do
Maranhão, estima-se que 400 mil domicílios e 1,6 milhão
de pessoas estejam nessas condições.
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O problema é ainda mais grave onde as
distâncias e a carência de infra-estrutura tor-
nam inviável a distribuição de energia elétrica
pelo sistema convencional. Para esses casos,
existem alternativas de produção de energia,
a partir de fontes renováveis, que, quando com-
binadas com programas desenvolvimento lo-
cal, podem melhorar as condições de trabalho
e a renda de comunidades de agricultores fa-
miliares e extrativistas, assegurar o uso sus-
tentável dos recursos naturais e, inclusive, di-
minuir os custos previstos para universalizar o
atendimento.

Já são numerosos os projetos implemen-
tados em parceria com as universidades que
provam ser viável a geração de energia nes-
ses parâmetros. Ela possibilita que os agri-
cultores familiares tenham o controle da ca-
deia produtiva dos óleos vegetais, extraídos
de plantas típicas da Amazônia e do Cerrado
como o babaçu, o ouricuri, a andiroba, o
murumuru, o dendê e a mamona, entre ou-
tras. Em vez de simplesmente venderem as
matérias-primas brutas, passam a diferenci-
ar aquelas que interessam aos setores de cos-
méticos, fitoterápicos ou alimentação (de mai-
or valor agregado) e outras que, por não te-
rem esse apelo, podem ser usadas para ge-
rar energia em nível local.

Espalhadas pelo estado do Amazonas exis-
tem 5 mil comunidades isoladas, sendo que

apenas 44 delas (0,88%) são atendidas pela
concessionária de energia elétrica, segundo da-
dos do MME. Além disso, o consumo de ener-
gia no estado representa 1% do total nacional
e da região Norte inteira, 2%. “Esse quadro
inviabiliza qualquer programa de desenvolvi-
mento do interior do estado. Nosso peso polí-
tico no setor é muito baixo”, avalia José de
Castro Correia, professor do departamento de
engenharia elétrica da Universidade Federal
do Amazonas (Ufam), onde coordena o Pro-
jeto Óleos Vegetais.

A Ufam implementou oito microusinas de
extração de óleo vegetal, em parceria com
comunidades isoladas. A experiência come-
çou com a andiroba e apresenta resultados
cada vez mais animadores. A produção em
2007 ficou próxima às 100 toneladas, vendi-
das a empresas do ramo de cosméticos e
fitoterápicos, beneficiando 750 famílias. Mes-
mo que o período de safra seja de quatro a
seis meses por ano, a renda familiar anual
aumenta, no mínimo, 50% e pode dobrar, em
relação aos valores obtidos só com a coleta e
venda das sementes.

Segundo o professor, muitas espécies de
oleaginosas amazônicas podem ser processa-
das na mesma microusina, inclusive aquelas
mais apropriadas para a geração de energia.
Nessa categoria, ele destaca o babaçu e o
ouricuri. “Escolhemos essas oleaginosas por-
que não têm inserção em outros mercados e
também porque a gente consegue remunerar
pelo preço justo, tendo como referência o sa-
lário mínimo”, explica.

As universidades que participam do Gibts
desenvolvem pesquisas e testes para “ama-
zonizar” as tecnologias de produção e uso
dos biocombustíveis – pensadas, em geral,
para a grande escala –, adaptando-as à rea-
lidade das comunidades isoladas. A Ufam e
a Unir, por exemplo, fizeram pequenas modi-
ficações no gerador convencional (motor a
combustão) para que funcionasse diretamen-
te com o óleo vegetal do babaçu e do ouricuri.
“Se a gente melhorar um pouco esses pro-
cessos e também os motores, que são feitos
para o diesel de petróleo, em pouco tempo
vamos descartar o uso do biodiesel em co-
munidades isoladas. O biodiesel ficará res-
trito às sedes de municípios”, diz o professor

ENCONTROS
EDIÇÃO ESPECIAL

Reunião do
Grupo de

Integração de
Bioenergia com

Tecnologia
Social, criado em
outubro de 2007

Fotos: Beatriz Rangel
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da Ufam. Além disso, estudam formas de
controlar a acidez – principalmente diminu-
indo o tempo da secagem das sementes – e
garantir a qualidade do produto final.

A microusina implantada na comunidade
do Roque, na Reserva Extrativista do Médio
Juruá, no Amazonas, tem capacidade de pro-
cessar 1.200 quilos de óleo vegetal e 200 a
300 litros de biodiesel por dia, beneficiando
diretamente 60 famílias. A produção de óleos
vegetais, que já se consolidou com as semen-
tes de andiroba e murumuru, se diversificou
ainda mais em dezembro deste ano, quando a
produção do biocombustível de babaçu se ini-
ciou. A Ufam estima que pelo menos outras
10 oleaginosas poderão ser incorporadas no
projeto e deve continuar as pesquisas para
selecionar as espécies mais adaptadas, de
acordo com cada local.

Na Reserva Extrativista de Ouro Preto, em
Rondônia, estima-se que existam 37 plantas
nativas de babaçu por hectare, que geram ren-
da para comunidades como a de Nossa Se-
nhora do Seringueiro, distante 48 quilômetros
da rede elétrica mais próxima. Lá, uma
microusina, instalada em parceria com a Unir
e gerenciada pela cooperativa de eletrifica-
ção rural (formada pelos moradores), extrai e
filtra o óleo de babaçu, que fornece duas ho-
ras de energia por dia, seguindo o planejamento
feito pela comunidade.

Artur de Souza Moret, coordenador do Gru-
po de Pesquisa Energia Renovável e Susten-
tável, da Unir, destaca alguns dos resultados
alcançados, entre eles, um incremento na ren-
da familiar, com a venda dos subprodutos do

babaçu. “Da amêndoa se faz o óleo vegetal
para gerar eletricidade; com a glicerina que
sobra do processo, sabonete; da casca se fa-
zem papel e carvão, que substitui a lenha usa-
da nos fornos das casas; do mesocarpo se
produz a farinha multimistura, rica em nutri-
entes e usada para fazer pães, massas e bis-
coitos; e a torta serve como ração animal ou
adubo orgânico”.

Apresentar ao mercado a variedade de óle-
os vegetais e as utilizações de seus subprodutos
é, na visão dos pesquisadores, um passo  im-
portante para garantir a viabilidade econômi-
ca das microusinas. “Há capacidade e conhe-
cimento para produzir um bom óleo vegetal
nessas comunidades. O potencial é grande,
mas ainda não conseguimos fazer uma boa
ligação com o mercado”, afirma Castro.

Os projetos vão além: põem em evidência
um novo padrão de produção e consumo de
energia e seus impactos na melhoria da quali-
dade de vida de populações isoladas. A flo-
resta que se mantém em pé, o desmatamento
que diminui e as áreas degradadas que podem
ser reflorestadas com o plantio controlado de
oleaginosas nativas, no entorno das comuni-
dades, também devem entrar na “conta” do
desenvolvimento. O professor Moret cita, ain-
da, o refluxo migratório, que a Unir constatou
na Reserva Extrativista de Ouro Preto, prin-
cipalmente de jovens que foram buscar em-
prego na cidade e, hoje, estão voltando para
trabalhar em sua comunidade.

Dinamizar a economia local
As dificuldades são pa-

recidas em outros estados
da região Norte. No Acre,
apenas metade das comuni-
dades da zona rural está em
condições de ser integrada
ao sistema elétrico nacional.
Segundo dados da Secreta-
ria de Estado de Planeja-
mento e Desenvolvimento
Econômico Sustentável
(Seplands), o atendimento
tem crescido: de 14,72%, em
2003, para 41,12% em 2007.

Diante dessa realidade e
da meta de atender toda a

Gerson
Guimarães,
consultor do
Instituto de
Tecnologia
Social, destaca
o papel das
metodologias de
desenvolvimento
local
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Universidade
Federal de
Rondônia
planeja mais
cinco projetos
de geração de
bioenergia
para a inclusão
social, diz o
professor
Artur Moret
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área rural, o governo do Acre propôs um sis-
tema híbrido. Ele prevê a expansão da rede
convencional, onde se verificam condições
para que ela ocorra, e o uso de kits de placas
fotovoltaicas (de energia solar), nas localida-
des isoladas, de modo a cobrir a demanda de
todo o estado.

A proposta do governo acriano é agregar
o biodiesel a este sistema. “Sabemos que fica
inviável gerar energia para consumo domésti-
co com o biodiesel. Mas a situação melhora
muito se a comunidade o produz em quantida-
de suficiente para fazer funcionar a casa de
farinha, a bomba d’água, um refrigerador para
a pesca dos ribeirinhos, ou seja, se o biodiesel
é usado como força motriz, para agregar va-
lor à produção comunitária”, diz Francisco
Eulálio Santos, pesquisador da Universidade
Federal do Acre e diretor da Agência Estadu-
al Reguladora de Serviços Públicos.

De acordo com ele, o programa Luz para
Todos garantiu o repasse de R$ 8 mil por casa,

para a universalização da energia no estado.
“Qual tipo de energia vai ser, vai depender de
uma avaliação. A fotovoltaica só entra onde
não houver outra opção”, explica Santos, jus-
tificando que isso se deve ao custo mais alto
dos equipamentos. O valor repassado é sufi-
ciente para que cada casa, localizada em área
isolada, acenda três lâmpadas e um equipa-
mento eletrônico (TV ou rádio), com a ener-
gia gerada pelo kit composto de duas placas
solares. “É para a família sentir a necessida-
de e a importância da energia, mas sem
inflacionar. À medida que as pessoas com-
preendem o impacto disso na vida delas, não
vão mais abrir mão”, destaca.

O Gibts entende que a introdução da ener-

gia na vida familiar e comunitária precisa ser,
tanto quanto a escolha das tecnologias (equi-
pamentos, métodos, técnicas e processos),
planejada de forma participativa, acompanha-
da de ações de esclarecimento – já que se
trata de comunidades que sempre viveram
sem eletricidade – e associada à geração de
trabalho e renda.

O professor Castro conta que, no levan-
tamento socioeconômico realizado na comu-
nidade de Nova Esperança, localizada em
área de manejo, próxima à Reserva do Mé-
dio Juruá, em 1999, a energia ficou em déci-
mo lugar entre as prioridades apontadas pe-
los moradores. “Fizemos ações acessórias até
haver um entendimento sobre o projeto, an-
tes de ele começar. Hoje, a energia fica em
segundo lugar em importância porque, sem
ela, a comunidade sabe que não se produz e
não se gera renda.”

O nível de escolaridade máximo da popu-
lação era a quarta série do ensino fundamen-
tal e os moradores queriam, justamente, aces-
so a escola. De início, foram vídeos de ensino
à distância, obtidos em um acordo com o Ser-
viço Social da Indústria que serviram para dar
continuidade ao ensino formal. A universida-
de designou um profissional para monitorar as
aulas. “A partir dessa experiência, Nova Es-
perança e as comunidades próximas fizeram
pressão para a prefeitura colocar escolas de
quinta a oitava séries e, hoje, essa etapa do
ensino já está presente. Isso foi muito mais
importante do que a energia em si”.

“Não é energia pela energia, assim como
não é produção pela produção. O forneci-
mento precisa ser contextualizado e chegar
junto com a educação, a saúde e a melhoria
da qualidade de vida”, concorda Francisco
Eulálio Santos.

O grupo enfatiza o papel da universidade
na capacitação para que as cooperativas lo-
cais dominem todas as etapas da produção e
administrem o projeto, pensando em sua via-
bilidade econômica, social e ambiental. A pro-
posta é que os moradores assumam a gerên-
cia das microusinas e sua sustentabilidade
não dependa exclusivamente da presença das
universidades.

Dentre os desafios apontados pelos espe-
cialistas estão a falta de infra-estrutura, que
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dificulta o transporte da produção, e a neces-
sidade de investimentos, tanto para pesquisas
quanto para recapacitar as usinas, buscando
reduzir os custos de produção, que ainda são
mais altos que os do mercado, e remunerar as
comunidades de forma justa.

Outro ponto discutido é a necessidade de
diversificar as culturas agrícolas, fazendo con-
sórcios de oleaginosas com culturas direcio-
nadas à alimentação e integrando a produção
de biocombustíveis com óleos vegetais de mai-
or valor agregado.

O grupo reconhece, ainda, que para con-
solidar a geração de bioenergia vinculada ao
objetivo da inclusão social é fundamental avan-
çar em uma regulamentação específica, que
facilite a distinção entre os projetos cuja pers-
pectiva é empresarial e as propostas que vi-
sam prioritariamente o fortalecimento da agri-
cultura familiar e a melhoria da qualidade de
vida das comunidades isoladas. “Para o
agronegócio, a questão de produzir alimento
ou produzir combustível está resolvida: é o que
dá melhor preço no mercado. A dimensão so-
cial é o que está em suspenso e é justamente
a discussão que este grupo está provocando”,
diz José Manuel Marta, professor do departa-
mento de economia da Universidade Federal
do Mato Grosso.

“Estamos falando de dar autonomia
energética para as comunidades isoladas, rom-
pendo a dependência das empresas que estão
vendendo o diesel e os equipamentos a diesel.
É preciso deixar claro que existem diferenças
entre os projetos nessa área dos biocom-
bustíveis”, completa Artur Moret. Uma políti-
ca pública viria, também, regulamentar instru-
mentos de apoio e financiamento, principal-
mente por parte do poder público.

É ainda estratégica a integração de ações
de segurança alimentar e
nutricional, educação ambi-
ental, geração de trabalho e
renda, educação profissionali-
zante, visando a sustenta-
bilidade dos projetos. Um pas-
so importante nesse sentido é
o esforço de sistematizar as
metodologias que já estão
sendo utilizadas em projetos
de  produção de óleo vegetal
em pequena escala para bioe-
nergia e desenvolvimento lo-
cal, realizados em parcerias
universidade-comunidade.
Neste primeiro momento, os
integrantes do Gibts elaboram um documen-
to-base para orientar as ações conjuntas e
ampliar a articulação, envolvendo outras uni-
versidades com interesse em implementar
projetos nos quais a pesquisa em bioenergia
esteja integrada à extensão universitária e à
tecnologia social.

José Manuel
Marta defende
melhores
condições para
a pesquisa e um
tempo mínimo
para que os
projetos de
geração de
energia a partir
de óleos vegetais
completem um
ciclo agrícola
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Novo impulso
para as soluções
nordestinas

Nos dias 9, 10 e 11 de agosto deste ano, 50
organizações da sociedade civil de todos os
estados da região Nordeste se reuniram com
órgãos do poder público, agências de financi-
amento à pesquisa, universidades e parlamen-
tares no Encontro Nordestino de Tecnologias

Tecnologias sociais são discutidas em
encontro realizado no Maranhão, com a
presença de representantes da sociedade
civil e dos poderes Executivo e Legislativo

Sociais, realizado no Hotel Abbeville, em São
Luís, no Maranhão. O objetivo foi debater a
contribuição das organizações da sociedade
civil para uma política pública nacional de
tecnologia social e promover um diálogo com
instituições interessadas na pesquisa, produ-
ção, implementação, sistematização e
reaplicação de tecnologias sociais.

A iniciativa partiu do Instituto de Tecnologia
Social (ITS – São Paulo) e se realizou com o
esforço de um grupo de organizações não go-
vernamentais, que integram a Secretaria Regi-
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Coordenado pela Amavida, o mapeamento
de tecnologias sociais nordestinas está em
curso. Até o fechamento desta edição, 30 or-
ganizações haviam participado.

Tecnologia com
participação popular

Reconhecemos, antes de mais nada, que são
muitas as formas de intervenção na realidade
que vêm sendo elaboradas e aperfeiçoadas por
movimentos populares e organizações da soci-
edade civil nas últimas décadas, com o objetivo
de gerar melhorias concretas nas condições de
vida das pessoas, efetivar e ampliar o acesso
aos direitos fundamentais e fortalecer a cida-
dania dos grupos e comunidades. Identificamos
em um conjunto delas características que per-
mitem dizer que são tecnologias sociais.

Essas experiências, entre outras coisas, re-
forçam o papel da C&T para responder de-
mandas da população e promover inclusão so-
cial, considerando a contribuição dos saberes
locais e, ao mesmo tempo, sistematizando as
soluções encontradas, de modo que sejam mais
eficazes e sirvam como referência para as prá-
ticas de outras organizações e comunidades.
Outro traço que as identifica é a participação
das pessoas que serão beneficiadas pelas
tecnologias no esforço para elaborar, planejar,
implementar e avaliar projetos e ações, possi-
bilitando uma distribuição mais igualitária do
conhecimento e potencializando sua aplicação
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onal de Articulação de Tecnologia Social –
Nordeste. São elas: a Associação Maranhense
para a Conservação da Natureza (Amavida),
responsável pela organização do evento, o Ins-
tituto Banco Palmas (Ceará), as Obras Sociais
Irmã Dulce – Programa Informática na Edu-
cação Especial (Infoesp – Bahia), a Fundação
para o Desenvolvimento de Comunidades Pes-
queiras Artesanais (Fundipesca – Bahia), o
Centro Josué de Castro (CJC – Pernambuco)
e a Associação Pernambucana para a Prote-
ção da Natureza (Aspan).

Com o objetivo de fortalecer a articulação
das instituições promotoras de tecnologia so-
cial na região, esta Secretaria iniciou uma pes-
quisa para identificar e avaliar projetos que
visam produzir, aplicar e sistematizar conhe-
cimentos com o objetivo de resolver proble-
mas da população, adotando os valores rela-
cionados às tecnologias sociais:

• Inclusão cidadã
• Participação
• Relevância social
• Eficácia e eficiência
• Acessibilidade
• Sustentabilidade

econômica e ambiental
• Organização e sistematização
• Dimensão pedagógica
• Promoção do bem-estar
• Inovação.

... representando
os nove estados
nordestinos
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para o desenvolvimento humano.
Vale dizer que não apenas organizações da

sociedade civil desenvolvem tecnologias soci-
ais, mas elas se destacam por introduzir uma
relação diferenciada entre produção e aplica-
ção do conhecimento. Seu “modo de fazer” não
distancia, pelo contrário, aproxima esses dois
momentos e possibilita que as pessoas sejam
parte da construção de soluções para os pro-
blemas locais. Assim, pessoas e grupos organi-
zados, que historicamente não tiveram acesso
aos instrumentos do conhecimento, vêem-se
envolvidos nas decisões relacionadas ao uso da
ciência e da tecnologia para a melhoria das
condições de vida e a transformação social.

A atuação conjunta, em fóruns, articula-
ções, redes e coletivos, permite, ainda, que as
organizações promotoras partilhem suas apren-
dizagens e metodologias, ampliem o impacto
de suas ações, melhorem os resultados alcan-
çados e fortaleçam sua atuação política, em
interação com outros atores comprometidos
com a criação de um desenvolvimento mais
justo, eqüitativo e sustentável.

Um breve histórico
A articulação da qual estamos falando não

é nova nem é um evento pontual. Foram mui-
tos encontros, oficinas, seminários e parceri-
as realizadas nos últimos anos. Em 2001, a II
Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação representou um marco nessa tra-
jetória. Ela pretendeu mobilizar os diferentes
setores da sociedade para pensar a contribui-
ção da ciência, tecnologia e inovação (CT&I)
no desenvolvimento do país e estimular que
esse debate fosse parte da cultura e do dia-a-
dia da população. Pela primeira vez, organi-
zações da sociedade civil foram chamadas a
participar de um evento de dimensão nacional
sobre um tema que, tradicionalmente, relacio-
na-se aos centros de pesquisa, universidades
e setor produtivo. Na ocasião, elas debateram
a produção de conhecimento pelo chamado
terceiro setor. Irma Passoni e Gerson Guima-
rães, membros fundadores do ITS, apresen-
taram os resultados de uma pesquisa, enco-
mendada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), que revelou um número
significativo de ONGs que declaravam, em
seus estatutos e missões, o vínculo com a pro-

dução, a organização e difusão de conheci-
mentos para melhorar a qualidade de vida das
comunidades onde estavam inseridas. Para
aprofundar essa questão, o ITS e a Academia
Brasileira de Ciência (ABC) promoveram, nos
anos de 2002 e 2003, dois seminários com o
tema O Papel e a Inserção do Terceiro Setor
no Processo de Construção e Desenvolvimen-
to de CT&I. Mais de 40 instituições participa-
ram do primeiro seminário e 100, do segundo.

Em 2004, o ITS se dedicou a identificar
experiências de tecnologia social com pelo
menos oito anos de existência, em todas as
regiões do país. Os dados deste levantamento
serviram de base para a seleção de projetos
bem-sucedidos nas áreas de Educação, De-
senvolvimento Local Participativo e Agricul-
tura Familiar e a realização de seminários
temáticos. O objetivo era aprofundar os ele-
mentos que as caracterizavam como tecno-
logias sociais e chegar a um conceito que
fosse consolidado e referendado pelos ato-
res envolvidos nas fases de pesquisa, siste-
matização de experiências e debates. Espe-
rava-se, enfim, que esse trabalho contribuís-
se para melhorar suas práticas sociais e sub-
sidiar políticas públicas. Para divulgar a
metodologia utilizada e os resultados alcan-
çados, o ITS publicou o Caderno de Deba-
te – Tecnologia Social (disponível em:
www.itsbrasil.org.br).

Em 2005, as entidades que participaram
desse processo se reuniram novamente para
elaborar propostas de fortalecimento das
tecnologias sociais, publicadas na Declara-
ção das ONGs: CT&I para a inclusão so-
cial. Apresentado na III Conferência Naci-
onal de CT&I, o documento já apontava como
temas fundamentais a criação de uma políti-
ca pública de fomento à TS, a garantia da
participação das entidades da sociedade ci-
vil nos conselhos que regem os fundos de
apoio à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico, a valorização da extensão univer-
sitária, como área de grande afinidade com as
tecnologias sociais, e a criação de um fórum
capaz de estimular a troca de experiências e
atuar para garantir a presença da tecnologia
social no Sistema Nacional de CT&I.

Estes encontros possibilitaram, entre ou-
tras coisas, a aproximação de organizações
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da sociedade civil que se afirmam produtoras
de conhecimento e uma apropriação por par-
te delas do conceito de tecnologia social. Um
dos desdobramentos desse movimento foi a
consolidação, em 2006, do Fórum Brasileiro
de Tecnologia Social e Inovação. Sua missão
é articular ONGs, comunidades, associações
da sociedade civil e movimentos “para atua-
rem na produção e no desenvolvimento de
tecnologia social, inovação e conhecimentos
que representem soluções para a inclusão so-
cial e melhoria das condições de vida da po-
pulação brasileira”. Chegamos em 2007, por-
tanto, com um acúmulo relevante, alcançado
pelos atores da tecnologia social, e um reco-
nhecimento sobre os avanços dessa produção
específica na região Nordeste.

A força das tecnologias
sociais no Nordeste

O Nordeste se destaca por ser uma re-
gião onde necessidades extremas, tanto no
meio rural quanto no urbano, convivem com
a mobilização para a criação de soluções co-
letivas, sendo muitas delas tecnologias soci-
ais. A cisterna é talvez o exemplo mais lem-
brado. Construída com placas de cimento, que
barateiam seu custo, tem capacidade de ar-
mazenar 16 mil litros de água, captados das
chuvas com o uso de calhas instaladas nos
telhados das casas. Assim, garante seu for-
necimento nos períodos de estiagem. A Arti-
culação no Semi-Árido Brasileiro (Asa Bra-
sil), que reúne 700 organizações da socieda-
de civil, difunde esta tecnologia, transforma-
da em política pública com o Programa 1
Milhão de Cisternas. Até o momento, mais
de 220 mil cisternas foram construídas no
Semi-Árido por meio do programa.

Inúmeras outras experiências já implanta-
das também apresentam resultados positivos
para os problemas que se propõem a solucio-
nar. Entidades como a Associação em Áreas
de Assentamento no Estado do Maranhão
(Assema), a Associação de Pequenos Agri-
cultores do Município de Valente (Apaeb), a
Cooperativa de Produtores Rurais e Catadores
de Pequi, a Associação Wyty Catë das Co-
munidades Timbira do Maranhão e Tocantins
desenvolveram tecnologias (métodos, técnicas,
produtos e processos) para fortalecer a orga-

nização de base familiar e comunitária e ge-
rar renda, a partir do uso sustentável da
biodiversidade do cerrado. A Central do Cer-
rado reúne 21 delas, com o objetivo de
comercializar os produtos feitos de matérias-
primas como o sisal e o capim dourado e fru-
tos como o babaçu, o pequi e o buriti, na pers-
pectiva do comércio justo e solidário. Elas têm
investido na capacitação das comunidades in-
dígenas, de pequenos agricultores, pescado-
res, extrativistas e quilombolas e buscado es-
tratégias de viabilidade econômica e
associativa dos empreendimentos, seja para
dominar o ciclo produtivo completo – produ-
ção, distribuição, comercialização – e inserir
os produtos no mercado, de forma justa, seja
para dialogar com governos, instituições de
crédito e assessorias técnicas.

Na região, destacam-se também as meto-
dologias para a educação rural e popular. Elas
desempenham um papel importante na difu-
são de formas de educar que valorizam os
saberes, vivências e habilidades dos agricul-
tores familiares, considerando as realidades
em que vivem e a função central do conheci-
mento para transformá-las. Muitas das ex-
periências nordestinas nessa área se torna-
ram referência para pensar uma educação
diferente, baseada em valores que sintonizam
com os da TS. É o caso das Escolas Famílias
Agrícolas (EFAs) – das 112 existentes, 52
estão no Nordeste –, que usam o método da
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pedagogia da alternância. As EFAs incenti-
vam que as famílias se envolvam na gestão e
no planejamento da escola e que os edu-
candos pesquisem sua realidade, reflitam so-
bre ela e colaborem para transformá-la, di-
fundindo práticas de agroecologia e organi-
zação comunitária. Também podemos citar
o Programa Educação no Campo, do Movi-
mento de Organização Comunitária (MOC),
que introduziu o tema da convivência com o
Semi-Árido em escolas rurais de 56 municí-
pios baianos e nas ações socioeducativas
complementares à escola (Jornadas Amplia-
das do Programa de Erradicação do Traba-
lho Infantil - PETI). Para isso, tem formado
educadores, realizado pesquisas e promovi-
do a interação entre o poder público e a soci-
edade civil. Mais um exemplo é a Proposta
Educacional de Apoio ao Desenvolvimento
Sustentável (Peads), implantada pelo Servi-
ço de Tecnologia Alternativa (Serta) em três
municípios de Pernambuco, que adotaram
essa metodologia como política pública, le-
vando os fundamentos da Educação Popular
para o sistema municipal de ensino.

Essa diversidade de propostas e ações es-
teve em destaque na Mostra de Tecnologias
Sociais, realizada paralelamente ao encontro
em São Luís.

Estrutura de fomento
A necessidade de avançar na criação de

mecanismos de apoio às tecnologias sociais
motivou a participação de órgãos de financia-
mento à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico no evento. O debate centrou-se nas
formas atuais de fomento e nos desafios colo-
cados por uma produção de conhecimento que

se baseia em processos participativos e assimi-
la-os aos critérios de validação que costumam
orientar a produção acadêmica tradicional.

A Fundação de Amparo à Pesquisa da
Bahia (Fapesb), o Banco do Nordeste (BNB)
e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
do MCT deram testemunho de um esforço re-
cente para ampliar as categorias de projetos e
pesquisas previstas em suas linhas e progra-
mas de financiamento. Hoje, isso acontece,
principalmente, por meio de editais. Este ano,
por exemplo, a Fapesb lançou um edital para
projetos de pesquisa voltados ao Semi-Árido,
no total de R$ 3 milhões. A iniciativa respon-
deu a uma demanda que professores ligados
à extensão universitária e pesquisadores das
organizações da sociedade civil levaram até a
instituição. A inovação esteve em congregar
pesquisa e extensão e direcioná-las para a so-
lução das demandas sociais, neste caso, de con-
vivência com o Semi-Árido. Além disso, pes-
quisadores locais (das comunidades a serem
beneficiadas) poderiam fazer parte da equipe
executora do projeto e receber uma bolsa para
contribuir nas atividades de pesquisa científica,
extensão, desenvolvimento ou transferência de
tecnologias. Divulgado entre universidades,
ONGs e órgãos de governo, o edital teve 138
projetos inscritos e 34 selecionados.

O BNB, por sua vez, aumentou significati-
vamente o volume de recursos dirigidos a pro-
jetos de desenvolvimento socioeconômico, de
R$ 3 milhões, em 2002, para R$ 18 milhões,
este ano. Atualmente, destaca-se pelas políti-
cas de incentivo construídas de forma
participativa. É o caso do Programa de Apoio
a Projetos Produtivos Solidários, que amplia a
capacidade financeira de organizações que já
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trabalham com microcrédito (fundos rotativos)
e incentiva a produção e o consumo de base
local e comunitária. Para mapear as entida-
des com potencial de entrar no programa, o
BNB e a Secretaria Nacional de Economia
Solidária, do Ministério do Trabalho e Empre-
go, parceira neste iniciativa, contaram com a
ajuda de articulações e fóruns de alcance re-
gional ou nacional como a Asa Brasil, o Fórum
Brasileiro de Economia Solidária e o Mutirão
de Superação da Miséria e da Fome da CNBB.
Eles se tornaram co-responsáveis pelo anda-
mento do programa. Como resultado da apro-
ximação com as entidades do FBTSI, o BNB
planeja criar, em 2008, linhas de apoio especí-
ficas para projetos de tecnologia social, ado-
tando o conceito adotado pelo Fórum.

Os temas prioritários da TS, na visão
do Fórum Brasileiro de Tecnologia
Social e Inovação, são:

• Geração de trabalho e renda
• Economia solidária
• Microcrédito produtivo
• Segurança alimentar e

nutricional
• Agroecologia
• Agricultura familiar
• Reforma agrária
• Sementes crioulas
• Meio ambiente
• Energia
• Tecnologia assistiva
• Saneamento básico
• Educação
• Inclusão Digital
• Desenvolvimento local participativo
• Saúde pública
• Moradia popular
• Promoção de igualdade em

relação à raça, ao gênero e às
pessoas com deficiência.

Eles foram incorporados ao anteproje-
to de política pública de tecnologia so-
cial, elaborado pelo ITS e discutido com
as organizações do FBTSI, em 2006, a
pedido da Secretaria de Ciência e
Tecnologia para a Inclusão Social do
Ministério de Ciência e Tecnologia.
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Já a Finep lançou, em 2005, editais que não
exigiam a titulação (doutorado e mestrado) dos
proponentes e permitiam às organizações da
sociedade civil apresentar propostas. Outro
exemplo foi a criação, no mesmo ano, da ca-
tegoria Inovação Social no Prêmio Finep de
Inovação Tecnológica. Em 2007, inscreveram-
se 732 projetos de todo o país, que foram jul-
gados a partir dos critérios definidores da
tecnologia social.

Além do apoio pelos editais, discutem-se
caminhos para que a produção de TS dispo-
nha de uma estrutura de incentivo mais per-
manente e seja incorporada na agenda do de-
senvolvimento nacional, como tema transver-
sal às ações de CT&I e de outros setores im-
portantes para pensar um modelo de desen-
volvimento mais justo, igualitário e sustentá-
vel. Educação, trabalho e renda, segurança ali-
mentar e nutricional, agricultura familiar, de-
senvolvimento local são alguns dos temas con-
siderados prioritários das tecnologias sociais
e que, na visão do FBTSI, devem estar pre-
sentes em uma política pública voltada a essa
produção (ver quadro nesta página).

Ela permitiria que os protagonistas da
tecnologia social, a exemplo das associações,
cooperativas, ONGs, órgão do setor público e
universidades presentes no encontro, tivessem
um planejamento continuado de suas ações e
aprofundassem, ainda mais, a relação entre
pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento
de tecnologias com a finalidade de melhorar as
condições de vida da população. Como, de fato,
já vêm fazendo, mesmo que para isso muitas
vezes precisem competir entre si pelas fontes
de recursos.

A necessidade de estabelecer um marco
legal para as tecnologias sociais e um progra-
ma nacional de fomento às atividades e aos ato-
res deste setor é sentida e respaldada por um
movimento crescente, que conta com interlo-
cutores dentro das universidades públicas, prin-
cipalmente na área de extensão, e dos poderes
Executivo e Legislativo. Vale lembrar que, este
ano, o tema chegou à Câmara dos Deputados,
primeiro, com uma audiência pública organiza-
da para sensibilizar os membros da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática e, em seguida, com a criação de uma
subcomissão sobre Tecnologia Social na Casa.
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ENCONTROS
EDIÇÃO ESPECIAL

O encontro de São Luis mostrou a expres-
sividade desse diálogo também no Nordeste
(ver lista de participantes ao lado).

Em nível nacional, um dos principais
interlocutores é a Secretaria de C&T para a
Inclusão Social (Secis) do MCT. A própria cri-
ação do órgão, em 2003, se deu no contexto de
mobilização para democratizar a produção do
conhecimento, assim como os espaços de de-
cisão sobre as políticas de C&T, e reforçar seu
papel para alavancar soluções eficazes e ino-
vadoras aos problemas sociais. Com o objetivo
de ampliar a participação na gestão, a Secis
reativou, este ano, seu Conselho Consultivo,
convidando representantes da sociedade civil
organizada, comunidade acadêmica e governo
para discutir a agenda da C&T para a inclusão
social e propor formas de atuação.

No Encontro Nordestino de Tecnologias
Sociais, as organizações participantes aprova-
ram, em plenária, a indicação de um represen-
tante da articulação regional para integrar o
Conselho Consultivo da Secis. Trata-se do pro-
fessor e diretor da Amavida Murilo Drummond,
que pesquisa as abelhas nativas do Cerrado no
departamento de biologia da Universidade Fe-
deral do Maranhão e criou uma “ponte” entre
essa produção de conhecimento e a necessida-
de das comunidades pobres do estado, com o
Projeto Abelhas Nativas. O objetivo é gerar ren-
da, combater o avanço da desertificação e pro-

mover o desenvolvimento local sustentável a
partir da meliponicultura (cultura do mel de abe-
lhas nativas). De 2002 a 2004, ao lado do ITS,
Drummond fez parte de outra iniciativa do MCT
para aproximar a C&T da sociedade: o Grupo
de Trabalho “Ciência, Tecnologia e o Terceiro
Setor”, que pretendeu propor mecanismos de
construção de parcerias entre o ministério e as
entidades do terceiro setor.

O evento de São Luis funcionou como es-
paço de mobilização e escuta de demandas,
tendo em vista os próximos passos da Secre-
taria Regional de Articulação de Tecnologia
Social – Nordeste. Uma ação de fortalecimen-
to institucional considerada prioritária foi a
capacitação das organizações do FBTSI para
lidarem com ferramentas de gestão e planeja-
mento. Após o encontro, a Secretaria Regio-
nal fez uma parceria com o Centro de Estu-
dos do Terceiro Setor da Fundação Getulio
Vargas e ofereceu uma oficina para que as
ONGs conhecessem diferentes metodologias
de planejamento estratégico. Ela aconteceu
em Recife, com a participação de 17 organi-
zações, dos nove estados do Nordeste. A
agenda 2008 da Secretaria Regional inclui, ain-
da, a continuidade do mapeamento das
tecnologias sociais e do diálogo com agentes
financiadores como o BNB.

Saiba mais em: www.fbtsi.org.br

Os participantes
buscaram uma

coesão de propostas
relacionadas às

demandas da região,
instrumentos de
financiamento e
diálogo com os
órgãos de CT&I
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27. Cáritas Regional de Sergipe,
Aracajú (SE)

28. Associação Mão no Arado,
Aracajú (SE)

29. Instituto Soma Brasil,
João Pessoa (PB)

30. Escola Viva Olho do Tempo,
João Pessoa (PB)

31. Associação Paraibana dos Amigos
da Natureza, João Pessoa (PB)

32. Instituto de Permacultura da Bahia,
Salvador (BA)

33. Associação dos Pequenos
Agricultores do Município de
Valente, Valente (BA)

34. Grupo Ambientalista da Bahia,
Salvador (BA)

35. Movimento de Organização
Comunitária, Feira de Santana (BA)

36. Grupo de Defesa e Promoção
Sociombiental, Salvador (BA)

37. Obras Sociais Irmã Dulce,
Salvador (BA)

38. Fundação de Desenvolvimento de
Comunidades Pesqueiras
Artesanais, Salvador (BA)

39. Comunicação Interativa Cipó,
Salvador (BA)

40. Articulação no Semi-Árido
Brasileiro, Recife (PE)

41. Associação Pernambucana de
Apicultores e Meliponicultores,
Recife (PE)

42. Serviço de Tecnologia Alternativa,
Glória do Goitá (PE)

43. Associação Pernambucana de
Defesa da Natureza, Recife (PE)

44. Fórum Estadual Lixo e Cidadania de
Pernambuco, Recife (PE)

45. Centro de Apoio ao
Desenvolvimento da Agricultura
Familiar Terra Viva, Mossoró (RN)

46. Serviço de Apoio aos Projetos
Alternativos Comunitários (RN)

47. Instituto Eco-Engenho – Tecnologia
Aplicada ao Desenvolvimento
Sustentável, Maceió (AL)

48. Movimento Minha Terra,
Maceió (AL)

49. Escola de Formação Paulo de
Tarso, Teresina (PI)

50. Instituto de Tecnologia Social,
São Paulo (SP)

51. Rede de Tecnologia Social,
Distrito Federal (DF)

Participantes do Encontro Nordestino de Tecnologias Sociais

ENCONTROS
EDIÇÃO ESPECIAL

52. Associação Coordenadoria Indígena
e Camponesa de Agroflorestas
Comunitárias da América Central,
San José (Costa Rica)

ÓRGÃOS PÚBLICOS

1. Centro Federal de Educação
Tecnológica do Maranhão –
Cefet, São Luís (MA)

2. Universidade Virtual do Maranhão –
Univima, São Luis (MA)

3. Empresa Maranhense de
Administração Portuária –
Emap, São Luís (MA)

4. Caixa Econômica Federal,
São Luis (MA)

5. Banco do Nordeste, São Luis (MA)
6. Banco do Nordeste, Fortaleza (CE)
7. Secretaria de Estado da Ciência,

Tecnologia, Ensino Superior e
Desenvolvimento Tecnológico do
Maranhão – Sectec, São Luis (MA)

8. Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais –
SEMARN, São Luís (MA)

9. Governo do Estado do Maranhão,
São Luís (MA)

10. Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia, Ensino Superior e
Desenvolvimento Tecnológico da
Paraíba – SECTEC,
João Pessoa (PB)

11. Ministério da Ciência e Tecnologia –
MCT, Distrito Federal (DF)

12. Universidade Federal do Recôncavo
Baiano – UFRB, Salvador (BA)

13. Secretaria de Agricultura e Pecuária
– Seagri, Anajatuba (MA)

14. Crediamiga
15. Comissão de Ciência, Tecnologia,

Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados – CCTCI,
Distrito Federal (DF)

16. Comissão Permanente de
Educação, Cultura, Ciência,
Tecnologia e Serviço Público da
Câmara de Deputados da Bahia,
Salvador (BA)

17. Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado da Bahia  – Fapesb,
Salvador (BA)

18. Conselho Regional da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência – SBPC, São Luis (MA)

SOCIEDADE CIVIL

1. Cooperativa de Trabalho para o
Desenvolvimento Sustentável,
São Luís (MA)

2. Associação Maranhense para a
Conservação da Natureza,
São Luís (MA)

3. Solar Consultoria, São Luís (MA)
4. Associação dos Agricultores

Ruralistas de Tabocas,
Barreirinhas (MA)

5. Comunidade Ponta do Mangue,
Barreirinhas (MA)

6. Cooperativa para Dignidade –
Codigma Brinquedo,
Açailândia (MA)

7. Centro de Produção de Carvão
Reciclado, Açailândia (MA)

8. Canários do Munim,
Centro Grande (MA)

9. Fábula, São Luís (MA)
10. Instituto de Desenvolvimento

Econômico, Social e Ambiental,
São Luís (MA)

11. Cooperativa dos Artesãos dos
Lençóis Maranhenses,
Barreirinhas (MA)

12. Centro de Trabalho Indigenista –
Frutasã, Cidelândia (MA)

13. Grupo de Pequenos Produtores
Rurais de Galiléia, Açailândia (MA)

14. Instituto Maranhense de Recursos
Hídricos – Imarh, São Luís (MA)

15. Associação Aldeia Ativa do Fórum
de Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável,
Chapadinha (MA)

16. Centro de Cultura Negra do
Maranhão, São Luís (MA)

17. Agência Matraca, São Luís (MA)
18. Cascap, Parnarama (MA)
19. Agroparma, Parnarama (MA)
20. Sindicato dos Professores e

Funcionários da Educação,
Aldeias Altas (MA)

21. Banco Palmas, Fortaleza (CE)
22. Centro de Estudos, Articulação e

Referência sobre Assentamento
Humanos, Periferia Fortaleza (CE)

23. Instituto Sertão, Fortaleza (CE)
24. Comunicação e Cultura, Fortaleza (CE)
25. Cáritas Regional Ceará, Fortaleza (CE)
26. Associação Cristã de Base,

Crato (CE)
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ARTIGO ITS

Irma Passoni, Beatriz Rangel e
Jesus Carlos Delgado Garcia*

capacidade de um país de produzir
conhecimento é considerada, na
época em que vivemos, o principal
fator de criação de valor e requisi-

to indispensável para uma posição mais favo-
rável na economia mundial e para a inclusão
das pessoas na Sociedade da Informação. Boa
parte das políticas de incentivo na área de ci-
ência, tecnologia e inovação (CT&I) têm se
pautado por essa visão.

Nos últimos 25 anos, o
Brasil progrediu a passos
largos na produção de ar-
tigos científicos e na for-
mação de pesquisadores
de alto nível, mestres e
doutores. Quanto às em-
presas instaladas em ter-
ritório nacional, elas ainda
incorporam pouco as ati-
vidades de pesquisa, de-
senvolvimento de tecno-
logias e inovação em sua
rotina, se comparadas a
seus pares em países mais
desenvolvidos. O Estado
brasileiro tem direcionado
esforços e mecanismos
de fomento para reverter
esse quadro.

O Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT)
divulgou seu Plano de
Ações para 2007-2010,
que vem sendo chamado
do PAC da Inovação, em
referência ao Programa
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) do governo

Plano de Ações da C
e o desenvolvimento 

federal. São quatro as prioridades estratégicas
que organizam este plano governamental:

(1) Expansão e consolidação do sistema naci-
onal de Ciência, Tecnologia e Inovação;

(2) Promoção da inovação tecnológica nas
empresas;

(3) Pesquisa, desenvolvimento e inovação em
áreas estratégicas, com destaque para as
tecnologias da informação e comunicação,
insumos para a saúde, programa nuclear,
biocombustíveis e agronegócio; e

(4) Ciência e Tecnologia para o Desenvolvi-
mento Social.

Esta última prioridade estratégica prevê
duas linhas de ações, de um total de 21 que
compõem o Plano: a popularização da C&T e
melhoria do ensino de ciências; e as tecnologias
para o desenvolvimento social, nas quais se
incluem as tecnologias sociais. São as linhas
diretamente ligadas ao atendimento das de-
mandas sociais e melhoria da qualidade de vida
da população. Mobilizam, portanto, os atores
envolvidos com as tecnologias sociais e as
políticas públicas de modo geral.

Se hoje se reconhece o imenso potencial
da CT&I para criar um ambiente propício ao
desenvolvimento, sentimos a necessidade de
reforçar sua contribuição para que este de-
senvolvimento tenha como foco o ser huma-
no, em especial a parcela da população que
vive em situação de pobreza e enfrenta, de
forma mais dura, as conseqüências das desi-
gualdades históricas que marcam o nosso
país, sem ter acesso a uma educação de qua-
lidade e aos meios para gerar renda em sua
comunidade e se inserir no mundo do traba-
lho, entre outros direitos básicos a ela siste-
maticamente negados.

Assim, quando se fala em desenvolver o
potencial científico e tecnológico do país é pre-

A
Para executar as ações previstas no
PAC da Inovação, o governo federal
deverá investir R$ 41,2 bilhões até
o final de 2010.

• O MCT e o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), gerido
pelo ministério, destinarão R$
18,6 bilhões (46% do total).

• Os ministérios de Minas e Ener-
gia/Petrobras/Cepel, da Saúde, da
Educação/Capes e da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento,
além do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), contribuirão com R$
22,6 bilhões (54%).

• Outras fontes de recursos citadas
pelo MCT são os fundos Nacional
de Desenvolvimento, Nacional
de Amparo ao Trabalhador (FAT)
e Fundo para o Desenvolvimen-
to Tecnológico das Telecomuni-
cações (Funtell).

As dotações orçamentárias foram
previstas na Lei Orçamentária de
2007 e no Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2008.

Fonte: MCT

* Irma Passoni é
gerente executiva
do Instituto de
Tecnologia Social
(ITS); Beatriz
Rangel é
jornalista; Jesus
Carlos D. Garcia é
gestor de
projetos do ITS



Conhecimento – Ponte para a Vida ••••• Out/07 2121212121

ARTIGO ITS

CT&I 2007-2010
social

ciso ressaltar que não se trata de uma ques-
tão exclusivamente relacionada ao crescimento
econômico ou à capacidade do Brasil de ge-
rar conhecimentos – na qual, de fato, temos
feito avanços significativos, como mostram os
indicadores de produção científica. Deve-se
considerar também como tem sido feita a apli-
cação e a distribuição desse conhecimento na
sociedade, como ele tem colaborado para pro-
mover o bem-estar e fortalecer a capacidade
do cidadão para criar soluções eficazes que
respondam a suas necessidades mais imedia-
tas, com oportunidade de aprendizado para
todos e em diálogo com os saberes gerados
nas universidades e centros de pesquisa.

Projetos que incentivam a aplicação do co-
nhecimento na vida das comunidades, com o
objetivo de resolver os problemas locais, e
que apresentam forte conteúdo pedagógico,
de formação de pessoas, de pesquisa e ino-
vação, estão sendo desenvolvidos por muitas
organizações do chamado terceiro setor e ato-
res vinculados à extensão universitária, à edu-
cação tecnológica e profissionalizante, entre
outros. No caso das organizações da socie-
dade civil, elas não só produzem pesquisas
relevantes, direcionadas a uma intervenção
concreta na realidade, como contam, em
muitos casos, com a presença de mestres e
doutores em suas equipes. Ao construírem
processos participativos de produção de co-
nhecimentos, que representam melhoria da
condição de vida da população, ampliam o
entendimento do que é o problema da capa-
citação tecnológica no nosso país, configu-
rando-o como uma dimensão importante do
desenvolvimento humano e social.

O empenho do Estado brasileiro em adicio-
nar o vetor “social” à produção de CT&I se
caracteriza, em grande medida, por iniciativas
pontuais. Há a necessidade de uma política in-
tegrada e continuada de desenvolvimento, na

qual a CT&I desempenhe um papel decisivo
na inclusão social. Avanços nessa direção já
foram feitos, dentre os quais podemos citar a
criação da Secretaria de C&T para a Inclusão
Social, dentro do MCT, e a presença do desen-
volvimento social como uma das prioridades
estratégicas do Plano de Ações 2007-2010.

Mas ainda há uma dificuldade em que as
demandas dos movimentos populares e organi-
zações da sociedade civil tenham repercussão
nos planos de trabalho, metas e orçamentos dos
órgãos governamentais de CT&I, ao lado das
tradicionais demandas do setor produtivo por
incremento nas políticas de inovação,
direcionadas a aumentar sua competitividade.
Observando o conjunto do Plano de Ações
2007-2010, vemos esse jogo de forças e uma
visão de desenvolvimento ainda fortemente
baseada no crescimento econômico.

Os atores comprometidos com a tecnologia
social e as políticas sociais vêm se mobilizando
para atuar, mais sistematicamente, das decisões
sobre os rumos da CT&I brasileira. Para redu-
zir a brutal desigualdade existente hoje no acesso
e na produção de conhecimentos – ciência,
tecnologia e inovação – é necessário uma
integração maior entre os setores da socieda-
de, o sistema de educação básica, as institui-
ções públicas de educação tecnológica, as uni-
versidades, especialmente a área de extensão
e as organizações da sociedade civil para que
desenvolvam programas voltados para a for-
mação cidadã da população, adequada para pro-
mover sua autonomia e a capacidade de pro-
duzir conhecimento e inovação para intervir
em sua realidade e transformá-la. Cabe a nós,
que participamos desse movimento, estimular
que o enfoque da inclusão social seja assimi-
lado, cada vez mais, como imprescindível nas
políticas de CT&I, tendo em vista a constru-
ção de um futuro melhor e mais digno para a
grande maioria dos brasileiros.

Este artigo foi
motivado pelo
anúncio do Plano
de Ações da CT&I
2007-2010, para
o qual o ITS
apresentou
propostas,
representando
as ONGs do
Fórum Brasileiro
de Tecnologia
Social e Inovação.
Além disso,
tomamos como
ponto de partida
as declarações
das ONGs que
participaram do
Painel de Debate
publicado na
revista
Conhecimento -
Ponte para a
Vida no 3 (ver pág.
26 desta edição).
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Proposta para a tecnologia 

✓ O desenvolvimento de uma tecnologia so-
cial deve respeitar a realidade de cada lo-
cal e as condições de vida das pessoas
que serão beneficiadas.

✓ Deve contar com a participação delas em
todas as etapas e prever canais para que
essa interação ocorra.

✓ Deve dar oportunidade, desde o começo,
para que elas aprendam o passo-a-passo
daquela solução e se apropriem dos conhe-
cimentos e ferramentas necessárias para pôr
em prática a tecnologia social. Processos
de aprendizado coletivo devem ser estimu-
lados. A cada momento, vale perguntar: é

São muitos os caminhos que levam ao desenvolvimento das tecnologias sociais. Não
existe uma fórmula ou receita pronta para descrevê-los. Ainda mais se considerarmos
que elas não devem ser impostas ou simplesmente copiadas. Sabemos da riqueza
que existe nesse processo, que transforma a realidade das pessoas e fortalece a
organização comunitária e a cidadania. Sem ignorar essa qualidade, fizemos, abaixo,
um exercício para sintetizar as etapas que aparecem, com alguma constância, nas
tecnologias sociais. Mas fazemos questão de reforçar que as experiências trazem
muita variedade e isso deve ser valorizado. O pequeno “roteiro”, abaixo, pode ajudar
a reconhecer ou planejar uma tecnologia social.

necessário ter atividades educativas e de
capacitação como cursos e oficinas?

✓ O planejamento é fundamental, desde o
começo. Ele não pode ficar só na “boa
intenção” nem “engessar” o processo.
Deve ser preciso e exigente para que as
ações sejam efetivas, ou seja, resolvam
mesmo os problemas que pretendem en-
frentar. Mas também ser flexível para in-
corporar mudanças que surgem no ca-
minho. Isso pressupõe um acompanha-
mento constante. O mais importante é
manter a clareza em relação aos objetivos
do projeto e o rumo do processo.

Analisar as necessidades
Qual o problema que vamos enfrentar?

✓ É importante ter um diagnóstico, que iden-
tifique os problemas ou as necessidades
para os quais o projeto irá propor soluções.

✓ Essas necessidades devem estar ligadas à
efetivação ou fortalecimento de direitos
fundamentais do ser humano como edu-
cação, saúde, moradia, segurança alimen-
tar, trabalho e renda etc.

✓ Recomenda-se listar quais soluções “con-
vencionais” ou de mercado já existem para
os problemas, examinar os pontos fortes
e fracos, se são acessíveis e adequadas
para aquela realidade.

✓ Verificar se é preciso ter estudos mais

Considerações gerais

Passos

aprofundados e se é necessário ter a co-
laboração de instituições de pesquisa.

✓ Todos os atores que participam do pro-
cesso devem conhecer a história da co-
munidade ou grupo com o qual estão
interagindo, assim como os projetos com
objetivos parecidos, que tenham sido
implementados no passado.

✓ É fundamental considerar os saberes já
existentes na comunidade, ao criar respos-
tas para as necessidades identificadas.

✓ A entidade ou grupo promotor da iniciati-
va pode produzir novas pesquisas.

✓ Desde essa etapa deve estar claro que os
conhecimentos produzidos e aplicados se
direcionam para transformar as condi-
ções de vida.

METODOLOGIAS
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social
Desenvolver a solução
Como podemos resolver esse problema?

✓ Depois de analisado o problema, um pri-
meiro exercício é imaginar e detalhar pos-
síveis soluções

✓ Dentre elas, escolher a mais adequada, con-
siderando a realidade da comunidade, os
possíveis impactos (no meio ambiente, na
economia local, nas práticas e costumes)
e tudo o que será necessário para pôr em
prática (recursos financeiros, humanos,
infra-estrutura, materiais, parcerias etc.).

✓ Elabora-se, então, um projeto de desen-
volvimento da tecnologia social.

✓ Recomenda-se testar a solução e verificar
se ela funciona, quer dizer, se tem capaci-
dade de resolver os problemas que são o
alvo do projeto.

✓ Pode-se desenvolver um piloto.
✓ De forma participativa, são criadas estra-

tégias para executar o projeto, definindo
metas, prazos, procedimentos e respon-
sabilidades, assim como ações para moti-
var a participação (iniciadas anteriormen-
te) e fazer parcerias.

Implementar
Vamos para a prática!

✓ É o momento de concretizar o que foi pla-
nejado, desenvolvido e testado, a partir
das estratégias acordadas e da mobiliza-
ção das pessoas que assumiram respon-
sabilidades no projeto.

✓ As alianças e parcerias devem ser amplia-
das e fortalecidas.

Acompanhar e avaliar
Como saber se a solução é boa e melhorá-la?

✓ A avaliação permite conhecer o que deu
certo e o que deu errado, as dificuldades,
como elas foram superadas ou poderiam
ser, com ações futuras.

✓ É importante criar indicadores que mos-
trem em que medida as metas foram cum-
pridas e com que qualidade, assim como

as mudanças efetivas que o projeto gerou
para o grupo beneficiado ou o contexto
ambiental, econômico, social e institu-
cional. Os resultados nunca devem ser ava-
liados de forma “descolada” dos objetivos
propostos no início.

✓ A avaliação não ocorre só depois que o pro-
jeto foi implementado, mas durante o pro-
cesso. Esse cuidado permite “localizar” o
que pode ser melhorado e executar essa
melhora em tempo. A partir disso, as estra-
tégias serão confirmadas ou reformuladas.

✓ Organizar e registrar as “lições” aprendi-
das facilita que sejam incorporadas na
experiência com o objetivo de aprimorar
a gestão e desencadear um “novo come-
ço”, partindo de outro patamar (por exem-
plo, para realizar ações previstas e que não
tiveram sucesso).

Divulgar e disseminar
Como ampliar os resultados?

✓ É o momento em que a tecnologia social,
aplicada, consolidada e sistematizada, pode
ganhar credibilidade, visibilidade e escala.

✓ A partir do trabalho de avaliação e siste-
matização é possível divulgar os resultados
não só numéricos, mas principalmente o
“modo de fazer”, os impactos e a abran-
gência da tecnologia social.

✓ Uma tecnologia social pode servir de ins-
piração para experiências de outros gru-
pos ou instituições, desde que haja a pre-
ocupação de adaptar as soluções às dife-
rentes realidades.

• Desafios da sustentabilidade: tecnologia social no foco dos jornais
brasileiros, da Agencia de Notícias dos Direitos da Infância (Andi).
Fundação Banco do Brasil/Petrobrás. São Paulo, Cortez, 2006.

• PLIES – Plano Local de Investimento Estratégico – uma metodologia
para gerar trabalho em territórios de baixa renda, da João Joaquim
de Melo Neto Segundo e Sandra Magalhães (Banco Palmas). Fortale-
za, Banco do Nordeste, 2003.

• Tecnologia Social, caderno 1 da série Conhecimento e Cidadania.
Instituto de Tecnologia Social, 2007.

• Tecnologia Social e Desenvolvimento Local Participativo, caderno 2 da
série Conhecimento e Cidadania. Instituto de Tecnologia Social, 2007.

Fontes consultadas

METODOLOGIAS
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METODOLOGIAS

No processo educativo proposto pela
Febrace, o plano de pesquisa no método
científico deve seguir as etapas abaixo:

1. Enunciar o problema ou a afirmação
✓ Qual é seu objetivo?
✓ Qual é a idéia que você está tentando

testar?
✓ Qual é a pergunta científica que você está

tentando responder?

2. Desenvolver uma hipótese
✓ Pense como seu projeto pode demons-

trar seu propósito ou objetivo.
✓ Faça uma previsão dos resultados do ex-

perimento.
✓ Liste os resultados previstos em termos

mensuráveis.

3. Desenvolver um procedimento
para testar a hipótese
✓ Explique com detalhe como seu experi-

mento será executado e como ele vai tes-
tar sua hipótese.

✓ Identifique as variáveis (elementos do ex-
perimento que mudam para testar a hipó-
tese) e os controles (elementos do experi-
mento que não mudam).

✓ Especifique como as medidas dos resul-
tados vão provar ou refutar sua hipótese.

✓ Este procedimento deve ser como uma
receita: uma outra pessoa deve poder exe-
cutar o experimento seguindo o procedi-
mento. Teste com um amigo ou parente
para verificar que o procedimento está cla-
ro e completo.

Planos de pesquisa didático
A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) é um evento anual promovido

pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. Inspirada no modelo “feira de ciências”, a Febrace busca promover uma educa-
ção voltada ao aprendizado do “fazer científico”.

Tem como público-alvo estudantes do último ano do ensino fundamental (oitava sé-
rie) e do ensino médio (técnico e regular) das redes pública e privada. Eles podem
inscrever projetos desenvolvidos ao longo de um ano, em sete categorias, definidas a
partir das Ciências (Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Huma-
nas) e da Engenharia e suas Aplicações. Para incentivar os alunos, a Feira sugere dois
roteiros de pesquisa, que reproduzimos, a seguir.

4. Escolher materiais
✓ Liste os materiais e os equipamentos que

serão utilizados.
✓ Esta lista deve incluir todos os equipamen-

tos necessários para o procedimento.

5. Observar resultados
✓ Registre sempre no Diário de Bordo do

projeto todas as observações, os dados e
resultados. Estes podem ser medidas ou
anotações sobre seu experimento.

✓ Fotografe se possível os resultados de seu
projeto ou as fases do mesmo. Isto pode
ajudar a análise ou a apresentação da pes-
quisa no relatório.

6. Analisar
✓ Explique suas observações, dados e re-

sultados.
✓ Liste os pontos principais que aprendeu.
✓ Por que você obteve estes resultados? O

que seu experimento provou?
✓ Sua hipótese estava correta? Seu experi-

mento provou ou refutou sua hipótese?
Explique em detalhes.

7. Concluir
✓ Responda ao problema ou à afirmação

elaborada.
✓ Qual é o valor de seu projeto?
✓ Dados os resultados de seu experimento,

qual seria a próxima pesquisa a ser de-
senvolvida? Qual seria a próxima pergun-
ta que deveria ser feita?

✓ Se você tivesse que refazer a pesquisa, o
que você mudaria?
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os da Febrace
A Febrace sugere que o plano de pesquisa
no método de engenharia siga as seguintes
etapas:

1. Reconhecer necessidades
✓ Observe o mundo ao seu redor.
✓ Quais são os problemas de sua

comunidade?
✓ Quais são as necessidades?
✓ O que poderia ser melhorado?

2. Definir o problema
✓ Defina o problema escolhido.
✓ Descreva o problema em linhas gerais.
✓ Reduza o problema focando em um as-

pecto específico.

3. Propor alternativas de solução
✓ Crie alternativas de soluções para resol-

ver o problema.
✓ Busque alternativas de soluções para re-

solver o problema (ou para resolver pro-
blemas semelhantes) na literatura (e na
internet).

4. Avaliar as alternativas de solução
✓ Reflita sobre as soluções que você criou e

encontrou.
✓ Avalie as alternativas. O que elas têm de

bom, o que elas têm de ruim?
✓ Qual seria o impacto delas na comunida-

de? No meio ambiente?
✓ Qual seria a dificuldade de implementar

estas alternativas?
✓ Estabeleça critérios para avaliar as alter-

nativas de solução.

5. Selecionar a alternativa preferida
✓ Escolha uma solução.

✓ Justifique sua escolha.

6. Especificar a solução e comunicar o pro-
jeto
✓ Detalhe a solução escolhida.

7. Implementar (fabricar e disponibilizar) a
solução
✓ Implemente sua solução.

8. Testar
✓ Registre sempre no Diário de Bordo do

Projeto todas as observações, os dados e
resultados. Estes podem ser medidas, des-
crições ou anotações.

✓ Fotografe os resultados de seu projeto ou
as fases do mesmo, isto pode ajudar a do-
cumentar e a apresentar seu projeto na
feira.

9. Analisar
✓ Explique as observações, dados e resulta-

dos obtidos.
✓ Liste os pontos principais que você apren-

deu.
✓ Por que você obteve estes resultados?
✓ A solução implementada é capaz de re-

solver o problema? Explique em detalhes.

10. Concluir
✓ A solução resolve o problema?
✓ Qual é o valor de seu projeto?
✓ Dados os resultados da implementação

da solução escolhida, quais seriam os pró-
ximos passos?

✓ O que poderia ser feito para melhorar a
solução/implementação?

✓ Se você tivesse que refazer o projeto, o
que você mudaria?

Fonte: Site da Feira Brasileira de Ciências e Inovação - http://www.lsi.usp.br/febrace
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Há um acúmulo de construção metodo-
lógica, que as organizações da sociedade
civil poderiam capitalizar mais, mostrar que
o que fazem é produção de conhecimento.
Conforme as ONGs se vejam mais como pro-
dutoras e disseminadoras de tecnologias so-
ciais, ampliam-se as condições de
mobilização e a capacidade de sinergia en-
tre instituições diferentes.

Ricardo Mello, diretor da Associação Brasileira
de ONGs (Abong) - Regional Sudeste

Nós, da Articulação no Semi-Árido Brasilei-
ro, optamos por partir de práticas já desen-
volvidas e testadas pela população, e ajuda-
mos a sistematizá-las. Quando isso aconte-
ce, as comunidades e as pessoas não ape-
nas fazem, mas refletem sobre o que fazem
e constroem conhecimentos. Uma tarefa
nossa, das organizações da sociedade civil,
é propor estes processos como políticas
públicas, buscando principalmente garantir
seu controle social.

Naidison Baptista, coordenador da ASA Brasil

(Articulação no Semi-Árido) na Bahia

É importante articular os empreendedores
sociais para que troquem melhores práti-
cas de trabalho com o governo, assim
como criem juntos novos modelos de po-
líticas sociais que beneficiem a sociedade
como um todo. Apoiamos a criação de
mecanismos de articulação em rede que
propiciem essa relação.

Maria Clara Pinheiro, coordenadora
da Área de Seleção na América Latina,

Ashoka Empreendedores Sociais.

Um governo que faça valer os direitos cons-
titucionais deve fazer a gestão pública - este
é o seu papel - de forma participativa e com
discussão das prioridades demandadas pela
sociedade civil, lembrando a diversidade de
etnia, raça e gênero, a exemplo das comu-
nidades indígenas, ribeirinhas, caiçaras,
quilombolas e outros trabalhadores do cam-
po que ainda têm muita dificuldade de co-
municação com todas as instâncias do go-
verno e reivindicam que haja um canal de
diálogo para encontrar solução para os
conflitos fundiários, a erradicação do tra-
balho escravo, entre tantos direitos previs-
tos na constituição federal, que não são
cumpridos.

Edgar Aparecido de Moura, formador
nacional da Associação Cultural dos Agentes

de Pastoral Negros do Brasil (APNs) 

Os movimentos sociais têm um papel fun-
damental na proposição de políticas públi-
cas voltadas às comunidades e adequadas
a sua realidade, criticando, dialogando e
contribuindo com sugestões de temas e
programas para sua efetivação. Entende-
mos que os recursos públicos não podem
se perder no emaranhado das esferas
institucionais, chegando na ponta de for-
ma minguada e insuficiente para a
efetivação de políticas. Ressaltamos a con-
tinuidade da participação popular nos di-
versos espaços políticos de discussão, o
que, em síntese, subsidia o governo na pro-
posição de políticas e a errar menos.

Sila Mesquita, coordenadora do Grupo de
Trabalho Amazônico (GTA) -  Médio Amazonas,

e Agnaldo Queiroz, coordenador do projeto
Certificação Socioparticipativa do GTA

Na terceira edição da revista Conhecimento – Ponte para a Vida, representantes de orga-
nizações da sociedade civil manifestaram sua preocupação de que as metodologias e expe-
riências acumuladas por elas sirvam de referência para políticas públicas. Afirmaram tam-
bém seu compromisso com a transformação social, reconhecendo o papel da produção de
conhecimento em suas ações. A seguir, relembramos trechos dessas declarações:

Sociedade civil organizada e
a produção de conhecimento
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Cartilha
Arborização Urbana e
Educação Ambiental

Material criado para
contribuir com a
mobilização no projeto
de arborização urbana
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em bairros localizados
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Guarapiranga
(São Paulo).

Diga o que achou da revista Conhecimento – Ponte para a Vida, mande sua sugestão de pauta,
critique, opine, comente. Queremos fazer a revista com a sua colaboração. Escreva para nós.
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