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A mais elegante e libertadora teoria não nos interessa se ela só pode ser 

entendida por um pequeno grupo de pessoas ou de determinada língua, e não 

pode ser traduzida em termos significativos para o auxílio ao enfrentamento 

de problemas das pessoas na vida cotidiana (TAYLOR; BOGDAN, 1998, p. 
21, tradução nossa). 

 

  



 

 

RESUMO 

 

A Tecnologia Social é fundamentada no domínio das interações, no qual espaços de trocas e de 

criação coletiva de conhecimentos são gerados. Desenvolvida a partir de demandas sociais, na 

busca de resolver um problema por meio da interação com a comunidade, a Tecnologia Social 

opera com o equilíbrio entre o saber local e o conhecimento técnico-científico. Este diálogo é 

marcado por uma articulação de atores e saberes a partir da qual se constroem abordagens 

integrais a problemáticas reais, em um contexto sócio-histórico territorializado. Embora a 

dimensão pedagógica seja transversal a todas as ações que envolvem a Tecnologia Social, 

estudos sobre o tema são escassos e, em geral, restritos a entender como se acumulam os 

conhecimentos tácito e explícito em dinâmicas sociotécnicas. O objetivo deste estudo foi 

analisar a viabilidade da Tecnologia Social como estratégia de geração e disseminação de 

conhecimento. Visa estimular o debate em torno das possibilidades de utilização desta 

tecnologia como instrumento gerador de aprendizagem social, valorizando espaços de 

compartilhamento entre o conhecimento científico e o saber local e a construção de 

conhecimento dialógico e inclusivo. O estudo parte do marco analítico conceitual da Tecnologia 

Social, buscando em suas bases relações com geração, disseminação de conhecimento e 

aprendizagem. Dadas as características do objeto de estudo, optou-se pela abordagem 

qualitativa básica e exploratória. Com relação aos procedimentos metodológicos, foi 

desenvolvido um estudo de caso com foco no Projeto Tecnologias Sociais para Gestão da Água. 

A partir da realização de entrevistas semiestruturadas envolvendo 16 participantes, buscou-se 

identificar as estratégias de geração e disseminação de conhecimento adotadas no projeto e sua 

viabilidade. A análise temática, aplicada com auxílio do software NVivo, foi utilizada para 

selecionar e analisar temas relacionados com a questão de pesquisa. As estratégias pedagógicas 

identificadas foram: demanda comunitária, troca de saberes, aprender na prática, participação, 

acesso ao saber, reaplicação e redes. A viabilidade das estratégias foi verificada pelas falas dos 

entrevistados que descreveram o impacto do aprendizado em suas vidas, instituições e 

comunidades como uma experiência que gerou ampliação da visão de mundo, empoderamento, 

emancipação e protagonismo, e abriu caminhos em direção à transformação social e à 

sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Tecnologia social. Conhecimento científico. Saber local. Educação em rede. 

Sustentabilidade. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Social Technologies (ST) are based on the interaction domain, which spaces of exchange and 

collective creation of knowledge are brought about. ST are developed from social demands 

seeking for solution to a specific problem through the interaction with the community. A Social 

Technology works in balance between the local wisdom, and scientific and technological 

knowledge. This dialog is characterized by the articulation of local stakeholders and knowledge 

from which are built integral approaches towards real problems, in a territorialized 

sociohistorical context. Although the pedagogical dimension cross-cuts all actions that involve 

Social Technologies, studies on the topic are scant, and generally, limited to investigations of 

how socio technical dynamics accumulate tacit and explicit knowledge. The goal of this study 

is to analyze the viability of Social Technology as a strategy of generation and dissemination 

of knowledge.  hopes to contribute to stimulate the debate around the pedagogical dimension 

of Social Technology, valorize spaces dedicated to scientific and local knowledge sharing, 

paving ways to the dissemination and construction of dialogic and inclusive knowledge. Aims  

to stimulate the debate around the possibilities of its application as an instrument for creating 

social learning. The study starts from the Social Technology conceptual analitic landmark, 

searching in its fundamental relations between generation, dissemination of knowledge and 

learning. Given the characteristics of the object of study it was opted for an exploratory basic 

qualitative approach. In regards to the methodological procedures, a case study with focus on 

the Projeto Tecnologias Sociais para Gestão da Água (Social Technologies for Water 

Management Project) was developed, carried out by semi structured interviews involving 16 

participants, in order to identify the strategies of generation and dissemination of knowledge 

adopted by the project and their viability. The thematic analysis, applied with help of the NVivo 

software, was used to select and analyze themes related to the research subject. The pedagogical 

strategies identified were: comunitary demands, knowledge exchange, learning through 

application, participation, knowledge access, reapplication and networks. The viability of the 

strategies was verified by the speeches of the interviewees who described the impact of learning 

on their lives, institutions and communities as an experience that generated a broadening of the 

worldview, empowerment, emancipation and protagonism and opened paths towards social 

transformation and sustainability. 

 

Keywords: Social Technology. Scientific knowledge. Local knowledge. Network education. 

Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A crise socioambiental e o aprofundamento das desigualdades sociais observados em 

escala global nas últimas décadas são sinais que indicam o colapso de modelos de 

desenvolvimento que privilegiam o crescimento econômico desenfreado e a qualquer custo 

(GARCIA; FONOLLEDA, 2016; SILVA, 2019).  Na visão de Leff (2015), esta crise faz 

emergir o princípio da sustentabilidade como um limite e o sinal que reorienta o processo 

civilizatório da humanidade.  

Silva (2019) acredita que é necessária a construção de uma consciência crítica para 

compreender o momento histórico que estamos vivendo, contextualizado pela trajetória de 

colapso das sociedades atuais e por futuridades sustentáveis possíveis, através da proposição de 

melhores práticas que já se encontram em experimentação por todo o planeta.   

A Tecnologia Social (TS) se inclui neste movimento de busca por práticas sustentáveis 

capazes de reorientar o processo civilizatório, na medida em que se propõe a promover a 

sustentabilidade e a inclusão social. De acordo com o ITS (2007), ao associar a palavra ‘social’ 

à ‘tecnologia’, inserem-se a dimensão socioambiental, a construção do processo democrático e 

o objetivo de solucionar demandas sociais no centro do processo de desenvolvimento 

tecnológico. 

O entendimento que temos hoje sobre a TS é “o resultado de um processo histórico de 

algumas décadas, que vem envolvendo atores sociais de diversos campos de atuação” (ITS, 

2007, p. 25). Segundo Dagnino (2004), o marco conceitual da TS é construído a partir do 

movimento da Tecnologia Apropriada (TA) que surgiu na Índia, no final do século XIX, 

liderado por Mahatma Ghandi, reconhecendo a importância do fortalecimento das tecnologias 

tradicionais como estratégia de luta pela emancipação política, social, cultural e econômica de 

seu povo.  

No Brasil, o Instituto de Tecnologia Social (ITS), através do Centro Brasileiro de 

Referência em Tecnologia Social (CBRTS) sistematizou as primeiras reflexões acerca da TS 

que resultaram na definição: “Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 

representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida” (ITS, 2004, p. 26). 
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A interação promovida pelo desenvolvimento da TS envolve processos pedagógicos, 

destacados pelo ITS como a sua dimensão mais relevante:  

 

Vivemos aprendendo, aprendemos porque vivemos, nos transformamos pelo 

aprendizado enquanto enfrentamos as dificuldades e problemas que estão postos em 

nossa realidade. A educação, portanto, entendida não como absorção de 

conhecimentos prontos e vindos de fora, mas como a invenção e re-elaboração 

constante do mundo, e de si mesmo, que cada um empreende durante toda a sua vida, 

é a mais ativa e mais presente das dimensões que constituem a tecnologia social (ITS, 
2008 p. 5). 

   

É neste contexto que se considera a relevância pedagógica da TS, a respeito da qual 

formula-se a seguinte questão: Qual é a viabilidade da Tecnologia Social como estratégia de 

geração e disseminação de conhecimento?  

Dada a relevância da dimensão pedagógica da TS, esta pesquisa se desenvolve 

buscando aporte teórico neste âmbito e a base empírica na experiência do Projeto TSGA, a 

respeito do qual se procedeu um estudo de caso.   

O Projeto TSGA foi selecionado em edital público do programa socioambiental da 

Petrobras e teve sua primeira fase de atividades desenvolvida entre 2007 e 2009. Em 2013, as 

ações foram retomadas, dando início à segunda fase, que se estendeu até 2017.  

O objetivo do Projeto TSGA foi fortalecer o uso sustentável da água através do apoio 

à capacidade de gestão local de comunidades de bacias hidrográficas em Santa Catarina, 

integrado à disseminação e implementação de tecnologias sociais (TSGA II, 2021a). 

As ações do projeto foram estruturadas em quatro programas para a implantação e 

avaliação de unidades demonstrativas pedagógicas em Tecnologias Sociais; formação e 

capacitação de técnicos e atores sociais municipais; inserção comunitária e educação ambiental; 

comunicação e disseminação de informações e, por fim, a implantação de um Núcleo de 

Tecnologias Sociais no Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

Florianópolis (TSGA II, 2021a). 

A experiência do Projeto TSGA, em suas duas fases de atuação, gerou uma 

significativa produção acadêmica.  Foram obtidas as publicações de 06 teses de doutorado, 10 

dissertações de mestrado, 15 trabalhos de conclusão de graduação e 22 artigos científicos 

(BURGARDT, 2018). 

De acordo com o Relatório Final, as ações desenvolvidas na segunda fase do projeto 

resultaram em 20 nascentes protegidas, 03 planos participativos de conservação ambiental 

elaborados, 2.640 mudas nativas plantadas, 12 hectares de Áreas de Preservação Permanentes 



20 

 

(APP) recuperados, 28 hectares de áreas de margens de corpos hídricos protegidos, 11 

municípios envolvidos diretamente, 562 pessoas capacitadas em cursos presenciais, 80 pessoas 

capacitadas em cursos à distância, 16 tecnologias sociais implantadas, 02 programas de 

monitoramento de qualidade da água implantados, 151 professores e 891 alunos envolvidos 

diretamente em ações do projeto. Foram mobilizadas 9.098 pessoas e 395 publicações 

informativas foram efetivadas, além da criação de um website e de uma página institucional no 

facebook (TSGA II, 2021d). Essa é a abrangência do objeto da pesquisa aqui desenvolvida, a 

partir dos objetivos listados a seguir. 

  

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

Analisar a viabilidade da Tecnologia Social como estratégia de geração e disseminação 

de conhecimento.   

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

a) Evidenciar interseções entre Tecnologia Social, aprendizagem, geração e 

disseminação de conhecimento; 

b) Identificar as estratégias de geração e disseminação de conhecimento adotadas pelo 

Projeto TSGA; 

c) Analisar como as estratégias pedagógicas do Projeto TSGA viabilizaram processos 

de geração e disseminação de conhecimento. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

A Tecnologia Social é fundamentada no domínio das interações, no qual espaços de 

trocas e de cocriação de conhecimentos são gerados. De acordo com Oliveira et al. (2018), estas 

tecnologias são criadas a partir de demandas sociais, com o objetivo de resolver um problema, 

por meio da interação com a comunidade, operando com equilíbrio entre o conhecimento 

popular, as diversas formas de organização e o conhecimento técnico-científico.  
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Com efeito, abrem-se novas perspectivas vinculadas ao desenvolvimento de TS, 

relacionadas à disseminação de conhecimento que permite o diálogo entre saberes científicos e 

não científicos. Este diálogo é marcado por uma articulação de atores e saberes a partir da qual 

se constroem abordagens integrais a problemáticas concretas, em um contexto sócio-histórico 

territorializado (FENOGLIO; CEJAS; BARRIONUEVO, 2012). 

Embora a dimensão pedagógica seja transversal a todas as ações que envolvem 

Tecnologia Social (ITS, 2007), encontram-se poucos trabalhos acadêmicos com ênfase nessa 

abordagem. A revisão da literatura realizada neste estudo e revisões anteriores (DUQUE; 

VALADÃO, 2017; NASCIMENTO; BINOTTO; BENINI, 2019; OLIVEIRA et al., 2018), 

demonstraram que, em geral, os estudos encontrados apresentaram dados sobre questões 

econômicas, sociais ou tecnológicas, com pouca atenção à questão do conhecimento gerado, 

fundamental para o empoderamento e a transformação social.   

Avellaneda e Rodríguez (2012) corroboram esta análise ao apontar que se encontram 

na literatura elementos teóricos que permitem uma melhor compreensão da natureza social da 

tecnologia. Entretanto, trabalhos sobre a dimensão educacional são escassos e, em geral, 

restritos a entender como se acumulam os conhecimentos tácito e explícito em dinâmicas 

sociotécnicas. Os autores argumentam que não se sabe ainda como é configurado o processo 

educativo na ação de desenvolver e implementar as tecnologias, e como isto ajudaria na 

compreensão e fortalecimento da TS. 

Neste sentido, este estudo contribui, ao analisar o potencial pedagógico da TS, para 

estimular o debate em torno das possibilidades da utilização desta tecnologia como instrumento 

gerador de aprendizagem social, através de trabalho em rede, abrindo perspectivas para que 

novas pesquisas em torno do tema sejam elaboradas.  

Considera-se aqui a possibilidade levantada por Baumgarten (2008), da abertura de 

canais para construção de conhecimento e troca de saberes entre as diversas disciplinas, como 

também entre o conhecimento científico e o tradicional, criando pontes mediadas por 

tecnologias sociais por meio da aprendizagem em rede. 

Na execução do Projeto TSGA, observa-se a formação de redes como estratégia 

pedagógica, conforme concebe Dias (2013), criando espaços de interações e partilhas capazes 

de aproximar os contextos formal e informal da educação, e a convergência de práticas 

individuais para coletivas, na realização conjunta das aprendizagens e do conhecimento. 

A partir da literatura e dos resultados obtidos com a execução do Projeto TSGA, foram 

categorizadas as formas de geração e disseminação de conhecimento adotadas para analisar a 
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viabilidade da TS como estratégia pedagógica. Espera-se que este estudo possa estimular a 

emergência de novas pesquisas sobre este tema e outros correlatos, em contextos diversos, 

gerando assim novos espaços de trocas e reflexões.  

 

1.4  DELIMITAÇÃO 

 

O estudo foi planejado sob o postulado teórico que apresenta o marco conceitual e os 

princípios da Tecnologia Social. Limita-se à identificação da viabilidade de suas dimensões 

pedagógicas, considerando os processos de aprendizagem que ocorrem com a geração e 

disseminação de conhecimento.   

Os princípios da TS foram definidos por uma diversidade de atores, no âmbito do 

CBRTS, que empreenderam um esforço conjunto para a sistematização de experiências bem 

sucedidas. O esforço envolveu mais de oitenta instituições entre ONGs, associações 

comunitárias, movimentos sociais, cooperativas, universidades, centros de pesquisa, poder 

público e órgãos financiadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (ITS, 2007). Dentre outras 

definições, a sistematização resultou no enunciado dos princípios da TS, quais sejam:  

 

- Aprendizagem e participação são processos que caminham juntos: aprender implica 

participação e envolvimento; e participar implica em aprender; 

- A transformação social implica compreender a realidade de maneira sistêmica: 

diversos elementos se combinam a partir de múltiplas relações para construir a 

realidade; 

- A transformação social ocorre na medida em que há respeito às identidades locais: 

não é possível haver transformação se não a partir das especificidades da realidade 

existente; 

- Todo indivíduo é capaz de gerar conhecimento e aprender: a partir do momento que 

está inserido numa cultura e em contato com o mundo, todo indivíduo produz 

conhecimento e aprende a partir dessa interação (ITS, 2004, p. 26).  

 

A questão da aprendizagem é transversal a todos os princípios que, por sua vez, 

evidenciam as dimensões pedagógica, sistêmica e interdisciplinar da TS. Neste contexto, busca-

se pesquisar as relações de aprendizagem mediadas por Tecnologia Social, considerada como 

um processo dialógico e participativo que envolve interações em rede. 

Embora na literatura a educação em rede seja vista, muitas vezes, como um fenômeno 

que ocorre nas relações virtuais, por meio das interações no ciberespaço, também foram 

investigadas, neste estudo, as relações que são estabelecidas nos encontros presenciais, nos 

contatos diretos entre os interlocutores e membros das redes. Souza e Giglio (2015) consideram 

que a Educação em Rede se estende por toda a rede física e virtual, permitindo a criação de 
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novos ambientes, pois o caminho do virtual converge para um modelo híbrido, para uma 

educação que transita entre o presencial e o remoto.  

 Por uma questão de enfoque, não foi abordado com profundidade neste estudo o 

contexto teórico da educação que, sincronizado com mudanças na realidade social e 

educacional, “foi produzindo ao longo do tempo, uma série de discursos pedagógicos 

ideologicamente heterogêneos” (TRILLA; GHANEM; ARANTES, 2008, p. 21).  Esta questão 

não pertence ao escopo pretendido, pois limita-se a um recorte mais específico do processo da 

TS como potencial  

                para a produção, disseminação e geração de valor de conhecimento e ação 

efetiva. 

A pesquisa abrange a educação formal, considerando ensino, pesquisa e extensão 

acadêmicas e atividades realizadas em escolas municipais pelo Projeto TSGA, e não-formal, 

que, segundo Dewey (1959), é quando a matéria do estudo se encontra diretamente na sua 

matriz: o intercâmbio social.  

A base empírica do estudo emerge das experiências vividas no Projeto TSGA que, por 

meio de ações em diversas regiões do estado de Santa Catarina, implementou Tecnologias 

Sociais aliadas a processos pedagógicos de construção de conhecimento de forma participativa, 

aliando teoria e prática, tecendo redes e compreendendo a natureza multidimensional da 

sustentabilidade.  

 

1.5  ADERÊNCIA AO EGC 

 

Este estudo se propõe a identificar a viabilidade das estratégias de construção e 

disseminação de conhecimento com o uso da TS como mediadora de aprendizagem.  Como tal, 

está inserido na linha de pesquisa Teoria e Prática em Mídia do Conhecimento, que visa à 

construção, comunicação, preservação e difusão do conhecimento e suas relações com a 

engenharia e a gestão do conhecimento (EGC, 2021a).   

Este trabalho foi realizado com apoio do Grupo de Pesquisa Científica em EaD – 

PCEADIS/CNPq, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a partir das bases conceituais 

do Conhecimento, da Tecnologia Social e da experiência do projeto TSGA.  

No PPGEGC, adota-se o conceito de conhecimento como “conteúdo ou processo 

efetivado por agentes humanos ou artificiais em atividades de geração de valor científico, 

tecnológico, econômico, social ou cultural” (PACHECO, 2014 apud PACHECO, 2016, p. 20). 



24 

 

Em se tratando de mídia do conhecimento, Muller e Souza (2020) afirmam que é capaz de gerar, 

distribuir e se alimentar do conhecimento por meio da integração de agentes humanos e 

artificiais.   

A área de concentração em Mídia do Conhecimento do PPGEGC envolve os sistemas 

de mediação do conhecimento e não o conhecimento em si (EGC, 2021b). Para Perassi e 

Meneghel (2011), o grande desafio para a área de Mídia é desenvolver aptidões para a captura, 

armazenamento, seleção, sistematização, produção, resgate e distribuição do conhecimento, de 

acordo com necessidades específicas das corporações ou organizações sociais, sejam essas de 

caráter público ou privado, denominadas de instituições ou empresas.  

 Esta proposta se enquadra no campo de abrangência da área de Mídia, como é 

concebida no PPGEGC, adota a noção conexionista e construtivista de conhecimento e se situa 

em uma intersecção interdisciplinar que inclui as Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e 

Ciências Sociais aplicadas. 

O diferencial desta pesquisa é demonstrar a possibilidade de geração e disseminação 

de conhecimento baseado na experiência prática da implementação de Tecnologias Sociais por 

meio de atividades de capacitação, educação ambiental e comunicação através de ações de 

aprendizado em rede. 

No histórico do EGC, foram encontradas quatro dissertações e seis teses que 

apresentam intersecções com o tema deste trabalho, de acordo com o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Trabalhos do EGC relacionados ao tema da pesquisa. 

ANO AUTOR TÍTULO TESE/DISSERTAÇÃO 

2021 SILVÉRIO, Natália   Práticas de GC no compartilhamento de 

conhecimento: evidências de um projeto 
multidisciplinar da área socioambiental 

Dissertação 

2020 SILVA, Lucyene 

Lopes da 

Framework conceitual Dandelion de Análise de 

Redes Sociais e Tecnologias da Informação e 

Comunicação para organizações em rede  

Tese 

2020 SALM, Vanessa 

Marie 

A Contribuição do Ciclo do Conhecimento para o 

Desenvolvimento das Redes de Coprodução dos 

Serviços Públicos em Meio Ambiente.  

Tese 

2019 WILBERT, Julieta 

Kaoru Watanabe 

Aprendizagem de uma rede global transnacional à 

luz da aprendizagem multinível: estudo de caso no 

setor postal internacional. 

Tese 

2017 PIMENTA, 

Rosângela Borges 

Análise de maturidade da coprodução de 

conhecimento transdisciplinar: um estudo de caso 

em uma Rede Agroecológica.  

Tese 

continua 
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conclusão 

ANO AUTOR TÍTULO TESE/DISSERTAÇÃO 

2017 PRIM, Marcia 
Aparecida. 

Elementos Constitutivos das Redes de 
Colaboração para Inovação Social no Contexto de 

Incubadoras Sociais. 

Dissertação 

2015 RONCHETTI, 

Anita de Gusmão. 

Instrumentos de Captura, Sistematização e 

Disseminação do Conhecimento Tradicional e sua 

Aplicabilidade em Gastronomia. 

Dissertação 

2014 

CAVALCANTE, 

Ana Luisa Boavista 

Lustosa. 

Design para a Sustentabilidade Cultural: Recursos 

Estruturantes para Sistema Habilitante de 

Revitalização de Conhecimento Local e Indígena. 

Tese 

2014 

SÁ, Marcelo 

Alexandre 

Redes de Cooperação como Estratégia para 

Desenvolvimento para Agricultura Familiar: 

Programa SC Rural. 

Dissertação 

2009 

LOCATELLI, 

Odete Catarina. 

Gestão em educação ambiental e a formação de 

professores: interdisciplinaridade e 

sustentabilidade. 

Tese 

Fonte: elaborado pela autora.  
 

 

O trabalho encontrado no PPGEGC que aborda o tema da Educação em Rede de forma 

específica foi a tese apresentada por Silva (2020), que apresenta uma base conceitual para o 

tema análoga a esta pesquisa, fundamentada essencialmente nas análises de Levy (1999), 

Gomez (2004, 2008) Giglio, Souza e Spanhol (2015), Gomez (2004, 2008) e Muller e Souza 

(2020).        

Ainda sobre redes, foram analisadas três teses e duas dissertações que, apesar de não 

terem abordado diretamente o tema da Educação em Rede, destacaram a formação de redes 

como forma de construção, compartilhamento e disseminação de conhecimentos. As pesquisas 

de Salm (2020) e Wilbert (2019), discutem a questão das redes no âmbito corporativo. Os 

estudos de Pimenta (2017), Prim (2017) e Sá (2014), apresentam uma abordagem mais próxima 

ao objetivo desta pesquisa, pois enfatizam a questão no campo social no qual as redes aparecem 

como vetor para construção de conhecimento aberto para estimular a inovação e transformação 

social. 

A dissertação apresentada por Ronchetti (2015) e a tese elaborada por Cavalcanti 

(2014) tangenciam os temas tratados nesta pesquisa e apoiam-se numa construção dialógica de 

conhecimento que leva em conta a contribuição de conhecimentos locais e tradicionais.  

Ressalta-se que esta questão é abordada nesta pesquisa como um dos pilares da Tecnologia 

Social.  
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Verificou-se a existência de apenas um trabalho, a tese elaborada por Locatelli (2009), 

que trata do tema da sustentabilidade com conotação convergente à adotada neste estudo.  

 A temática de projetos na área socioambiental é abordada por Silvério (2021), com 

enfoque voltado para gestão do conhecimento. A pesquisadora considera que a construção 

participativa de conhecimento e o enfoque multidisciplinar são elementos essenciais em 

projetos desta natureza, visão coincidente com a abordagem adotada nesta pesquisa.     

 

1.6  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

O conteúdo da dissertação está apresentado em seis capítulos: uma apresentação 

contextualizando os principais tópicos da pesquisa, os resultados da revisão de literatura, os 

métodos utilizados nas operações investigativas, a apresentação do caso em estudo, resultados 

e análise e, por último, as considerações finais.  

No capítulo 1, apresenta-se uma visão geral da pesquisa expondo o contexto, o objetivo 

geral, os objetivos específicos, a justificativa das finalidades do estudo, sua delimitação, 

aderência ao PPGEGC e estrutura.  

A Revisão da Literatura é apresentada no capítulo 2, onde são descritos os conceitos e 

as concepções que direcionaram a pesquisa bibliográfica e a definição dos descritivos de busca 

da revisão integrativa.  

Os Procedimentos Metodológicos descritos no capítulo 3 apresentam as fases de 

execução da pesquisa:   

Na primeira fase, realizou-se um estudo preliminar e uma revisão integrativa da 

literatura para categorizar as relações e interseções entre Tecnologia Social, aprendizagem, 

disseminação e compartilhamento de conhecimento. Para complementar a revisão e relacionar 

os dados da literatura com o caso em estudo, foi realizada pesquisa documental no acervo do 

Projeto TSGA e busca assistemática na literatura. 

A segunda fase consistiu na elaboração do referencial teórico e do roteiro das 

entrevistas semiestruturadas. Na fase seguinte, realizaram-se entrevistas online junto a gestores, 

agricultores, estudantes e professores participantes do Projeto TSGA.  Na última fase, os dados 

foram processados, analisados e redigidos. 

O capítulo 4 traz uma apresentação detalhada do caso em estudo, com ênfase nos 

aspectos relacionados ao enfoque da pesquisa. 
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No capítulo 5 são descritos os resultados obtidos com apresentação do mapa temático, 

elaborado a partir dos temas selecionados no estudo de campo, as estratégias pedagógicas 

identificadas e a análise da viabilidade da Tecnologia Social como estratégia de construção e 

disseminação de conhecimento, com base na revisão da literatura e nos pontos de vista dos 

participantes do Projeto TSGA, coletados nas entrevistas.  

No último capítulo, apresenta-se uma síntese e algumas reflexões sobre os resultados 

obtidos, apontando lacunas que foram observadas e sugestão de estudos complementares para 

a continuidade da busca exploratória sobre o tema.  
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2 TECNOLOGIA SOCIAL 

 

 

O desenvolvimento das sociedades humanas é acompanhado da tecnologia desde os 

seus primórdios. Ao criar meios inovadores de comunicação para fazer registros nas paredes 

das cavernas ou algum artefato para facilitar a caça, como um machado rudimentar, o ser 

humano já estava desenvolvendo tecnologia. Conforme Pinto (2005, p. 498) “[...] a criação 

tecnológica não atua como fator autônomo no curso da história, dela não decorre imediatamente 

uma nova situação, mas representa apenas a substituição de um tipo de mediação por outro”. 

Por essa visão, a tecnologia sempre será mediação e não a causa que determina o processo 

histórico. A este respeito, Castells (2005) coloca que o dilema do determinismo tecnológico é 

infundado, uma vez que muitos fatores, como a criatividade e o empreendedorismo, intervêm 

na ciência, na inovação tecnológica e nas aplicações sociais, e o resultado deste processo 

depende de um padrão interativo e complexo: “a tecnologia não determina a sociedade, pois é 

a sociedade e esta não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” 

(CASTELLS, 2005, p. 43). 

Embora a dimensão histórico-social da tecnologia seja relevante para a compreensão 

de sua natureza, existem múltiplas interpretações sobre este conceito controverso e ambíguo.  

Cupani (2011) define tecnologia como uma realidade polifacetada que, além da forma de 

objetos e conjuntos de objetos, é como um sistema, com modos de operar.  

A contribuição de Pinto (2005) para o debate em torno do tema consistiu em dividir as 

interpretações sobre tecnologia em quatro vertentes. Primeiramente, “a tecnologia tem de ser a 

teoria, a ciência, o estudo, a discussão técnica, abrangidas nesta última noção as artes, as 

habilidades do fazer, as profissões e, generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa” 

(PINTO, 2005, p. 219). Em segundo lugar, a tecnologia é vista como sinônimo de técnica. A 

terceira vertente considera o processo histórico, onde a tecnologia é “o conjunto de todas as 

técnicas de que dispõe uma determinada sociedade, em qualquer fase da história de 

desenvolvimento” (ibid., p. 220). Por último, descreve a vertente que destaca o caráter 

ideológico da tecnologia, no qual é estabelecida a relação que entre o estado de 

desenvolvimento das técnicas com a ideologia social. 

Ainda que a síntese seja válida para uma compreensão geral da ideia, a ambiguidade 

das interpretações revela um debate conceitual e ideológico que se desenvolve em torno do 

constructo, como observado por Cupani (2011, p. 13) quando afirma que “se ‘tecnologia’ alude 
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a algo de algum modo plural e ambíguo, tampouco é clara a sua origem”. Segundo o autor, o 

que reúne diferentes concepções é a circunstância de que estas representam manifestações da 

capacidade humana de fazer coisas, sendo assim, de um saber onde a capacidade de fazer 

significa conduzir a própria vida, ao invés de viver de maneira puramente instintiva. Desta 

forma, a tecnologia pode ser um meio para instrumentalizar a ação pois, “se vivida como 

instrumento para ação efetiva, a tecnologia leva à expansão progressiva de nossas habilidades 

operacionais em todos os domínios nos quais há conhecimento e compreensão de suas 

coerências estruturais” (MATURANA, 2001, p. 203).  

Cupani (2011) se refere à tecnologia como um processo socialmente moldado que 

existe como dimensão constitutiva tanto do caráter natural quanto social do ser humano. 

Partindo desta premissa, este estudo se desenvolve em torno da tecnologia contextualizada no 

campo social, no qual se buscam formas de construção e apropriação coerentes com a 

multidimensionalidade das necessidades humanas de justiça social e sustentabilidade. 

Se por um lado a tecnologia nos eleva a padrões inimagináveis de desenvolvimento, 

não podemos negar seu potencial destrutivo e excludente. Para Feenberg (2002), a degradação 

do trabalho, da educação e do meio ambiente não se origina na tecnologia por si mesma, mas 

nos valores antidemocráticos que orientam o desenvolvimento tecnológico. Desta forma, as 

propostas de políticas democráticas de tecnologia oferecem uma alternativa que pode superar a 

relação destrutiva do industrialismo moderno com os seres humanos e a natureza. 

Foi nesta direção que se desenvolveu o movimento da TS no Brasil, coerente com a 

ideia de conceber tecnologias para a inclusão social, de forma interdisciplinar, orientado por 

problemas e para a elaboração de políticas, balizado pelos Estudos Sociais da Ciência e da 

Tecnologia (DAGNINO, 2011; ITS, 2004). 

  

2.1  MARCO ANALÍTICO CONCEITUAL DA TS 

 

A concepção que temos hoje sobre a TS se desenvolveu durante décadas, envolvendo 

uma diversidade de atores sociais e pesquisadores no campo da Ciência e Tecnologia em 

contraposição ao que se pode chamar de Tecnologia Convencional (TC).  

O movimento contra cultural da TS nasceu no Brasil na década de 80, a partir de um 

contexto global no qual começa um questionamento sobre a fé cega no progresso científico e 

tecnológico. O marco analítico conceitual da TS desenvolveu-se no campo de estudos da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), no qual opera um vigoroso campo de pesquisas para 
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entender o “fenômeno científico-tecnológico no contexto social, tanto em relação com seus 

condicionantes sociais como no que se refere a suas consequências sociais e ambientais” 

(LOPEZ CEREZO, 2000, p. 1).     

Dagnino (2004) pontua que a TS se insere em uma vertente que tem como referência 

o que se chamou de Tecnologia Apropriada (TA), movimento realizado na Índia do final do 

século XIX, liderado por Mahatma Gandhi, em busca da transformação da sociedade adotando 

um processo de crescimento orgânico, a partir de dentro.  

Gandhi tinha uma clara proposta de emancipação política, social, cultural e econômica, 

compreendendo o papel central da tecnologia. Sua ação, com uma profunda raiz cultural, tinha 

em vista a dominação de caráter sistêmico que a indústria têxtil britânica exercia naquele 

momento na Índia (ITS, 2007). 

De acordo com Dagnino, Brandão e Novaes (2004), o movimento da TA ficou 

conhecido no Ocidente e influenciou novas iniciativas, pesquisas e movimentos e, embora o 

termo TA não tenha sido utilizado na Índia, na doutrina de Gandhi está claramente definido. Os 

autores afirmam que, ao chegar no ocidente, o movimento influenciou as ideias do economista 

alemão Schumacher, que cunhou a expressão tecnologia intermediária para denominar um tipo 

de tecnologia mais adequada para países pobres, em função de seu baixo custo, pequena escala, 

simplicidade e respeito à dimensão ambiental. 

O ITS (2007) avalia que os avanços que o movimento da TA propôs são extremamente 

positivos e inspiram práticas atuais relacionadas à TS. O que as diferencia é, sobretudo, o fato 

de a TS conseguir superar a concepção de transferência de tecnologia, ao incluir como elemento 

central de suas práticas a construção do processo democrático participativo e a ênfase na 

dimensão pedagógica. 

Foi nesta perspectiva que se desenvolveu o marco conceitual da TS, gerando diferentes 

concepções. Para Thomas (2009, p. 27), é possível definir a TS como “uma forma de criar, 

desenvolver, implementar e administrar tecnologia orientada a resolver problemas sociais e 

ambientais, gerando dinâmicas sociais e econômicas de inclusão social e de desenvolvimento 

sustentável.  

A análise bibliométrica em torno do tema da TS, realizada por Duque e Valadão 

(2017), resultou na construção de um mapa teórico das publicações entre os anos de 2002 e 

2015 no Brasil. Os autores identificaram duas visões conceituais sobre TS: Uma delas trata das 

práticas que proporcionam transformações sociais em uma comunidade a partir da sua ação. 

Neste caso, a abordagem sociotécnica é indissociável dos aspectos sociais, técnicos e materiais 
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que fazem parte da realidade de uma determinada localidade. A segunda visão trata a TS como 

elemento gerador de mudanças sociais, podendo ser programas, processos, produtos e 

metodologias adequados à realidade e aspirações da própria comunidade beneficiada. 

Por sua vez, a revisão sistemática sobre o movimento da TS a partir de seus elementos 

estruturantes elaborada por Nascimento, Binotto e Benini (2017), que reuniu estudos publicados 

entre 2007 e 2017, apontou que existem três linhas teóricas distintas que sustentam o conceito 

de TS: a Teoria da Inovação, a Abordagem Sociotécnica e a Teoria Crítica. Corroborando a 

análise feita por Duque e Valadão (2017), os autores consideram que a abordagem sociotécnica 

é a mais utilizada em pesquisas sobre TS no Brasil, onde o marco conceitual ainda está em 

evolução e seu “construto teórico e empírico tem sido desenvolvido a partir de apoio e 

contribuições interdisciplinares” (NASCIMENTO; BINOTTO; BENINI, 2017, p. 97).    

Dagnino, que é pesquisador destacado sobre TS no Brasil notadamente por sua 

contribuição ao marco teórico conceitual, situa sua análise na abordagem socioténica, definindo 

a TS como:  

 

O resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho que, 

em função de um contexto socioeconômico que engendra a propriedade coletiva dos 

meios de produção, e de um acordo social que legitima o associativismo, o qual enseja 

no ambiente produtivo um controle autogestionário e uma cooperação de tipo 

voluntário e participativo, é capaz de alterar este processo no sentido de reduzir o 
tempo necessário à fabricação de um dado produto e de fazer com que a produção 

resultante seja dividida de forma estabelecida pelo coletivo. (DAGNINO, 2011 p. 1). 

  

Nesta definição, destaca-se o caráter processual da TS que, ao invés de ser um produto 

acabado, possui um desenvolvimento dinâmico onde busca-se alcançar a Adequação 

Socioténica (AST).     

 

[...] a AST pretende aportar ao marco da TS com uma dimensão processual, uma visão 
ideológica e um elemento de operacionalidade delas derivadas que não se encontrava 

presente naquele movimento. Ao transcender a visão estática e normativa, de produto 

já idealizado, e introduzir a ideia de que a TS é em si mesma um processo de 

construção social e, portanto, político (e não apenas um produto) que terá de ser 

operacionalizado nas condições dadas pelo ambiente específico onde irá ocorrer, e 

cuja cena final depende dessas condições e da interação passível de ser lograda entre 

os atores envolvidos [...] (DAGNINO; NOVAES; BRANDÃO, 2004, p. 51). 

 

Entretanto, a abordagem socioténica não foi capaz de eliminar algumas divergências 

conceituais e paradigmáticas, o que prejudicou a consolidação da sua proposição: “Apesar dos 

estudos sociotécnicos serem uma boa alternativa para discutir tecnologia, estes não foram 

capazes de superar as divergências” (VALADÃO; ANDRADE; NETO, 2014, p. 57). Desta 
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forma, verifica-se que o entendimento sobre TS possui diferentes vertentes que permanecem 

em debate, em busca de evolução.  

Neste estudo, por uma questão de coerência com o caso em análise, foi considerado o 

conceito formulado pelo Projeto TSGA, a partir das definições do ITS, onde as TSs são: 

 

Tecnologias e metodologias que facilitam a inclusão social das pessoas em processos 

de desenvolvimento sustentável local. E devem ser: simples, podendo ser 

disseminadas para uma ampla compreensão e utilização; viáveis, adequadas às 

realidades culturais, sociais, econômicas e ecológicas; efetivas, com respeito aos 

resultados esperados de inserção social, econômica e política. (TSGA II, 2021a).   

 

Cabe ressaltar que o conceito apresenta uma série de requisitos, condições 

indispensáveis para que uma tecnologia seja considerada uma TS. Assim, não basta ter baixo 

custo e ser de fácil construção e utilização, pois a TS se caracteriza pelo desenvolvimento de 

um processo de construção coletiva que busca inserção nos contextos das comunidades onde se 

insere. 

 

2.2 PRINCÍPIOS, CARACTERIZAÇÃO E IMPLICAÇÕES DA TS 

 

O Instituto de Tecnologias Sociais (ITS) foi criado em 2001 com o objetivo de 

contribuir para a construção de pontes eficazes para conectar as demandas e necessidades da 

população com a produção de conhecimento no país em qualquer que seja o lugar onde é 

produzido (ITS, 2004). Atuando no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação, o instituto 

promoveu uma série de debates, envolvendo a sociedade civil organizada, de onde partiram o 

conceito e as principais definições sobre a Tecnologia Social.  

As estratégias adotadas pelo ITS envolveram o levantamento de significados de TS 

conforme instituições e textos que trabalhavam com o tema; a identificação e descrição de 

experiências que continham elementos de TS; a discussão dessas experiências em oficinas e 

descrições das aprendizagens geradas com cada experiência; e a sistematização e discussão dos 

significados encontrados, com uma diversidade de atores (ITS, 2007). 

A sistematização permitiu definir quatro princípios que orientam as pesquisas, 

reflexões e práticas que envolvem a TS, sintetizados no quadro a seguir: 
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Quadro 2: Definição, princípios e caracterização da TS 

Definição Princípios Parâmetros para caracterização 

Conjunto de técnicas e 

Metodologias 

transformadoras, 

desenvolvidas  e/ou 

aplicadas na interação 

com a população e 
apropriadas por ela, que 

representam soluções 

para inclusão social e 

melhoria das condições 

de vida. 

 

Aprendizagem e participação são 

processos que caminham juntos. 

Há participação, apropriação e 

aprendizagem por parte da população e 

de outros atores envolvidos. 

A transformação social implica 

compreender a realidade de 

forma sistêmica, considerando 

elementos que se combinam a 
partir de múltiplas relações para 

construir a realidade. 

Visa à solução de demandas 

sociais reais e concretas, vividas e 

identificadas pela população.  

A transformação social ocorre na 

medida em que há respeito às 

identidades locais. 

Adota formas democráticas de tomada 

de decisão, a partir de estratégias 

especialmente dirigidas à mobilização e 

à participação da população. 

Todo indivíduo é capaz de gerar 

conhecimento e aprender, pois está 

inserido em uma cultura e, em 

contato com o mundo, produz 

conhecimento e aprende a partir 

dessa interação. 

Há planejamento e aplicação de 

conhecimento de forma organizada e 

produção de novos conhecimentos a 

partir da prática. 

Gera aprendizagens que servem de 

referência para novas experiências e 

condições favoráveis que tornam 

possíveis a elaboração das soluções, de 

forma a aperfeiçoá-las e multiplicá-las 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de ITS (2004). 
 

 

Estas definições serviram de base para estabelecer as implicações do conceito definido 

pelo ITS e orientam esta pesquisa, no que diz respeito aos resultados alcançados pelo Projeto 

TSGA e ao conhecimento gerado no processo. Para o ITS (2004, p.30), “Conceitos servem 

como instrumentos analíticos, que nos permitem realçar aspectos da realidade (em detrimento 

de outros) e entendê-la a partir de uma determinada ótica.”  

O quadro a seguir apresenta os três eixos que distinguem analiticamente as implicações 

do conceito de TS. 

 

Quadro 3: Implicações do conceito de TS 

EIXO ANALÍTICO IMPLICAÇÃO 

Relação entre a produção de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) 

A produção científica e tecnológica é fruto de relações sociais, 

econômicas e culturais e, portanto, não é neutra. 

As demandas sociais devem ser fonte privilegiada de questões para as 

investigações científicas. 

A produção de conhecimento deve estar comprometida com a 

transformação da sociedade, no sentido da promoção da justiça social. 

É necessário democratizar o saber e ampliar o acesso ao conhecimento 

científico. 

É fundamental avaliar os riscos e impactos ambientais, sociais, 

econômicos e culturais da aplicação de tecnologias e da produção de 

conhecimentos científicos. 

continua 
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conclusão 

EIXO ANALÍTICO IMPLICAÇÃO 

Direção para o Conhecimento Enfatiza a produção e aplicação de conhecimento para soluções de 

demandas sociais vividas pela população. 

Amplia a noção de conhecimento - conhecimentos tradicionais, 

populares e experimentações realizadas pela população, assim como o 

conhecimento técnico-científico, podem constituir fonte para geração de 

soluções e inovações. 

Ressalta a importância de processos de monitoramento e avaliação de 

resultados e impactos de projetos. 

Intervenção em questões sociais Promove o empoderamento da população e a troca de conhecimento 

entre os atores envolvidos. 

Provoca transformação no modo de as pessoas se relacionarem com 

alguma demanda ou questão social. 

Promove inovação a partir da participação e processos de aprendizagem. 

Fomenta o desenvolvimento de instrumentos para a realização de 

diagnósticos e avaliações participativas. 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de ITS (2004). 
 

Os quadros anteriores evidenciam que a TS implica um processo pedagógico para 

todos os participantes, de modo que:  

 

A dimensão pedagógica é transversal a todas ações que envolvem TS [...] a TS se 

constrói num espaço de aprendizagem em que todos os envolvidos se vêem 

implicados. Todos aprendem sobre uma realidade específica – do ponto de vista 

social, econômico, cultural e ambiental –, todos aprendem com a interação e novos 

conhecimentos são gerados. Uma vez que essa dimensão pedagógica seja tomada 

como um elemento chave do processo e se cuide para que ela seja efetiva, gera-se 

permanentemente as condições favoráveis que tornaram possível a elaboração das 

soluções, de forma a aperfeiçoá-las e multiplicá-las (ITS, 2007, p. 36). 

 

 Com base nessas premissas, dada a importância da dimensão pedagógica da TS, 

procura-se, a seguir, identificar e descrever os processos nos quais esta dimensão se revela. 

 

2.3  TECNOLOGIA SOCIAL, CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM 

 

Para compreender o mundo e explicar os fenômenos que nos cercam, fomos ampliando 

a nossa capacidade cognitiva, acumulando conhecimento, desenvolvendo ciência e tecnologia 

capazes de explicar e resolver questões cada vez mais complexas.   

 

A Ciência – que envolve o estudo e descrição dos fenômenos – diz respeito à 

compreensão que temos das coisas naturais e humanas; a Tecnologia – que envolve 

técnicas e métodos, produtos e processos – diz respeito à aplicação do conhecimento 

na transformação do mundo e do próprio homem (ITS, 2007, p. 13).    
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Chegamos a um tempo em que sistemas tecnológicos fazem parte do nosso cotidiano, 

sendo que a capacidade para compreender e intervir na realidade depende cada vez mais do 

acesso ao conhecimento e informação. Em contrapartida, “a falta de acesso ao conhecimento e 

aos benefícios que ele traz, aliada ao não-reconhecimento do direito de todos de serem 

produtores de conhecimento, tende a ser um dos principais fatores de exclusão” (ITS, 2007, 

p.11). 

O estudo sobre o conhecimento humano tem sido tema central da filosofia desde o 

período grego (NONAKA; TAKEUSHI, 1997). Platão definiu o conhecimento como uma 

crença verdadeira que é justificada como tal.  Desde então, a trajetória do entendimento humano 

sobre o conhecimento contempla múltiplas visões, muitas vezes complementares, que variam 

de acordo com o contexto histórico, visão de mundo e ambiente (corporativo acadêmico, social, 

etc). Venzin, Krogh e Ross (1998) alegam que antes da investigação sobre o conceito do 

conhecimento, o processo do desenvolvimento do conhecimento deve ser explorado para 

revelar suas raízes epistemológicas. Os autores argumentam que os conceitos assumem 

diferentes formas, dependendo da epistemologia em que são baseados, e apresentam três linhas 

básicas: 

a) cognitivista 

Esta vertente surgiu em meados da década de 50, defendida por pesquisadores como 

Hebert Simon, Noam Chomsky, Marvin Missky e John MacCarthy. A episteme cognitivista 

considera o conhecimento como uma entidade que contém dados, é fixa e passível de ser 

estocada em computadores, bases de dados, arquivos e manuais. Para os cognitivistas, o 

conhecimento pode ser compartilhado em uma organização, sendo que na maioria das 

abordagens pode ser equiparado com dados e informação.  

b) conexionista 

Caracteriza-se por focar nas relações e não no sistema como um todo ou nos 

indivíduos. Seus modelos são construídos com uma grande quantidade de unidades interativas 

que estão aptas a se influenciarem mutuamente, enviando sinais através de caminhos 

interconectados.  O conexionismo agrega autores expoentes como Etienne Wenger, Bruce Kogt 

e Udo Zander, para quem o conhecimento reside nas conexões entre especialistas, é orientado 

para solução de problemas e é interdependente da rede de componentes interconectados.  

c) episteme autopoiética  

Desenvolvida por Maturana e Varela (1980) e adotada por Nonaka e Takeushi (1997), 

o conhecimento é tido como resultado da transformação de informação feita pelo indivíduo, a 
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partir de suas experiências e observações.  Reside na mente, corpo e sistemas sociais. É 

observável, historicamente dependente, sensível ao contexto, e não é passível de 

compartilhamento direto, apenas indiretamente através de discussões. 

 No PPGEGC, agregam-se as três vertentes, confirmando, de acordo com EGC 

(2021c), a caracterização multifacetada do conhecimento que se apresenta em diferentes estados 

(tácito, implícito ou explícito), lócus (humanos ou artefatos), dimensões (individual, de grupo, 

organizacional, inter-organizacional ou em rede) e propriedades (gerenciável e transmissível). 

Segundo Nonaka e Takeushi (1997), o ocidente desenvolveu um poderoso interesse 

pelo tema do conhecimento, gerando uma infinidade de classificações e anunciando a chegada 

de um novo modelo de economia e sociedade: a sociedade do conhecimento. Neste modelo, o 

conhecimento não é apenas mais um recurso ao lado dos tradicionais fatores de produção, como 

capital, terra e trabalho, mas é o único recurso significativo. 

Por esta perspectiva, o conhecimento passa a ser fator estratégico e crucial para a 

geração de valor e promoção de equidade social. De acordo com Santos (2010), as formas 

privilegiadas de conhecimento, nas quais destaca-se o científico, conferem privilégios a quem 

as detém, pois causa impacto na sociedade e não está equitativamente distribuído. Esta questão 

nos remete ao debate no âmbito da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) sobre as 

perspectivas de democratização do conhecimento.  

Este debate é analisado por Santos (2010), que faz um resgate histórico das ciências e 

propõe um novo paradigma, que denominou como “conhecimento prudente para uma vida 

decente.” Este paradigma emergente teria como pressupostos: a) todo o conhecimento 

científico-natural é científico-social; b) todo conhecimento é local e total; c) todo conhecimento 

é autoconhecimento; d) todo conhecimento científico visa a se constituir em senso comum. Este 

último pressuposto é apontado por Nunes (2004) como um modo alternativo de produção de 

conhecimento, onde convergem disciplinas ou áreas do saber em projetos que buscam 

responder aos problemas sociais, de desenvolvimento de tecnologias apropriadas e sustentáveis, 

de saúde ou ambientais identificados no plano local. Estes são elementos basilares da TS, que 

propõe um intercâmbio entre o conhecimento técnico e científico com o conhecimento local, 

ou saber popular, denominado nesta pesquisa como “saber local”, acompanhando a 

terminologia adotada pelo Instituto de Tecnologias Sociais (ITS, 2007, p.9)  

A economista americana Elinor Ostron, ganhadora do Prêmio Nobel em Ciências 

Econômicas, em 2009, desenvolveu uma linha de pesquisa sobre bens comuns conhecida como 

policentrismo, que propõe um modelo de governança descentralizado e considera a necessidade 
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da formação de uma relação sustentável entre homem e natureza. A maior parte dos estudos da 

pesquisadora trata de bens comuns que envolvem recursos naturais como florestas, água e 

pesca. Em 2007, em parceria com Charlotte Hess, Ostrom organizou um livro que reúne a 

contribuição de diversos autores para abordar a questão do conhecimento como bem comum.  

Ostrom e Hess (2007) consideram um desafio identificar semelhanças entre os bens comuns 

tradicionais e o conhecimento, mas pontuam que a análise de ambos sempre deverá considerar 

a equidade, eficiência e sustentabilidade como questões fundamentais.  

Como equidade, referem-se a questões de justa ou igual apropriação e contribuição 

para a manutenção de um recurso. A questão da eficiência trata da produção, gerenciamento e 

utilização otimizada do recurso; e a da sustentabilidade analisa os resultados a longo prazo.   

Partindo da ideia de que conhecimento são ideias inteligíveis, dados e informações em 

qualquer forma em que sejam expressos ou obtidos, as autoras apresentam uma visão 

transdisciplinar do conhecimento, que considera todos os tipos de entendimento: seja adquirido 

através de experiência ou estudo, seja indígena, científico, acadêmico ou não acadêmico, 

incluindo trabalhos criativos (como a música, o teatro e as artes visuais).  

Sobre a digitalização do conhecimento, Ostrom e Hess (2007) destacam que as 

tecnologias que permitem operar e trocar informações em escala global mudaram radicalmente 

a estrutura do conhecimento como recurso, apontando que “[...] um dos fatores críticos do 

conhecimento digital é o ‘hiperintercâmbio’ de tecnologias e redes sociais que afeta todos os 

aspectos de como o conhecimento é gerenciado e governado, incluindo como ele é gerado, 

armazenado e preservado” (OSTRON; HESS, 2007, p. 9). 

 Segundo os estudos de Fonseca (2009), nas populações mais carentes, os sistemas 

com base em tecnologia convencional contribuem para construir e manter as situações de 

exclusão. Contudo, para transformar as bases de reprodução da vida é necessário utilizar outras 

ferramentas como a TS, na qual podem-se “organizar conjuntos de conhecimentos, métodos 

e/ou sistemas tecnológicos que permitam gerar incrementos à produtividade do trabalho e que 

o resultado do aumento de produtividade seja absorvido pelos produtores diretos, detentores do 

conhecimento” (FONSECA, 2009, p. 150).  

Como diretriz conceitual, considera-se, nesta pesquisa, que o acesso ao conhecimento 

é uma base para os processos de inclusão social e sustentabilidade, e a TS um dos caminhos 

possíveis nesta direção, uma vez que apresenta as seguintes características metodológicas: 

 

a)  compromisso efetivo com a transformação social;  

b) o ponto de partida são as reais necessidades e demandas da população; 
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c)  relevância social;  

d) sustentabilidade ambiental;  

e)  inovação, seja pela introdução de tecnologias já desenvolvidas numa realidade em 

que são estranhas, seja pela criação ou recriação de tecnologias no próprio processo; 

f) organização e sistematização; 

g) acessibilidade e apropriação pela população; 

h) aprendizados gerados para todos os envolvidos; 

i)  diálogo entre saberes populares e conhecimento científico; 

j)  difusão dos conhecimentos e tecnologias desenvolvidos; 
k) processos participativos de planejamento, acompanhamento e avaliação; 

l)  fortalecimento do processo democrático (ITS, 2008, p.10). 

 

Dadas estas características, Baumgarten (2008) considera a TS como a expressão de 

uma nova forma de produzir conhecimento, com potencial para resolver problemas e 

necessidades sociais.  

Da mesma forma, Silva e Brito (2020) destacam que, apesar da validade universal de 

uma ideia de desenvolvimento baseada no conhecimento especializado e na ciência moderna, 

devemos considerar a existência de outras alternativas, multiformes, cujos horizontes são os 

bons viveres contextualizados e amparados pela aprendizagem coletiva e com a natureza.  

Para criar alternativas, é necessário favorecer a criação de espaços de trocas que 

estimulem novas formas de disseminação e construção de conhecimento, como afirma 

Baumgarten (2008):   

 

Acreditamos que as tecnologias sociais teriam a potencialidade para expressar 

instâncias físicas e virtuais de trocas, reintegração de saberes, contrabandos, inter 

campos e disciplinas que se fazem por sendas através das quais se vem construindo 

conhecimentos que dão conta da complexidade do mundo real e de nossas capacidades 

para construí-lo e reconstruí-lo de acordo com nossas necessidades e potencialidades. 

(BAUMGARTEN, 2008, p. 106).  

 

Freitas e Segatto (2014) reafirmam este posicionamento ao considerar a TS uma 

proposta adequada, arrojada e complexa na relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), na qual a “capacidade de aprender, participar e de gerar conhecimento são enfatizados 

e posicionados como pressupostos básicos de toda ação que deve ensejar a emancipação do 

indivíduo frente à sua realidade, por sua vez, compreendida e respeitada” (FREITAS; 

SEGATTO, 2014, p. 313). 

Para Cavalcante, Mesquita e Rodrigues-Filho (2020), o conceito de TS se relaciona 

com três eixos fundamentais: a) a pesquisa científica que estuda as relações entre ciência, 

tecnologia e a sociedade (CTS) deve incluir demandas sociais como tema; b) foco no 

conhecimento para a solução dos problemas sociais enfrentados pela população e; c) a 

abordagem de uma forma particular de intervir sobre as questões sociais. 
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Com efeito, a TS tem o potencial de religar saberes e criar pontes entre diferentes tipos 

de conhecimento.  A TS contribui para resolver problemas por meio do uso de técnicas simples 

e viáveis, oriundas de conhecimento acessível, construído dentro de um processo de troca de 

conhecimento popular com o saber técnico-científico, que contribui para emancipação dos 

atores envolvidos e para a abertura de horizontes que levam à transformação social 

(CAVALCANTE; MESQUITA; RODRIGUES-FILHO, 2020; MEDEIROS; SILVA, 2016; 

MORETTO NETO; GARRIDO; JUSTEN, 2011) 

Entretanto, este processo de trocas deve ser equitativo, pois, segundo Silva e Brito 

(2020), a prevalência do conhecimento científico para lidar com a questão da seca no nordeste 

brasileiro levou à dominação e negação de outros saberes, ao desconsiderar as pessoas da 

região, seus aspectos culturais, conhecimentos e técnicas de como conviver com este fenômeno, 

ao invés de combatê-lo. No sentido inverso, Araújo (2016) apresenta uma experiência bem 

sucedida de convivência com a seca nesta região, na qual, por intermédio de práticas educativas 

aliadas às tecnologias sociais, foi estabelecido um diálogo neste contexto, em busca da 

construção de estratégias horizontais de troca de saberes.  

Esta troca cria oportunidades para a emancipação e protagonismo pois, como afirma 

Correa (2016), a TS pode ser um meio para que cada sujeito, em seu coletivo, possa resgatar 

seus conhecimentos e potencialidades, oportunizando a escolha crítica em relação ao 

desenvolvimento, produção, divulgação, educação e apropriação de tecnologias. Assim, a 

aprendizagem e a construção de conhecimentos ocorrem a partir da relação entre teoria e 

prática, pela participação e envolvimento dos atores envolvidos na experiência (MACHADO, 

2016). 

Cavalcante, Mesquita e Rodrigues-Filho (2020) destacam a importância do 

envolvimento direto, pois consideram a TS como ferramenta facilitadora de aprendizagem 

social e, portanto, instrumento de transformação social, na qual a aprendizagem é experiencial, 

leva a mudanças nas práticas estabelecidas e nas formas de relacionamento entre os membros 

de uma rede ou comunidade. Assim, a TS torna possível a troca de conhecimentos e 

experiências, com espírito participativo-dialógico e comportamento crítico nos quais o 

aprendizado é considerado um meio de emancipação (FERNANDES, 2014).  

  Dessa forma, “a TS é um fenômeno de emancipação social, de resgate de valores e 

um processo educacional. Na TS a educação (processo de ensino e aprendizagem) é elemento 

central de toda ação de intervenção social” (PEREIRA; FREITAS, 2018, p. 109). Para os 
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autores, este processo de aprendizado vai além da educação formal, abrangendo a informal e a 

não formal, envolvendo diversos setores da sociedade, extrapolando a esfera acadêmica. 

Por sua vez, a Universidade, como locus privilegiado de produção de conhecimento, 

deve conduzir processos que permitam ampliar o alcance desta produção, criando pontes e 

conexões com outros saberes e realidades. A TS, por meio da extensão universitária, cria uma 

via de mão dupla com a sociedade, na qual encontrará a oportunidade de elaboração da práxis 

do conhecimento acadêmico (MENDES JÚNIOR, 2011).  

Silva (2010) e Fernandes Neto (2010) apresentam a experiência do Projeto TSGA, que, 

por meio de ações coordenadas envolvendo ensino, pesquisa e extensão, desenvolveu, dentre 

outras, uma TS que consiste em um modelo pedagógico criado para instrumentalizar a 

governança da água no município de Urubici, em Santa Catarina. Esta metodologia é composta 

por cinco etapas, denominadas de ciclos de aprendizagem, que são: acordo inicial, economia de 

experiência, comunidade de aprendizagem, estratégias de governança e avaliação e prospecção.  

De acordo com Fernandes Neto (2010), em cada uma destas etapas, os participantes se 

envolveram em um processo de reflexão teórica, empírica e metodológica que resultou no 

empoderamento comunitário para atuação qualificada em processos participativos. 

No processo de trocas de saberes que ocorre no âmbito da TS, é fundamental 

reconhecer e valorizar as necessidades, experiências e saberes de todos os participantes. Para 

Gaspar (2012), a Educação Ambiental e a TS compartilham o entendimento de que a pesquisa 

universitária poderia se valer da extensão como o principal orientador da demanda por 

conhecimentos, no qual a ação comunitária identificaria estas necessidades e os grupos de 

pesquisa estariam em constante diálogo com os projetos de extensão.  

Outra forma capaz de promover o diálogo entre saberes populares e acadêmicos é a 

constituição de parcerias entre as instituições de ensino e outras entidades da sociedade civil.  

Juliano (2013) apresenta uma TS denominada Rede Família, que promoveu essas relações. 

Nessa experiência, a construção e a aplicação do conhecimento foram alcançadas com a 

participação de amplos setores da sociedade, por meio de metodologias participativas, trabalho 

em rede e diálogo aberto. O autor considera que a dimensão educativa da TS se encontra 

alinhada com a Educação Ambiental crítica, pois são movimentos que caminham em direção a 

um novo modelo de sociedade que requer mudanças paradigmáticas e sinergias com diferentes 

áreas da ciência, da cultura e de ações coordenadas no âmbito social. 
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2.4 TECNOLOGIA SOCIAL E EDUCAÇÃO EM REDE 

 

Nosso tempo é marcado por processos que caracterizam um novo modelo de economia 

e sociedade, onde os recursos tecnológicos são intensamente empregados e o conhecimento é 

utilizado como recurso e fator de produção (NONAKA; TAKEUSHI, 1997).  

De acordo com Giglio, Souza e Spanhol (2015), neste cenário, os sistemas interativos 

de comunicação entre as pessoas tornou-se mais ágil e acessível, com o estabelecimento de uma 

rede virtual de relações que conecta pontos do planeta, gerando como resultado a disposição de 

uma sociedade em rede. 

O cientista social Castells (2005) considera a rede, que já existia em outros tempos e 

espaços, como a morfologia característica de nossa sociedade atual, que encontra no novo 

paradigma da tecnologia da informação a base material para penetrar em toda estrutura social:   

 

Além disso eu afirmaria que essa lógica de redes gera uma determinação social em 

níveis mais altos que a dos interesses sociais específicos expresso por meio de redes: 

o poder dos fluxos é maior que os fluxos de poder.  A presença na rede ou a ausência 

dela e a dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes cruciais de dominação 

e transformação de nossa sociedade de que, portanto, podemos apropriadamente 

chamar de sociedade em rede, caracterizada pela morfologia social sobre a ação social 

(CASTELLS, 2005, p. 565).   

 

A este fenômeno, Pierre Levy chamou de cibercultura, que reúne relações sociais, 

produções artísticas, intelectuais e éticas articuladas por meio de redes interconectadas de 

computadores. As redes virtuais são formadas por ‘nós’ que contribuem no processo de criação, 

codificação, gestão e disseminação de informação e conhecimento, gerando uma inteligência 

coletiva (LEVY, 1999). 

Castells (2005) corrobora a representação de Levy ao definir a rede como um conjunto 

de ‘nós’ interconectados onde cada ‘nó’ é o ponto no qual uma curva se entrecorta. Para o autor, 

o que é cada nó vai depender do tipo de rede concreta a que nos referimos.    

Ainda no campo da sociologia, destaca-se a Teoria Ator-Rede (TAR), defendida por 

Latour (2012), como um referencial teórico metodológico desenvolvido no âmbito dos estudos 

de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Na TAR, o conhecimento é um produto social de materiais 

heterogêneos, e não o resultado da aplicação de um método científico privilegiado. Assim, a 

sociedade, os agentes, as organizações e máquinas são efeitos gerados em redes compostas por 

atores humanos e não humanos.   
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A analogia feita por Capra (2008) traz o entendimento de redes vivas para a realidade 

social, onde a criatividade, adaptabilidade e capacidade cognitiva se manifestam, sem, 

entretanto, contar com o equilíbrio, que é uma das propriedades fundamentais da vida: 

 

A nova economia consiste em uma meta-rede global de interações tecnológicas e 

humanas complexas, que envolve múltiplos anéis e elos de realimentação que operam 

longe do equilíbrio e produzem uma variedade de fenômenos emergentes. (CAPRA, 

2008 p. 151). 

 

Esta nova ordem afeta as relações sociais como um todo e penetra no espaço educativo, 

gerando uma nova cultura e identidade:     

 

Na explícita ampliação do espaço educativo de interesse mercantil, sustentado legal e 

teoricamente, abrem-se lugares para a formação global incluída no processo 

econômico-cultural contemporâneo, confirmando novos espaços de poder 

relacionados com o saber, a informação e o conhecimento. Neste espaço reticulado, 

na sociedade global interligada, circulam em alta velocidade infinitas quantidades de 
informação e entre elas a disseminação de novos conhecimentos e educação 

continuada, gerando uma cultura, um consumo e uma identidade em seu entorno 

(GOMEZ, 2008, p. 178, tradução nossa). 

 

No cenário emergente deste contexto, Baumgarten (2008) identifica dois paradigmas 

estruturantes do pensamento: o paradigma mundial e soberano do mercado e o paradigma das 

teias, que são as redes sociais por meio das quais são alterados o tempo e o espaço. Assim 

sendo, “informação e conhecimento em redes transformam-se em tecnologias de poder que 

podem originar (e/ou incrementar) o lucro a ser apropriado privadamente e/ou gerar inovação 

social” (BAUMGARTEN, 2008, p. 106). 

Deste modo, a configuração planetária de uma sociedade em rede pode acirrar 

desigualdades e favorecer desequilíbrios de toda ordem, conforme alerta Castells (2005), como  

também pode abrir oportunidades para superação da exclusão através de processos pedagógicos 

potencializados pelas mídias do conhecimento ou da informação, concebidos por alguns autores 

como Educação em Rede (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS, 2020; MULLER; SOUZA, 

2020; GIGLIO; SOUZA; SPANHOL, 2015; DIAS, 2013; 2012; VERONA et al., 2012; 

GOMEZ, 2004) ).    

Para Dias (2013), a mudança na concepção das experiências de educação e 

aprendizagem da sociedade digital, organizada em rede, constitui um modelo que contribui para 

superar barreiras de natureza geográfica e sociais, promovendo o desenvolvimento de novas 

práticas de interação entre os indivíduos, e entre estes e os contextos de aprendizagem e 

conhecimento.  
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Moran (2015) considera que aprender é um processo ativo e progressivo que se 

constrói no equilíbrio entre a construção coletiva, através de diversas formas de colaboração 

entre grupos, e a personalizada, na qual cada um percorre roteiros diferenciados. Para o autor, 

a comunicação aberta, em rede, “é um componente chave para a aprendizagem significativa, 

pelas possibilidades de acesso, troca, recombinação de ideias, experiências e sínteses.” 

(MORAN, 2015, p. 31)  

  Analogamente, Dias (2013) afirma que a rede constitui um espaço aberto para o 

acesso à informação e para a interação social e cognitiva, no âmbito de processos que 

relacionam os atores da comunidade de aprendizagem e conhecimento, e através dos quais estes 

reelaboram suas interpretações individuais e coletivas, e as cenarizações do conhecimento 

distribuído. Sendo assim, “o foco nas práticas de mediação social e cognitiva apresenta uma 

nova perspectiva para o desenvolvimento dos processos de inovação pedagógica na educação 

aberta e em rede” (DIAS, 2013, p. 5). 

Esta perspectiva é considerada por Gomez (2004) como oportunidade para propor uma 

Educação em Rede emancipadora, onde abrem-se espaços para a educação popular, 

considerando-se a dimensão política da educação, a organização social das pessoas a partir dos 

seus saberes, a prática dialógica e a relação texto/contexto. 

Desta forma, a autora desenvolve, a partir dos fundamentos da pedagogia freiriana, 

uma proposta de Educação em Rede, através de plataformas digitais, que “deve ser vivenciada 

como uma prática concreta de libertação e construção da história” (GOMEZ, 2004, p. 23).   

Gomez (2004) destaca ainda a importância da alfabetização digital como um processo 

interativo de aprendizagem em grupo, em ambiente cooperativo e dialógico e de comunicação, 

que se refere tanto aos saberes básicos e à compreensão crítica da realidade como também à 

aquisição de conhecimentos de informática.  

Da mesma forma, Dias (2012) reforça a importância da participação e da alfabetização 

digital como condição fundamental para o desenvolvimento de processos de Educação em 

Rede: 

A sociedade da aprendizagem e do conhecimento em rede exige a participação ativa, 

individual e coletiva, só possível através da literacia alicerçada na fluência digital, à 

qual acrescentamos, também, a fluidez na criação e desenvolvimento das narrativas 

digitais. Exige assim, também, que a participação seja observada como modo de 
construir o sentido de pertencimento e identidade na rede de atores e mediadores das 

experiências, cenários e contextos de aprendizagem (DIAS, 2012, p. 4). 

 

Tendo em vista a relevância dos processos participativos, dialógicos, contextualizados   

na construção de conhecimento por meio da TS, no presente estudo foi adotada a perspectiva   
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citada em Souza e Giglio (2015, p. 37), em que a Educação em Rede é a “educação estendida 

por toda a rede (física e virtual) que tem como base as mídias digitais interativas como lógica 

de trabalho, acesso à informação, conhecimento, comunicação e método de aprendizagem.”  

Embora considerem que a Educação em Rede ocorra também no espaço físico, os 

autores acreditam, assim como Gomez (2004), que é no espaço virtual que se encontram as 

melhores oportunidades para a democratização da sociedade, pois é com uma educação integral, 

holística, complexa, que se propõe a educação em rede, para a utilização digital da mídia e da 

web como espaço de diálogo, interatividade e reelaboração das informações, onde é possível 

transformar o conhecimento em instrumento de cibercidadania (SOUZA; GIGLIO, 2015).    

Desta forma, acreditamos, em concordância com Bocayuva (2009), que a TS apoiada 

em processos de educação em rede se propõe a criar espaços de troca de interesses coletivos, 

que têm como base as dinâmicas de construção de redes horizontais e a formulação de 

alternativas em termos de processos e produtos, que possam gerar condições para o intercâmbio 

cultural, a socialização de conhecimentos, a aprendizagem e a pesquisa de soluções para superar 

o quadro de desigualdades e segregações.  

Esta condição permite articular novas economias de produção e geração de 

conhecimentos, que dependem do “esforço de transformação e articulação de capital social e 

do reforço de laços entre o tecido social autônomo nos territórios e a prática de montagem de 

redes de aproximação da inteligência coletiva nos lugares” (BOCAYUVA, 2009, p. 126). 

 

2.5 TECNOLOGIA SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 

 

A crescente degradação da natureza e as crises provocadas pelo uso abusivo dos 

recursos naturais nos levam a questionar os modelos de desenvolvimento que vêm sendo 

adotados e a refletir sobre a necessidade de propormos novos paradigmas, considerando a 

sustentabilidade como elemento fundamental.  

Apesar da atualidade do tema, o conceito não é novo. Boff (2012) afirma que foi na 

Alemanha, em 1560, que a ideia de sustentabilidade surgiu pela primeira vez, oriunda da 

preocupação pelo uso racional e regeneração de florestas, para que pudessem se manter de 

forma permanente. Neste contexto, surgiu o termo ‘sustentabilidade’, da palavra alemã 

nachhaltigkeit. De acordo com o autor, o termo foi utilizado novamente em 1713, pelo capitão 

saxão Carlowitz, que transformou a palavra em um conceito estratégico ao escrever um tratado 
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intitulado ‘Silvicultura econômica’, que propunha o uso sustentável da madeira e deu origem a 

uma nova ciência: a Silvicultura.   

Aos poucos, a questão da sustentabilidade vai saindo de meios restritos, ganhando 

escala, e passa a ser encarada como um desafio global. Ainda na década de 60, um marco que 

merece destaque foi o lançamento do livro ‘A Primavera Silenciosa’, de Rachel Carson, 

publicado em 1962, que marcou época pelo sinal de alerta que levantou sobre o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, tornando-se uma das obras mais importantes sobre a questão 

ambiental, pois tem sido apontada como fundadora do movimento ambientalista moderno 

(BONZI, 2013).  

A discussão em torno do tema da sustentabilidade continuou reverberando em meios 

ligados à Silvicultura até 1970, quando se criou o Clube de Roma, que lançou um relatório 

sobre os ‘limites do crescimento’, provocando acaloradas discussões nos meios científicos, 

empresas e sociedade (BOFF, 2012). Nesse momento, os limites que poderiam ser aceitáveis 

para o desenvolvimento passam a interessar muitas nações. A ONU alimenta o debate, 

organizando a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente das Nações 

Unidas, em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972 (BOFF, 2012; SCOTTO; CARVALHO; 

GUIMARÃES, 2007; NASCIMENTO, 2012). 

O debate toma corpo e evolui, sendo que, em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento publica o Relatório Brundtland, que apresenta pela primeira vez 

o conceito de desenvolvimento sustentável, por meio do manifesto intitulado ‘Nosso Futuro 

Comum’, sendo definido como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades" 

(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 46).  

Apesar de controverso, o conceito foi fundamental para amadurecer o debate que teve 

seguimento em uma sucessão de eventos, conforme citado em Scotto, Carvalho e Guimarães 

(2007), como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, conhecida por Rio-92, que lançou, entre 

outros documentos, uma agenda ambiental global com 21 proposições; e a conferência de 

Kyoto, realizada no Japão, em 1987, que resultou em um acordo sobre o clima. O saldo positivo 

destes eventos foi o crescimento da consciência humana em torno da questão ambiental, em 

especial sobre as mudanças climáticas (BOFF, 2012). 

Na arena desse debate vão entrando universidades, ONGs, empresas e a sociedade civil 

em geral, onde a ideia de desenvolvimento sustentável enfrenta sua principal contradição:  
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conciliar desenvolvimento econômico e ecologia sem romper com o modelo que originou a 

crise social e ambiental (SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, 2007). Da mesma forma, 

Vizeu, Meneghetti e Seifert (2012) argumentam que o entendimento dominante do conceito 

origina-se em uma concepção conciliatória com o capitalismo, que revela uma relação ambígua 

entre as condições históricas de seu surgimento como uma ideia pretensamente reparadora da 

crise socioambiental. 

Por sua vez, Nascimento (2012) considera vago o conceito apresentado no Relatório 

Brundtland, pois não deixa claro quais seriam as necessidades humanas atuais nem das gerações 

futuras, mas tem o mérito de introduzir a noção da intergeracionalidade, ou seja, compromisso 

com as gerações futuras e justiça social, no sentido de que todos têm direito de acesso aos bens 

necessários a uma vida digna. 

Na década de 90, surge a ideia que até hoje orienta a prática de muitas empresas, de 

um modelo de sustentabilidade que considera três dimensões, envolvendo os meios social, 

ambiental e econômico. O chamado ‘triângulo da sustentabilidade’, que em inglês seria 

denominado triple bottom line, foi um termo criado pelo consultor britânico John Elkington em 

1997, referindo-se à necessidade de uma gestão empresarial voltada às suas três dimensões, que 

começam pela letra ‘p’: ‘profit’, ‘people’ e ‘planet’ (LAMIN-GUEDES, 2012; VIZEU; 

MENEGHETTI; SEIFERT, 2012). 

A este propósito, Veiga (2013) comenta que a parábola dos três pilares começou a ser 

difundida no contexto das empresas, e não das nações, pois nada que conste no Relatório 

Brundtland nos permite inferir que o desenvolvimento sustentável teria apenas três dimensões, 

ao contrário, nas raras vezes em que o relatório usa o termo ‘dimensões’, apresenta longas listas 

que permitem novas inserções.  

Para Sachs (apud VEIGA, 2005), falamos em desenvolvimento sustentável porque a 

sustentabilidade das civilizações humanas vai depender da capacidade de fazer bom uso da 

natureza e respeitar os preceitos da prudência ecológica. Assim, o adjetivo sustentável deveria 

se desdobrar em: socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente 

sustentado em termos temporais.    

Com relação às dimensões, Sachs (2002) considera que não há como esgotar todas as 

possibilidades, mas propõe que pelo menos oito delas sejam levadas em conta:  
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a) social, com alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, distribuição 

de renda justa, emprego pleno ou autônomo, qualidade de vida decente e igualdade 

no acesso aos recursos e serviços sociais; 

b) cultural, com equilíbrio entre respeito à tradição e inovação, capacidade de 

autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno e 

autoconfiança, combinada com abertura para o mundo; 

c) ecológica, com a preservação do potencial do capital natural na sua produção de 

recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis; 

d) ambiental, com respeito e valorização da capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais; 

e) territorial, com configurações urbanas e rurais balanceadas, melhoria do ambiente 

urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis. 

f) econômica, com desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, segurança 

alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, 

nível razoável de autonomia na pesquisa científica e tecnológica e inserção 

soberana na economia internacional; 

g) política nacional, envolvendo democracia, definida em termos de apropriação 

universal dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para 

implementar o projeto nacional em parceria com todos os empreendedores e um 

nível razoável de coesão social; 

h) política internacional, baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da 

ONU, na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional, promoção de 

um acordo Norte-Sul de co-desenvolvimento baseado no princípio da igualdade, 

controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios, 

controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do 

meio ambiente e dos recursos naturais, prevenção das mudanças globais negativas, 

proteção da diversidade biológica e cultural, gestão do patrimônio global como 

herança comum da humanidade, sistema efetivo de cooperação científica e 

tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e 

tecnologia, também como propriedade da herança comum da humanidade. 
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A visão multidimensional de Sachs demonstra a complexidade e importância da 

questão da sustentabilidade como uma estratégia alternativa à ordem global estabelecida. Sachs 

(2002) considera o desenvolvimento sustentável como um desafio planetário que requer 

estratégias complementares entre o Norte e o Sul para o desenvolvimento.   

Não há dúvidas que estamos diante de uma problemática complexa e 

multidimensional, que envolve diversas variáveis e suas relações. No entendimento de 

Ahuerma et al. (2018), as intrincadas relações entre aspectos naturais, sociais e econômicos só 

podem ser explicadas a partir de sua complexidade, que juntamente com a transdisciplinaridade 

seriam as ferramentas epistêmicas mais adequadas para abordar a sustentabilidade.  

Na visão de Capra e Luisi (2014), a sustentabilidade é um processo humano de 

coevolução definida, do ponto de vista operacional, como planejar uma comunidade para que 

suas atividades não interfiram na capacidade inerente da natureza em sustentar a teia da vida, o 

que implica compreender os mecanismos que os ecossistemas desenvolveram. Assim, a teoria 

da complexidade, que tem origem na matemática, pois apresenta elementos da teoria do caos e 

da geometria fractal, tem importância crucial para ler o mundo vivo ao nosso redor, uma vez 

que padrão, ordem e complexidade são questões essencialmente matemáticas (CAPRA; LUISI, 

2014).      

Avançando a abordagem para além da mera leitura do mundo, Leff (2015) propõe um 

conceito de complexidade ambiental, a qual:   

 

[...] emerge como resposta ao constrangimento do mundo e da natureza pela 

unificação ideológica, tecnológica e econômica e abre uma nova reflexão sobre a 

natureza do ser, do saber e do conhecer; sobre a articulação de conhecimentos na 

interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, sobre o diálogo de saberes e a 
inserção da subjetividade, dos sentimentos, dos valores e interesses nas tomadas de 

decisão e nas estratégias de apropriação da natureza (LEFF, 2015, p. 420).  

 

Assim, recorre-se a Morin, Ciurana e Motta (2003), que trazem a noção de 

complexidade como episteme para tentar compreender os fenômenos na sua totalidade. Na 

afirmação de Ahuerma et al. (2018), as metodologias usadas para acessar problemas complexos 

são úteis na pesquisa que envolve a multicausalidade, pois ajudam a entender estes problemas. 

Nas palavras de Morin:  

 

O pensamento que une substituirá a causalidade linear e unidirecional por uma 

causalidade em círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica clássica pelo 

diálogo capaz de conceber noções ao mesmo tempo complementares e antagonistas, 

e completará o conhecimento da integração das partes em um todo, pelo 

reconhecimento da integração do todo no interior das partes. Ligará a explicação à 

compreensão, em todos os fenômenos humanos (MORIN, 2000, p. 92-93). 
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Evidentemente, a sustentabilidade se enquadra neste espectro de questões que exigem 

uma abordagem complexa, alerta Morin:   

 

[...] quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, maior a incapacidade de 

pensar sua multidimensionalidade; quanto mais a crise progride, mais progride a 
incapacidade de pensar a crise; quanto mais planetários tornam-se os problemas, mais 

impensáveis eles se tornam. Uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o 

complexo planetário fica cega, inconsciente e irresponsável (MORIN; CIURANA; 

MOTTA, 2003 p. 15). 

 

Assim como Leff (2015), Morin, Ciurana e Motta (2003) propõem uma reintegração 

de saberes para enfrentar os grandes desafios de nossos tempos, pois consideram inadequadas 

as abordagens fragmentadas, com saberes separados, compartimentados entre disciplinas para 

tratar de problemas que são polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, 

globais e planetários.   

São desafios crescentes, uma vez que os problemas se tornam cada vez mais graves e 

ainda não conseguimos encontrar o rumo certo para o enfrentamento das crises. Silva (2019) 

afirma que as sociedades humanas que conseguiram conviver de modo sustentável foram as 

que praticaram valores de respeito e de filiação à natureza e o reconhecimento e valorização 

dos bens que pertencem a todos. O autor afirma que a sustentabilidade não é uma informação 

genética dos seres vivos, é preciso desencadear um processo de construção social capaz de criar 

uma cultura humana da sustentabilidade. Para tanto, é necessária “uma formação humana e 

profissional aberta ao diálogo de saberes, a uma economia da experiência sobre a degradação e 

o estudo e aplicação de melhores práticas sustentáveis” (SILVA, 2019 p. 8), nas quais se 

inserem, ao nosso ver, as tecnologias sociais. 

De fato, a TS surge com a ideia de oposição ao modelo de desenvolvimento capaz de 

gerar caos social e degradação ambiental, escassez de recursos, desastres naturais, pobreza e 

miséria. A TS se opõe a este modelo e se coloca ao lado daqueles que trabalham na construção 

de um cenário contrário, no qual se vislumbra um mundo justo e democrático, em equilíbrio 

com o meio ambiente, que permita alcançar um futuro de bem-estar durável (ITS, 2007, p. 16).  

A esta altura, impõe-se uma agenda global que considera a sustentabilidade e a 

inclusão social como princípios fundamentais. Foi com esta intenção que a ONU lançou, em 

2015, a Agenda 2030, desenvolvida através de um processo participativo que envolveu 193 

países, através de governos, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de pesquisa. Trata-

se de um pacto que inclui 17 objetivos e 169 metas de ação global para alcance até 2030, que 

abrangem as dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável, de 
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forma integrada e inter-relacionada, visando à erradicação da fome e da miséria e à 

sustentabilidade em diversas dimensões (BRASIL, 2021). São metas ousadas e ambiciosas, que 

exigem esforços coordenados de Estados, governos, países e também o comprometimento de 

cada indivíduo.  

Diante do exposto, considera-se neste estudo a ideia de sustentabilidade que emerge 

como um valor ou princípio, resultado de interação permanente das diversas dimensões da 

realidade: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política e outras 

possíveis. Implica mudanças de paradigmas com a incorporação de uma ética comprometida 

com interesses coletivos, apoiada na geração de conhecimento inter e transdisciplinar, capaz de 

observar uma realidade multidimensional e complexa.  

 

2.6 MATRIZ E MODELO DE ANÁLISE 

 

Os elementos extraídos da literatura permitiram a elaboração da matriz de análise 

(Quadro 4), que apresenta a Tecnologia Social como tema transversal às categorias e 

subcategorias que foram evidenciadas e suas principais referências. 

  

Quadro 4: Matriz de análise 

TECNOLOGIA SOCIAL 

CATEGORIA SUBCATEGORIA AUTOR (DATA) 

Artefato tecnológico Simples-viável-efetivo TSGA  

Funcional TSGA  

Metodologia Passo a passo de como 

fazer 

ITS (2004), TSGA  

Processo de aprendizagem Acesso ao saber Baumgarten (2008)  

Aprender na prática ITS (2004); (2008) 

Disseminação ITS (2004,2007,2008); Baumgarten (2008) 

Redes Bocayuva (2009) (Dias (2013); Souza e Giglio 

(2015); Baumgarten (2008); Gomez (2004, 

2008); Capra (2008), Müller e Souza (2020).  

Troca de saberes ITS (2004, 2007); Fenoglio, Cejas e 

Barrionuevo (2012); Baumgarten (2008); 

Visão de mundo ITS (2004,2007,2008) 

Conhecimento objetivo Domínio do artefato ITS (2004) 

Empoderamento  Dagnino, Novaes e Brandão (2004); 

ITS(2008); TSGA  

 continua 
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   conclusão 

TECNOLOGIA SOCIAL 

CATEGORIA SUBCATEGORIA AUTOR (DATA) 

Participação Atores Dagnino (2004, 2011) 

Contexto Dagnino (2004,2011) 

Demanda comunitária ITS (2004,2008) 

Engajamento ITS (2004,2008) 

Cooperação Ação coletiva Dagnino (2004,2011) 

Sustentabilidade  Ambiental Leff (2015); Capra (2008, 2010), 2014); Sachs 

(2002) 

Econômica Sachs (2002) 

Social Sachs (2002) 

Cultural Sachs (2002) 

Política Sachs (2002) 

Espacial Sachs (2002) 

Transformação social Emancipação e 

protagonismo 

Dagnino (2004); ITS (2004, 2007, 2008); 

Baumgarten (2008)  

Continuidade Ações, pesquisas e 

projetos  

Baumgarten (2008), Dagnino (2019) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 1 apresenta, em forma de diagrama, o modelo de análise do estudo derivado 

da revisão teórica, de acordo com as categorias e subcategorias constantes da Matriz de Análise.  

 

Figura 1: Diagrama representativo do modelo de análise 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O diagrama é uma representação gráfica da Matriz de Análise, elaborada para 

demostrar as relações entre as categoria e subcategorias identificadas na revisão teórica.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Pesquisar é uma atividade que exige curiosidade, capacidade de análise, rigor e 

método. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa é a atividade nuclear da Ciência, 

que se processa por meio de aproximações sucessivas da realidade, através de um exame ou 

inquérito minucioso realizado com a finalidade de resolver um problema.  

Para orientar o percurso da investigação é necessário, em primeiro lugar, elaborar um 

plano de trabalho definindo as abordagens e estratégias mais adequadas para encontrar as 

respostas e/ou soluções procuradas. Creswell (2010) indica que esse plano envolve várias 

decisões, que refletem as concepções do pesquisador, os procedimentos da investigação (ou 

estratégias) e os métodos de coleta, análise e interpretação de dados. Deve-se considerar a 

natureza do problema ou a questão de pesquisa, as experiências pessoais do pesquisador e o 

público para o qual o estudo é dirigido. 

O planejamento da pesquisa tomou por base um mapa metacognitivo inspirado no V 

de Gowin, que tem o intuito de guiar e descrever os procedimentos teóricos e metodológicos de 

uma pesquisa acadêmica. 

O Vê de Gowin, concebido por D. Bob Gowin em 1977, é um instrumento 

metacognitivo aplicável em diversas questões de estudo. Catapan (2006) realizou uma 

adequação, tornando-o um mapa metacognitivo específico para orientação e realização de 

pesquisas. A utilização desse instrumento dá visibilidade gráfica ao projeto e serve de mapa 

topológico e dinâmico, conforme apresentado na figura 2. 

A questão básica de pesquisa, apresentada no centro do diagrama, tem relação com o 

domínio teórico-conceitual e o metodológico, sendo o ponto de partida do planejamento, pois 

indica o fenômeno de interesse da pesquisa. Esta questão norteadora do estudo foi elaborada a 

partir da experiência da pesquisadora na criação de espaços pedagógicos para aprendizagem em 

rede através da implementação de TSs.  

Na base do Vê, é apresentado o objeto de estudo, que será utilizado como campo 

empírico da pesquisa, para responder à questão básica, que no caso é a experiência do Projeto 

TSGA.  

  



53 

 

Figura 2: Mapa metacognitivo da pesquisa 
 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Catapan (1998 apud RONCARELLI, 2012, p. 132) 

 

Uma das diretrizes da presente pesquisa reside no entendimento da TS como geradora 

de processos de aprendizagem, com potencial para geração e disseminação de conhecimento 

para a sustentabilidade e transformação social. O percurso metodológico se desenvolve a partir 

do paradigma interpretativista que, segundo Morgan (2005), é baseado na visão de que a 

realidade social não existe em qualquer sentido concreto, mas sim através da experiência 

subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos, podendo ser entendida a partir do ponto de vista do 

participante em ação, ao invés do observador. 

As teorias, princípios e conceitos que fundamentam este estudo estão no campo 

interdisciplinar que envolve Ciências Sociais, Administração, Educação, Ciências Naturais e 

Engenharia. A partir do estudo de teorias sobre os constructos – tecnologia social, 

conhecimento, educação em rede e sustentabilidade, vão-se tecendo os princípios, 

estabelecendo-se conexões e intersecções com os fenômenos pesquisados. 

O domínio metodológico da pesquisa encontra-se no lado direito do Vê.  

A questão básica de pesquisa e o objeto a ser estudado levaram à escolha da abordagem 

qualitativa como estratégia de investigação. “A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e 

para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou 
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humano” (CRESWELL, 2010, p. 27). Para Minayo (2012), na abordagem qualitativa, o 

percurso analítico e sistemático torna possível a objetivação de um tipo de conhecimento que 

utiliza dados subjetivos como opiniões, crenças, valores, representações, relações humanas e 

sociais e concretiza a possibilidade de construção de conhecimento.  

O método indutivo adotado neste estudo é uma das características da pesquisa 

qualitativa, na qual o conhecimento vai sendo construído a partir de dados extraídos da 

realidade. Merriam (2009) observa que os pesquisadores qualitativos geram conhecimento a 

partir de observações e entendimentos intuitivos colhidos do campo, de onde emergem 

informações geradas indutivamente dos dados na forma de temas, categorias, tipologias, 

hipóteses provisórias e até teorias sobre um determinado aspecto da prática.  

 Quanto à natureza, este estudo se enquadra em pesquisa básica, que “objetiva gerar 

conhecimentos novos, sem aplicação prática prevista” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009 p. 34). 

Com relação aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória, que, 

de acordo com Gil (2002), proporciona familiaridade com o problema levantado para torná-lo 

mais explícito e compreende levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas envolvidas 

com o problema pesquisado e análise de exemplos para melhorar a compreensão.  

Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, classifica-se como um estudo de 

caso, que “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2002 p. 54). Segundo Oliveira (2008, p. 

6), nesse tipo de pesquisa, é importante retratar “a complexidade de uma situação particular, 

focalizando o problema em seu aspecto total”, proporcionando ao pesquisador usar uma 

variedade de “fontes para coleta de dados que são colhidos em vários momentos da pesquisa e 

em situações diversas, com diferentes tipos de sujeito”. 

Os dados foram analisados através do método da Análise Temática (AT), que “permite 

identificar, organizar e oferecer insights sobre padrões de significados (temas) em um conjunto 

de dados, viabilizando ao pesquisador ver e dar sentido às experiências compartilhadas” 

(BRAUN; CLARKE, 2012, p. 57). 

Apesar do caráter predominante indutivo desta pesquisa, devido à especificidade do 

tema deste estudo, optou-se pela adoção da AT através de uma abordagem teórica ou dedutiva, 

onde os códigos iniciais foram extraídos da literatura. De acordo com Braun e Clarke (2006), 

esta forma de análise é dirigida pelo interesse teórico ou analítico do pesquisador em uma 

questão bem específica e tende a fornecer uma análise detalhada de alguns aspectos dos dados.  

 



55 

 

3.1 FASES DA EXECUÇÃO  

 

A primeira fase da pesquisa teve início com uma revisão integrativa da literatura para 

verificar de que forma estão sendo abordadas as dimensões pedagógicas da Tecnologia Social.  

Para esta revisão, foi elaborada a seguinte questão: Quais são as relações entre Tecnologias 

Sociais, geração, compartilhamento de conhecimento e aprendizagem?  

Cabe aqui destacar uma particularidade do tema abordado, que apresenta a maior parte 

da literatura publicada no idioma português e no Brasil (OLIVEIRA et al., 2018) e, em muitos 

casos, voltada para um público geral, e não apenas o acadêmico, disponibilizada em fontes 

diferentes das bases tradicionais de dados (DUQUE; VALADÃO, 2017). 

Ainda na primeira fase, foi realizada uma busca assistemática na literatura e pesquisa 

documental no acervo do Projeto TSGA, para assimilar os conceitos e constructos balizadores 

da pesquisa, colher dados sobre o projeto e subsídios para a elaboração dos roteiros das 

entrevistas. 

A segunda fase da pesquisa consistiu na elaboração do referencial teórico e dos roteiros 

das entrevistas semiestruturadas, com base nas informações coletadas na fase anterior. 

Na terceira fase, foi desenvolvido o trabalho de campo com coleta de dados através da 

realização de entrevistas semiestruturadas, definidas em roteiro pré-estabelecido. Este tipo de 

entrevista geralmente é organizado em torno de um conjunto de perguntas abertas pré-

determinadas, com outras questões que emergem do diálogo entre entrevistador e entrevistado, 

e pode ocorrer tanto com um indivíduo como em grupos (DICICCO‐BLOOM; CRABTREE, 

2006).  

 Nesta perspectiva, foram elaborados os dois roteiros, apresentados no Apêndice B, 

um deles para orientar as entrevistas com agricultores e o outro para os demais participantes. 

 Após quatro anos de encerramento do projeto, foi possível recuperar os contatos com 

os participantes, através de meio eletrônico, com relativa facilidade. Os entrevistados foram 

definidos tendo em vista alcançar a maior abrangência possível em relação às regiões de atuação 

do projeto, como também em relação às funções desempenhadas. Para manter sigilo sobre a 

identidade dos participantes, foram atribuídos codinomes relacionados com a função, 

acrescidos de indicador numérico. A seguir, apresenta-se uma breve caracterização de cada ator 

entrevistado, para melhor entendimento a respeito de seus papéis no projeto.  

Agricultora 1 – Na época de interação com o Projeto TSGA, trabalhava com cultivo 

de hortaliças em propriedade de agricultura familiar, no município de São João do Sul/ SC. Na 
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propriedade, foi implantado um sistema de coleta e distribuição de água da chuva para regar 

uma horta de hortaliças orgânicas. Atualmente, a família se dedica ao cultivo de frutas para a 

produção de polpas.  

Agricultor 2 – Dedica-se ao cultivo e comercialização de hortaliças e frutas orgânicas 

in natura. Trabalha em propriedade familiar na comunidade de Rodeio Bonito, no município 

de Chapecó/SC, onde foi implantado um sistema de coleta e armazenamento de água da chuva, 

com capacidade para armazenar 250 mil litros, que está aberto à visitação de agricultores, 

técnicos e pesquisadores.  

Agricultora 3 – Filha de agricultores orgânicos residentes na comunidade Baiano, em 

Urubici/SC, participantes das fases 1 e 2 do Projeto TSGA. A propriedade funciona, desde a 

primeira fase do projeto, como unidade demonstrativa pedagógica em turismo rural sustentável 

e abriga uma pousada que recebe visitantes o ano inteiro. No local, foi implantado um conjunto 

de TSs, tais como horta orgânica, trilha guiada, cultivo de mudas de araucária com 

melhoramento genético e galinheiro móvel. Atualmente, a família se dedica à agricultura 

orgânica e turismo rural, e participa de outros projetos, como o ‘Acolhida na Colônia’. 

Bolsista 1 – Atuou na implantação de TSs na região sul do estado de Santa Catarina, 

em ações de Educação Ambiental, produção de material pedagógico e na elaboração de 

relatórios de acompanhamento do projeto. Atualmente, trabalha como Engenheira Sanitarista e 

Ambiental na Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR). 

Bolsista 2 – Contribuiu para o desenvolvimento e implementação do Programa de 

Educação Ambiental do projeto, com ações junto a escolas municipais e eventos nas regiões de 

abrangência. Participou da elaboração de materiais pedagógicos, como apostilas e cartilhas, 

ministrou cursos presenciais e online sobre gestão social de bacias hidrográficas. Contribuiu 

com a implantação de TSs em Urubici/SC. Atualmente, é coordenador de projetos ligados à 

temática socioambiental em uma ONG, o Instituto Çaracura. 

Bolsista 3 – Atuou no Programa de Educação Ambiental e de Comunicação. Suas 

atividades envolveram a participação em oficinas pedagógicas nas escolas, a criação do website 

do projeto, a produção de materiais pedagógicos, como cartilhas, banners e folders e também o 

apoio à gerência executiva na produção de relatórios de acompanhamento. Atualmente, é 

pesquisadora colaboradora do Programa de Engenharia Ambiental da Universidade de Brasília 

(UNB) e coordena o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento no módulo resíduos 

sólidos. 
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Coordenador 1 – Responsável pela coordenação geral do projeto em suas duas fases, 

é professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Além das atividades de coordenação, atuou na implementação de 

TSs, do Núcleo TSGA e no desenvolvimento de pesquisa científica no âmbito do projeto. 

Coordenador 2 – Foi um dos idealizadores do projeto e atuou na primeira fase como 

coordenador dos objetivos referentes ao desenvolvimento do ‘Modelo de Governança da Água 

e do Território associado às TSs’ e da ‘construção, de forma pedagógica e participativa, da 

definição e implementação de Unidades de Conservação na Serra Geral e zona de recarga direta 

do Aquífero Guarani, no município de Urubici.’ Atualmente, é professor aposentado da UFSC 

e atua em atividades pedagógicas e de comunicação em prol da valorização e construção de 

uma cultura voltada à sustentabilidade. 

Coordenador 3 – Bacharel em Relações Internacionais, atuou como coordenador do 

Programa de Educação Ambiental, promovendo ações em parceria com escolas municipais, a 

confecção de material pedagógico e a participação em eventos. Também colaborou com a 

implementação de TSs no Município de Urubici e com a elaboração e apresentação do curso de 

‘Gestão Social de Bacias Hidrográficas’. Atualmente, é o chefe do Departamento de 

Metodologia do Instituto Educação Cidadania e Cultura da Sustentabilidade, (Instituto 

ECCUS), com sede em João Pessoa (PB).   

Coordenador 4 – Engenheiro Agrônomo e professor aposentado da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), foi um dos idealizadores do projeto, no qual atuou nas duas fases 

como coordenador adjunto, junto à coordenação geral, no planejamento e elaboração de 

estratégias e suporte metodológico.  

Gerente Regional 1 – Engenheiro Agrônomo, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves 

de Concórdia/SC, atuou nas duas fases do projeto como coordenador das atividades realizadas 

na cidade de Concórdia e entorno, que envolveram ações de comunicação, Educação 

Ambiental, promoção de eventos regionais, capacitação e implantação de unidades 

demonstrativas pedagógicas em TSs.  

Gerente Regional 2 – Engenheiro Agrônomo, pesquisador da Epagri, atuou como 

coordenador das atividades realizadas na cidade de Chapecó e entorno, envolvendo ações 

análogas às do Coordenador Regional 1. Atuou também como coordenador das ações referentes 

à criação do website do projeto e da Plataforma de Educação em Rede, desenvolvida com o 

objetivo de disponibilizar uma oportunidade de estudo permanente, autônomo e de forma 

gratuita nas diversas temáticas abordadas pelo projeto TSGA. 
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Gerente Regional 3 – Pedagoga, participou do TSGA coordenando as ações realizadas 

na região sul, de forma análoga aos demais coordenadores regionais, e também ministrando o 

curso de capacitação presencial ‘Educação para a prevenção e redução de riscos climáticos’.  

Professora 1 – Pedagoga, responsável pela Escola de Ensino Fundamental Rio dos 

Anjos, na comunidade rural de Rio dos Anjos, município de Araranguá. No âmbito do Projeto 

TSGA, acompanhou a implementação da TS ‘cisterna subterrânea com reservatório contendo 

areia’ na escola, que envolveu ações de Educação Ambiental, disseminação e comunicação. 

Professor 2 – Biólogo, leciona Biologia e Ciências na Escola Básica Municipal 

Professor Donato Alípio de Campos, no município de Biguaçu. Participou do projeto 

desenvolvendo ações de Educação Ambiental na escola, que envolveram a construção de um 

anfiteatro ao ar livre, a formação de uma rede de escolas para a troca de experiências, a 

realização de oficinas pedagógicas, a produção de vídeos, entre outras.  

Professora 3 – Pedagoga, professora da escola Lepoldo Hannoff, localizada na 

comunidade rural de Barracão, município de Orleans/SC. Participou das duas fases do projeto 

acompanhando a implantação de TSs na escola: composteira, potabilizador solar, zona de raízes 

para tratamento de esgoto, recomposição de mata ciliar e jardim sensorial. Atuou no programa 

de Educação Ambiental, em ações que envolveram atividades como a realização de oficinas de 

reciclagem, análise da qualidade da água e a produção de material pedagógico.  

  Estes 16 participantes concederam entrevistas em maio e junho de 2021.O Quadro 5 

apresenta uma síntese do perfil de cada entrevistado e o tempo de duração das entrevistas. 

 

Quadro 5: Perfil dos entrevistados 

ENTREVISTADO(A) FUNÇÃO OU OCUPAÇÃO/MUNICÍPIO 
DURAÇÃO DA 

ENTREVISTA 

Agricultora 1  Agricultora / São João do Sul (SC) 14 minutos 

Agricultor 2 Agricultor / Chapecó 19 minutos 

Agricultora 3  Agricultora / Urubici 30 minutos 

Bolsista 1  Bolsista de graduação Eng. Sanitária e Ambiental 

UFSC/ Florianópolis 

13 minutos 

Bolsista 2  Bolsista de graduação Eng. Sanitária e Ambiental 

UFSC / Florianópolis 

27 minutos 

Bolsista 3  Bolsista de graduação/ Florianópolis 32 minutos 

Coordenador 1  Coordenador Geral / Florianópolis 28 minutos 

Coordenador 2  Coordenador fase 1 /Florianópolis 1 hora e 03 minutos 

Coordenador 3  Coordenador de Educação Ambiental / Florianópolis  34 minutos 

Coordenador 4  Coordenador Metodológico / Florianópolis 35 minutos 

Gerente 1  Gerente regional / Concórdia 45 minutos 

continua 
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ENTREVISTADO(A) FUNÇÃO OU OCUPAÇÃO/MUNICÍPIO 
DURAÇÃO DA 

ENTREVISTA 

Gerente 2  Coordenador de Educação em Rede e Gerente 

Regional / Chapecó 

28 minutos 

Gerente 3  Gerente Regional Araranguá 43 minutos 

Professora 1  Professora Escola Municipal /Araranguá 24 minutos 

Professor 2  Professor de Escola Municipal / Biguaçu 35 minutos 

Professora 3  Professora de Escola Municipal / Orleans 25 minutos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As transcrições resultaram em um conjunto textual heterogêneo, que foi examinado 

em profundidade em busca de temas relacionados aos objetivos da pesquisa. Assim, teve início 

a fase 4, que consistiu na análise dos dados pelo método de Análise Temática (AT). 

Inicialmente, foram definidos códigos, a partir de categorias e subcategorias teóricas, 

apresentadas na Matriz de Análise (Quadro 4). 

Dada a expressiva quantidade de dados oriundos das entrevistas, utilizou-se o software 

Nvivo como ferramenta para auxílio na codificação, gerando extratos, que são trechos de textos 

agrupados em torno de códigos, denominados como ‘nodes’. Esta ferramenta organiza e 

categoriza informações textuais, auxilia na descoberta de tendências e na sistematização de 

análises, facilitando uma rápida reexaminação dos dados (ALVES; FIGUEIREDO FILHO; 

HENRIQUE, 2015). 

 

Figura 3: Captura da tela do software Nvivo - número de trechos classificados por código  

 

continua 
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Fonte: Elaborada pela autora com a utilização do NVivo 

 

Além dos extratos, a utilização do NVivo gerou matrizes, gráficos, tabelas e nuvem de 

palavras, apresentando padrões e correlações entre os dados que auxiliaram na definição e 

análise dos temas.  

Os temas foram definidos através de análise criteriosa e recursiva do bando de dados 

na busca de padrões de significados com potencial de gerar temas. Este processo envolveu a 

identificação de temas e subtemas provisórios que foram sendo agrupados, reagrupados, 

hierarquizados e revisados até atingir um nível de refinamento satisfatório, coerente com os 

objetivos da pesquisa.    

As etapas de análise descritas anteriormente foram desenvolvidas conforme as fases 

preconizadas por Braun e Clarke (2006), apresentadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6:  Fases da Análise Temática 

FASE DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1. Familiarização com os dados  Transcrever os dados (se necessário), leitura e releitura dos dados, 

anotando as ideias iniciais 

2. Geração de códigos iniciais  Codificação das características interessantes dos dados de forma 

sistemática em todo o conjunto de dados, coletando dados relevantes para 

cada código 

3. Pesquisa de temas  Coleta de códigos em temas potenciais, unindo todos os dados relevantes 
para cada tema potencial 

4. Revisão de temas  Verificar se os temas funcionam em relação aos extratos codificados 

inicialmente e ao conjunto de dados completo, gerando um "mapa" 

temático da análise 

continua   
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FASE DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

5. Definindo e nomeando temas  A análise continua para refinar as especificidades de cada tema, e a história 

geral da análise como um todo, gerando definições e nomes claros para 

cada tema 

6. Elaboração do relatório   A última oportunidade de análise. Seleção de extratos vívidos e 

convincentes com exemplos, análise final dos extratos selecionados, 

relacionando a análise com a questão da pesquisa e literatura, produzindo 

um relatório acadêmico  

Fonte: Adaptado de Braun e Clarke (2006, p. 87, tradução nossa). 

 

O último passo da fase 4 foi a redação final da dissertação, agregando considerações 

que relacionam os achados com os objetivos da pesquisa e sugestões para estudos futuros que 

possam contribuir para dar continuidade ou complementar o estudo.  

 

3.2  FASES E OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa visa contribuir para incrementar o debate sobre o potencial da TS como 

estratégia de geração e disseminação de conhecimento, a partir da análise da literatura e da 

percepção de atores envolvidos em processos de implementação de TSs. O percurso 

metodológico do estudo se dividiu em quatro fases de ações, já descritas anteriormente, que se 

relacionam com os três objetivos específicos: 

 

a) OE1 - Identificar relações entre geração, disseminação de conhecimento, 

aprendizagem e Tecnologia Social;  

b) OE2 - Identificar as estratégias de geração e disseminação de conhecimento 

adotadas pelo Projeto TSGA; 

c) OE3 - Analisar os resultados do processo de geração e disseminação de 

conhecimento em relação às dimensões e princípios da TS.  

 

O Quadro 7 apresenta as fases da pesquisa em relação aos objetivos específicos. 

Quadro 7: Fases e objetivos da pesquisa 

FASE OBJETIVOS MÉTODO ATIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Fase 

1  

 
OE1 

- Revisão 

integrativa da 

literatura 

Busca sistemática na literatura, 

seleção de material, leitura, 

elaboração de matriz de síntese e 
análise integrada 

Identificação de relações 

entre TS, geração, 

compartilhamento de 
conhecimento e 

aprendizagem. 

OE1 
- Revisão de 

literatura 

Busca assistemática na literatura Identificação de estratégias 

pedagógicas da TS. 

continua 
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FASE OBJETIVOS MÉTODO ATIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 OE2 

Revisão de 

literatura e 

pesquisa 

documental 

Pesquisa documental no acervo do 

Projeto TSGA, busca assistemática 

na literatura  

Identificação de estratégias 

pedagógicas adotadas no 

projeto TSGA 

Fase 2 OE2 

- Escrita 

acadêmica  

- Entrevista 

semiestruturada 

Elaboração do referencial teórico e 

do roteiro das entrevistas 

semiestruturadas. 

 

Definição do referencial 

teórico, de suas relações 

com o caso em estudo e do 

roteiro das entrevistas 

Fase 3 OE2 
- Coleta de 

campo 

Realização de entrevistas 

semiestruturadas 

Obtenção dos dados 

empíricos. 

Fase 4 OE3 

- Pré – análise 

através do 

software NVivo 

- Análise 
Temática 

Análise dos dados e redação final Demonstrar a viabilidade da 

Tecnologia Social como 

estratégia de geração e 

disseminação de 
conhecimento.   

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3 PLANEJAMENTO DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

O desenvolvimento da base teórica desta pesquisa teve início com uma busca 

assistemática preliminar na literatura para situar o tema no contexto científico, identificar 

lacunas e definir o objeto. A seguir, foi realizado o planejamento de revisão integrativa da 

literatura, com elaboração de um protocolo que define as ações que seriam realizadas. 

De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008), a Revisão Integrativa da literatura 

é elaborada a partir das ações: 

 

a) identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da 

revisão integrativa; 

b) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na 

literatura; 

c) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos 

estudos; 

d) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

e) apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

 

A revisão integrativa foi realizada para investigar de que forma a literatura científica 

aborda as dimensões pedagógicas da Tecnologia Social. Mais especificamente, a revisão visou 
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responder à seguinte questão de pesquisa: “Quais são as relações entre Tecnologia Social, 

geração, compartilhamento de conhecimento e aprendizagem? 

A realização de uma busca preliminar nas bases de dados indicou escassez de estudos 

no tema da TS. Sendo assim, optou-se por elaborar uma pergunta mais geral para nortear a 

revisão e buscar direcionar para os objetivos do estudo, utilizando critérios de elegibilidade.  

Outra questão, verificada e corroborada na revisão bibliográfica realizada por Oliveira 

et al. (2018), foi que a maioria dos estudos realizados nas bases internacionais (Scopus e Web 

of Science) apresenta artigos sobre ferramentas para mídias e redes sociais ou outras tecnologias 

computacionais, sem relação com o enfoque abordado nesta pesquisa.   

Os estudos foram selecionados a partir das orientações contidas na ferramenta 

SPIDER, desenvolvida pelo Instituto Joanna Briggs e elaborada para revisões sistemáticas 

qualitativas, de acordo com Cooke, Smith e Booth (2012), onde os descritores utilizados para 

proceder a busca nas bases foram: 

S - sample (amostra): “social technology” AND “knowledge” AND “learning”. Nesta 

revisão, foram incluídos estudos que abordam a TS no âmbito da definição latino-americana, 

explicitada anteriormente. Foram excluídos os estudos que utilizam o termo para se referir às 

mídias sociais ou plataformas online de interação social, ou ainda ferramentas digitais 

pedagógicas, concepções comuns na literatura em inglês. Também foram excluídos os estudos 

que se referem apenas aos aspectos técnicos e construtivos da TS, sem abordar as dimensões 

pedagógicas envolvidas. Estas exclusões se justificam na medida em que são necessárias para 

delimitar o escopo e avançar a pesquisa na direção do seu enfoque principal. 

PI - phenomenon of interest (intervenção/fenômenos de interesse): os estudos foram 

incluídos quando apresentaram práticas e/ou dimensões pedagógicas no âmbito da TS.  

D - design (modelo metodológico): nesta revisão, foram incluídos estudos teóricos e 

empíricos, desde que estivessem abordando o fenômeno de interesse da pesquisa.  

E - evaluation (avaliação): foram avaliadas a descrição do fenômeno, a descrição da 

intervenção e a apresentação dos resultado em termos de aprendizagem, geração e 

compartilhamento de conhecimento no âmbito das TS.  

R - research type (tipo de pesquisa): foram incluídos estudos que utilizaram métodos 

quantitativos, qualitativos e mistos. 

Para realização da pesquisa, foram selecionadas as principais bases de dados que 

apresentam trabalhos relacionados ao tema da investigação. Desta forma, as bases consultadas 
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foram: SCOPUS, Web of Science, SciELO, Banco de Teses e Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD).  

A escolha da Scopus e Web of Science se justifica por serem as bases de dados 

bibliográficos multidisciplinares mais relevantes internacionalmente, sendo a Scopus a maior 

base de dados existente. A Scielo foi utilizada por apresentar periódicos científicos brasileiros 

da América Latina, Portugal e Espanha, onde se localiza a maior parte da literatura no tema da 

TS.  

Para localizar literatura cinzenta, que representa importante contribuição para este 

estudo, optou-se pela BDTD.  Esta base de dados reúne o acervo da produção nacional e permite 

direcionar a busca através de filtros, o que facilita a localização dos estudos de interesse. 

As estratégias de busca foram definidas através da apresentação do Protocolo para 

elaboração de estratégia de busca ao serviço especializado da Biblioteca Universitária (BU) da 

UFSC e posterior atendimento da bibliotecária, que resultou na formulação das estratégias de 

pesquisa.   

Além das bases previamente selecionadas, na consulta à BU, foram acrescentadas: 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e ProQuest Dissertations & 

Theses. 

É importante observar que, apesar do número de artigos encontrados ser significativo 

nas bases internacionais, quando se exclui os que apresentam o termo ‘Tecnologia(s) Social(is)’ 

com abordagem sobre mídias ou redes sociais ou sobre ferramentas digitais para o ensino e 

aprendizagem, o número de artigos remanescentes é muito pequeno. Sendo assim, as buscas 

foram realizadas limitando áreas de conhecimento para aquelas que apresentaram mais 

afinidade com o enfoque desta revisão. 

Resumidamente, as estratégias foram definidas do seguinte modo: 

 

a) não foi delimitado intervalo de tempo, pois a temática apresenta literatura 

expressiva na década de 90 e início dos anos 2000, período em que estava se 

desenvolvendo o marco conceitual da TS na América Latina; 

b) foram incluídos também os artigos que apresentavam pelo menos um descritor de 

cada grupo, no título ou no resumo ou nas palavras-chave; 

c) a busca sistemática nas bases de dados foi feita a partir dos descritores 

‘Tecnologia(s) Social (is)’, ‘Aprendizagem’, ‘Geração de conhecimento’ e 
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‘Compartilhamento de conhecimento’, com utilização de aspas, parênteses e os 

operadores booleanos ‘AND’ e ‘OR’;  

d) nas bases internacionais, foram pesquisados os termos nos idiomas português, 

inglês e espanhol. 

 

As estratégias aplicadas para cada base, detalhes da seleção e os resultados de cada 

busca encontram-se descritos no Apêndice A. 

A partir da pré-seleção dos artigos, através da aplicação das estratégias de busca e 

filtros definidos para cada base de dados consultada, foi realizada uma nova seleção através da 

leitura dos títulos. Tendo em vista os critérios de elegibilidade, a partir da leitura dos resumos, 

foi selecionada a coleção de estudos que compôs o referencial teórico, que foi acrescido 

posteriormente de dados da pesquisa documental realizada no acervo do projeto TSGA e busca 

assistemática de literatura.  

Os arquivos selecionados para leitura completa foram acessados em PDF e salvos para 

compor o acervo bibliográfico desta dissertação. 

Os estudos selecionados foram analisados com vistas à coleta de dados acerca dos 

tópicos de interesse deste estudo. A coleta foi direcionada à formulação de categorias que 

permitiriam descrições e interpretações de experiências pedagógicas no contexto da TS, bem 

como a descrição das técnicas, ferramentas, procedimentos e resultados destas experiências. 

Os itens presentes na formulação das categorias são aqueles definidos nos descritores 

da pesquisa: ‘Tecnologia(s) Social(is)’, ‘Aprendizagem’, ‘Geração de conhecimento’ e 

‘Compartilhamento de conhecimento’.   

A matriz foi o instrumento utilizado para extrair as informações dos estudos. De acordo 

com Botelho, Cunha e Macedo (2011), matriz de síntese, ou matriz de análise, é utilizada como 

ferramenta de extração e organização de dados de revisão da literatura, devido à sua capacidade 

para resumir aspectos complexos do conhecimento.  

 

Quadro 8: Exemplo de matriz de síntese 

Temas 
Título  da 

publicação 1 

Título  da 

publicação 2 

Título  da 

publicação 3 

Título  da 

publicação “n” 

Categoria  1     

Categoria  2     

Categoria  3     

Categoria  “n”     

Fonte: Botelho, Cunha e Macedo (2011) 
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Os resultados da revisão integrativa foram obtidos através de análise integrada das 

categorias organizadas na matriz apresentada no Apêndice A, de forma a desenvolver novas 

perspectivas sobre o fenômeno pesquisado, contribuindo para complementar o referencial 

teórico desta pesquisa.  
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4  O PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A GESTÃO DA ÁGUA  

 

 

A modalidade de investigação desta pesquisa se enquadra em um estudo de caso, 

tomando como objeto a experiência desenvolvida no projeto TSGA, que será descrita a seguir.   

O projeto TSGA se desenvolveu, durante quase uma década, na área rural do estado 

de Santa Catarina, território que apresenta uma grande diversidade econômica, étnica, social e 

cultural e, portanto, problemáticas socioambientais distintas. 

A experiência deste projeto, que envolveu construção coletiva de conhecimentos, 

valorizando a dimensão pedagógica da tecnologia social, constitui a base empírica desta 

pesquisa, que levou em conta a metodologia, ações e resultados do TSGA, bem como os pontos 

de vista de seus participantes.   

O TSGA foi selecionado em edital público da Petrobras com o comprometimento 

executivo da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, e da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, que investiram conjuntamente suas experiências no 

desenvolvimento do conjunto de ações realizadas em duas fases distintas, denominadas TSGA 

I e TSGA II.  

 

4.1  PROJETO TSGA I 

 

Na primeira edição, que foi desenvolvida entre 2007 e 2010, o projeto esteve presente 

nos municípios de Turvo, Forquilhinha e Nova Veneza (conflito entre rizicultura e 

abastecimento de água), Braço do Norte (conflito provocado pela suinocultura), Orleans 

(problemas relativos ao saneamento básico rural), Urubici (questão da preservação da zona de 

recarga do Aquífero Guarani e saneamento rural) e Concórdia (conflito da suinocultura e 

estiagens).  

De acordo com TSGA I (2008), a motivação que deu origem ao projeto se assenta no 

paradigma da sustentabilidade entendido na relação do âmbito local com o global. No que se 

refere ao âmbito local, o projeto considerou problemáticas regionais onde se inserem atividades 

econômicas importantes para o estado de Santa Catarina, como a suinocultura, rizicultura, 

turismo e mineração, e seus respectivos impactos ambientais na atmosfera, no solo e, 

especialmente, nos recursos hídricos. Em escala global, o TSGA destacou a problemática dos 
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eventos climáticos extremos, já evidenciados cientificamente e cada vez mais recorrentes em 

praticamente todo o planeta e, no Brasil, particularmente em Santa Catarina, devido à sua 

localização geográfica.   

O objetivo geral do projeto TSGA I foi aumentar a capacidade de gestão local de 

comunidades de bacias hidrográficas em Santa Catarina, através da disseminação e 

implementação de práticas de produção e saneamento do meio rural, como tecnologias sociais, 

com vistas ao uso sustentável da água (TSGA I, 2006).  Assim, desdobraram-se nove objetivos 

específicos, sendo os 4 primeiros relacionados à implementação de tecnologias sociais (TSGA 

I, 2006). O quinto objetivo foi a definição e implementação de unidades de conservação na 

Serra geral e zona de recarga direta do Aquífero Guarani, no município de Urubici/SC. O sexto 

objetivo envolveu o diagnóstico qualitativo das águas em bacias hidrográficas e o programa de 

educação continuada à distância (EAD). No âmbito do objetivo sete, foi desenvolvido um 

programa de Educação Ambiental nas comunidades e municípios atendidos pelo projeto. No 

escopo, foram realizadas ações para a construção de uma edificação no Campus da UFSC, em 

Florianópolis, para abrigar o Centro de Tecnologias Sociais para a Gestão da Água, e o nono 

objetivo foi voltado para a observação da evolução da percepção dos atores locais em relação à 

gestão da água (TSGA I, 2006).  

As ações desta fase do projeto foram desenvolvidas a partir de dois temas transversais:  

tecnologia social e governança da água.   

Talamini (2009) explica que o projeto TSGA adotou uma ideia de governança da água 

desenvolvida a partir de estudos teóricos do Grupo Transdisciplinar de Pesquisas em 

Governança da Água e do Território (GTHIDRO) e da práxis estabelecida no Projeto TSGA.  

Foi no âmbito do TSGA que emergiu e se consolidou o Modelo de Governança da Água 

associado às Tecnologias Sociais (GATS), desenvolvido a partir do Modelo de Planejamento 

Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (PEDS), proposto pelo professor Daniel Silva 

(1998), e que foi tema de sua tese de doutorado. 

Silva (2006) apresenta a concepção de governança adotada pelo TSGA:   

 

Governança significa o aumento da capacidade de governar no nível local. Este 

aumento de governabilidade local está associado ao fenômeno da gestão 

compartilhada de interesses comuns, no qual a comunidade de interessados passa de 

consumidores a definidores e gestores políticos. É o caso da água, um bem público 

para o qual os governos possuem muito pouca governabilidade (SILVA, 2006, p. 10).   

 



69 

 

A ideia de governança da água trazida por Silva (2006) aponta para a oportunidade de 

construção de novos padrões para a gestão local das águas, que seriam construídos por meio do 

preenchimento de vazios, através de estratégias para aproximar a gestão das águas da realidade 

das comunidades de bacias hidrográficas. Estas estratégias estariam localizadas em três 

diferentes dimensões: política, cultural e pedagógica. 

Visando esta aproximação, o TSGA adotou o GATS como uma metodologia que 

propõe o empoderamento para o planejamento e gestão local qualificada da água e do território, 

caracterizando o processo de governança (TSGA, 2008).  

As estratégias adotadas no GATS são descritas por Sung (2016 apud SILVA, 2008):  

 

O GATS baseia-se na ideia da governança local e compõe-se por cinco ciclos de 

aprendizagem apoiados em três estratégias propostas por Silva (2008): cultural, 

fundada na valorização das experiências locais; pedagógica, centrada na perspectiva 
da criação de comunidades de aprendizagem visando à participação qualificada de 

atores sociais em processos que envolvem tomadas de decisão; política, com o intuito 

de promover o empoderamento da comunidade para a gestão local (SUNG, 2015, p. 

217, grifo da autora) 

 

Os ciclos de aprendizagem são tempos nos quais a comunidade se organiza e aprende 

um conhecimento novo, que pode ser um conceito, metodologia, técnica ou até uma experiência 

externa (FERNANDES NETO, 2010).   

      A Figura 4, apresenta um esquema do Modelo GATS, que demonstra como cada 

ciclo pode gerar uma onda de energia que se propaga no tempo, permanece e se desenvolve ao 

longo do projeto, e possibilita a criação de sinergias entre os ciclos.   

 

Figura 4: Ciclos de aprendizagem do Modelo GATS 

  

Fonte: Fernandes Neto, 2010. 
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O Modelo GATS, transversal a todos os objetivos da primeira fase do projeto, foi 

aplicado através de ações pertinentes ao objetivo 7, onde cada ciclo foi desenvolvido conforme 

consta no folder de divulgação de ações do projeto, apresentado no Anexo 2.  

 

a) Acordo inicial: é o primeiro ciclo de aprendizagem, trabalha a ética, metodologia 

e resultados esperados pelo Projeto TSGA. Nesta etapa, busca-se o 

estabelecimento do acordo institucional, social e pessoal de participação no 

projeto. Este acordo alimenta e permite a mediação das dificuldades e conflitos 

que possam surgir ao longo do processo; 

b) Economia da experiência: é o ciclo em que se assume a valorização da experiência 

como ponto inicial do processo de governança. É o momento em que a 

comunidade identifica o seu histórico de experiências em ações para o 

desenvolvimento local, reconhecendo as melhores práticas e identificando as 

principais demandas sociais de sustentabilidade. Ao final, espera-se construir um 

banco de experiências com tecnologias e metodologias identificadas;     

c) Comunidade de aprendizagem: é o ciclo em que se forma um grupo de pessoas 

que se organizam para construir conhecimento útil para si e para a transformação 

da realidade da sua comunidade. No grupo, as pessoas dialogam, pesquisam e 

aprendem com as experiências, definindo seus próprios temas, textos e tempos 

para construir estratégias cooperativas de desenvolvimento local. Ao final do 

projeto, esperam-se construir mapas de reconhecimento do território, dominar as 

tecnologias específicas e as políticas públicas de desenvolvimento sustentável 

relacionadas com as demandas locais; 

d) Estratégias de governança: neste quarto ciclo de aprendizagem, a comunidade 

consolida suas estratégias de governança para o planejamento e a gestão integrada 

do território. Ao final, espera-se que os participantes tenham um domínio 

qualificado dos principais conceitos adotados no TSGA, domínio das 

metodologias e tecnologias trabalhadas no projeto, aumento da organização social 

em termos de capacidade executiva, participação qualificada na gestão social e 

disseminação de seus trabalhos na sociedade, um termo de referência para 

subsidiar a participação qualificada da comunidade na elaboração e implantação 

das políticas públicas de desenvolvimento sustentável local; 
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e) Avaliação e prospecção: é o último ciclo do projeto e a abertura do primeiro ciclo 

de novos projetos. É o tempo da avaliação dos resultados obtidos e de sua 

incorporação no banco de experiências. A prospecção é realizada para elaborar 

projetos e estratégias de financiamento para dar continuidade às demandas da 

comunidade e as relações com as instituições. 

 

A primeira fase do Projeto TSGA encerrou com um Seminário de Avaliação, 

Resultados e Prospecção, que envolveu a coordenação e as representações das comunidades. 

No seminário, os participantes expressaram sua avaliação sobre o impacto do TSGA nas 

diferentes regiões do estado de Santa Catarina, através das TSs trabalhadas tanto como produtos 

como processos. 

Os representantes consideraram positiva a repercussão do projeto nas regiões e 

apontaram a necessidade de sua continuidade, especialmente por seu papel mobilizador e 

sinérgico com relação ao conjunto das políticas públicas em curso no estado, por iniciativa das 

diferentes esferas governamentais (municipal, estadual e federal) e das organizações locais. 

Assim, com base no modelo de governança (GATS), assumido como uma TS resultante do 

TSGA, foram sugeridas estratégias pedagógicas, políticas e culturais, como eixos condutores 

para balizamento das demandas comunitárias das diferentes regiões, que orientaram as ações 

propostas na segunda fase do projeto (TSGA I, 2009).   

As imagens a seguir ilustram algumas ações realizadas pelo projeto em diferentes 

regiões do estado de Santa Catarina. 

 

Figuras 5 e 6: Aproveitamento de água da chuva, cisternas implantadas em escolas – Concórdia/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 
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Figura 7: Unidade de aproveitamento de resíduos orgânicos e potabilizador solar implantados em 

escola de Orleans (SC) 
 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

 

Figura 8: Monitoramento da qualidade da água em Concórdia (SC) 
 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 
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Figuras 9 e 10: Realização de oficinas e reuniões nas comunidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

Figuras 11 e 12: Cursos de capacitação presencial realizados nas comunidades 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

O TSGA gerou artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos de 

graduação, que estão disponíveis no website do projeto (www.tsga.ufsc.br), bem como no 

repositório da UFSC. O GATS, metodologia que se consolidou como TS, concebido e adotado 

pelo TSGA, foi validado por pesquisas acadêmicas que avaliaram a aplicação do modelo em 

diferentes contextos (FONSECA, 2008; MATULJA, 2009; TALAMINI, 2009; FERNANDES 

NETO, 2010; SILVA, 2010). 

  

http://www.tsga.ufsc.br/
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4.2 PROJETO TSGA II 

 

A continuidade do projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água foi apoiada nos 

resultados alcançados e demandas sociais definidas na primeira fase, obtidos ao longo de mais 

de três anos de atividades. 

Desta forma, a segunda fase emergiu em um espaço onde já se estabeleceram vínculos 

e relações sinérgicas com as comunidades e instituições parceiras, especialmente no que diz 

respeito à sua mobilização social, empoderamento do conceito de tecnologias sociais e o seu 

uso em diversos contextos, além da qualificação dos atores sociais das comunidades para 

participação em processos de governança local em uma perspectiva sustentável.  

 

4.2.1  Abrangência 

 

Na retomada, o TSGA II amplia o número de municípios incluídos para alcançar uma 

melhor abrangência em termos de gestão de recursos hídricos, incluindo os municípios de 

Biguaçu e Tijucas, na grande Florianópolis, Ituporanga, no alto vale do Itajaí, e Chapecó, no 

oeste catarinense. A Figura 13, extraída do Folder constante no Anexo 3, apresenta o mapa dos 

municípios de abrangência do projeto, identificados com a cor branca, e os acrescidos na fase 

dois, com a cor vermelha (TSGA II, 2021a).  

 

Figura 13: Municípios de abrangência do Projeto TSGA 

 

Fonte: TSGA II, (2021a) 
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4.2.2 Objetivos e programas 

 

 O TSGA II continuou com as mesmas estratégias adotadas na primeira fase, 

colocando em prática fundamentos para a gestão local, apoiada na participação social e no 

desenvolvimento de tecnologias sociais, com um forte enfoque na educação ambiental, na 

formação humana e em mídias de comunicação e disseminação. 

Desse modo, foram definidos os objetivos do projeto, conforme TSGA II (2021a):  

O objetivo geral do projeto foi fortalecer o uso sustentável da água através do apoio à 

capacidade de gestão local de comunidades de bacias hidrográficas em Santa Catarina, 

integrado à disseminação e implementação de tecnologias sociais na produção de alimentos e 

saneamento básico do meio rural. 

Os objetivos específicos foram: 

 

a) Instalar e utilizar pedagogicamente unidades demonstrativas de sistemas de 

produção agrícola familiar sustentável, visando à implantação e disseminação de 

tecnologias sociais para o uso eficiente da água em agroecossistemas;  

b) disseminar tecnologias sociais para o saneamento básico rural, através de unidades 

demonstrativas pedagógicas; 

c) fortalecer as atividades de formação e capacitação, incluindo atividades de EaD, 

em temas relacionados com o uso eficiente da água e preservação dos recursos 

hídricos;  

d) educação ambiental visando à divulgação, mobilização, sensibilização, formação 

e capacitação para a gestão da água; 

e) consolidar a implantação do Núcleo de Tecnologias Sociais e Gestão da Água na 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, em Florianópolis. 

 

De acordo com TSGA II (2021a), as ações do projeto foram organizadas em quatro 

programas estruturantes:  

 

Programa I – Tecnologias sociais, implantação de unidades demonstrativas 

pedagógicas.  

As TSs contempladas neste programa foram desenvolvidas obedecendo parâmetros 

científicos e tecnológicos reconhecidos, associados às demandas e conhecimentos locais. As 

TSs implantadas foram: manejo sustentável na suinocultura, tratamento de esgoto sanitário 
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através de zona de raízes (wetland), recomposição de áreas degradadas, cisterna convencional, 

cisterna escavada, cisterna de areia, filtro lento e turismo rural sustentável. Alguns exemplos 

destas unidades são apresentados nas figuras 14 a 16. 

 

Figura 14: Tratamento de esgoto sanitário através de zona de raízes implantado no Parque Fritz 

Plaumann, em Concórdia (SC) 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

Figura 15: Cisterna convencional, implantada em propriedade rural, produtora de alimentos orgânicos 

em São João do Sul (SC) 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 
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Figura 16: Cisterna escavada, implantada no Centro de Treinamento da Epagri em Chapecó (SC) 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

 

Programa II - Formação e capacitação de técnicos e atores sociais municipais. 

Neste programa, foram realizadas ações para fortalecer o empoderamento e autonomia 

de lideranças locais e atores sociais de comunidades para a sustentabilidade e gestão social da 

água, através de duas ferramentas principais: a educação continuada à distância e cursos de 

capacitação presenciais, ambos priorizando as demandas oriundas das comunidades.  

Assim, foram definidos os oito temas abordados nos cursos, bem como as localidades 

onde foram realizados, conforme apresentado no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Temas e municípios contemplados com cursos presenciais. 

NOME DO CURSO SEDE 

Gestão Social de Bacias Hidrográficas Araranguá, Braço do Norte, Chapecó 

Recuperação de Mata Ciliar Araranguá, Chapecó 

Saneamento Rural Araranguá, Concórdia 

Manejo para a Qualidade do Solo Braço do Norte, Concórdia 

Educação para Prevenção e Redução de Riscos Climáticos Araranguá 

Uso de Geotecnologias Livres para apoio à Gestão de Bacias 

Hidrográficas 

Araranguá, Concórdia 

Monitoramento e Diagnóstico de Qualidade de Água 

Superficial 

Concórdia 

Geoconservação,Geoturismo e Geoparques Araranguá 

Fonte: TSGA II (2021b).  
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A organização dos cursos presenciais contou com a parceria de instituições locais, 

como prefeituras, Epagri e universidades, que se articularam com as equipes do TSGA para 

viabilizar as visitas de campo e os espaços para a realização das aulas. A Figura 17 apresenta 

um registro de atividade prática realizada em Araranguá (SC). 

 

 Figura 17: Visita de campo do Curso de Recuperação de Mata Ciliar Araranguá (SC) 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

Os cursos da plataforma de Educação em Rede foram desenvolvidos buscando 

disponibilizar, de forma gratuita e permanente, conteúdos facilmente acessíveis. Os cursos 

abordam os temas Gestão social de bacias hidrográficas e Agroecologia, um caminho para a 

sustentabilidade e estão estruturados em módulos, apoiados por materiais disponibilizados em 

uma biblioteca virtual com acesso através do site do projeto, como ilustra a Figura 18. 

 

Figura 18: Website do Projeto TSGA, apresentação da plataforma de Educação em Rede 

 

Fonte: TSGA II (2021c).   
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Programa III – Inserção comunitária e estratégias de educação ambiental.  

Este programa envolveu a valorização pedagógica das TSs como tema transversal à 

educação formal e não-formal, além do apoio técnico e pedagógico com participação no 

planejamento, execução e acompanhamento dos planos de Educação Ambiental escolares. As 

ações abrangeram a realização de oficinas pedagógicas de monitoramento da qualidade da água 

(Figura 19), compostagem e reutilização dos resíduos (Figura 20). Além disso, o programa 

estimulou a formação de uma rede entre escolas para troca de experiências (Figura 21) e 

conhecimentos, promoveu visitas de escolares em campo (Figura 22), a participação em eventos 

e a produção e disseminação de materiais pedagógicos com envolvimento das escolas e 

comunidades. 

 

Figura 19: Oficina Pedagógica de análise da qualidade da água na Escola Ana Régis Arantes, em São 
João do Sul (SC) 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 
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Figura 20: Oficina reaproveitamento de resíduos na Escola Donato, em Biguaçu (SC) 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

Figura 21: Evento para troca de experiência entre professores das escolas parceiras do Projeto TSGA e 

formação da Rede de Escolas Encantadoras, em Biguaçu (SC) 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 
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Figura 22:  Dia de Campo com visita de estudantes à unidade demonstrativa em recomposição de áreas 

degradadas em propriedade rural, onde foram implantadas tecnologias sociais para o manejo 
sustentável de dejetos de suínos, em Braço do Norte (SC) 

 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

 

Programa IV - Comunicação, disseminação de informações e acompanhamento do 

projeto.  

O quarto programa foi articulado em três estratégias principais:  

 

a) estratégia de formação de opinião, através do contato direto em reuniões, oficinas e 

eventos, visando contribuir para a formação de multiplicadores;  

b) estratégia de divulgação difusa para disseminação de conhecimento gerado no 

projeto, através de faixas, adesivos, cartazes e vídeos, utilizando veículos de 

comunicação de massa, como rádio e televisão, e mídias virtuais, como website e 

facebook; 

c) estratégia de divulgação dirigida, com produção e distribuição de materiais 

pedagógicos e informativos, como folders, banners e cartilhas, como também a 

promoção de eventos.  

 

A participação em eventos foi articulada com instituições parceiras nas comunidades, 

priorizando interesses e iniciativas locais. Um exemplo bem representativo deste tipo de ação 

foi a Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense, realizada em Concórdia (SC). Este evento 

surgiu, de acordo com Miranda (et al., 2018), como uma maneira de enfrentar a necessidade de 
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superar a fragmentação das ações ambientais, especialmente em relação à gestão da água, e para 

fomentar as ações de divulgação do projeto TSGA (Figura 23). Os autores destacam que as 

primeiras edições do evento foram realizadas com apoio do projeto e, após, passaram a figurar 

no calendário da região, na semana do dia da água, com eventos promovidos por comitês de 

bacias hidrográficas e outras entidades regionais. 

 

Figura 23: Ação de Educação Ambiental realizada durante a Semana da Água do Alto Uruguai 
Catarinense com exposição do resultado do monitoramento da qualidade da água do Rio Queimados, 

em Concórdia (SC) 
 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

 

Outro exemplo de evento que aglutinou diversas entidades em torno de discussões 

sobre a problemática ambiental foi o III Encontro sobre Fenômenos, Adversidades e Mudanças 

Climáticas da Região Sul (EFAMUC), realizado em Araranguá (SC), em alusão aos 10 anos da 

passagem do Furacão Catarina, como mostra a Figura 24. 
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Figura 24: Mesa de palestrantes com faixa apresentando as entidades promotoras do III EFAMUC 

 

Fonte: Banco de Imagens do Projeto TSGA. 

 

O relatório final do Projeto TSGA II descreve os resultados alcançados de forma 

sintética em um quadro com o resumo das atividades realizadas, apresentado no Anexo 1, que 

demonstra que o projeto atingiu os objetivos propostos.  

O quadro 10 apresenta os resultados finais do Projeto TSGA, em termos numéricos. 

 

Quadro 10: Resumo dos resultados alcançados pelo projeto TSGA II 

RESULTADOS QUANTIDADE 

Planos Participativos de Conservação elaborados 3 

Nascentes protegidas e/ou recuperadas 20 

Mudas nativas plantadas 2640 

Recuperação de APPs e RL 12 hectares 

Área de margens de corpos hídricos protegidos 28 hectares 

Municípios envolvidos diretamente 11 

Pessoas capacitadas em cursos presenciais 562 

Pessoas capacitadas em cursos à distância 80 

Tecnologias Sociais (TSs) implantadas ou readequadas 

16 unidades demonstrativas em TSs 

2 Programas de monitoramento de qualidade 

da água. 

Professores envolvidos 151 

Alunos envolvidos 891 

Pessoas mobilizadas 9298 

continua 
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conclusão 

RESULTADOS QUANTIDADE 

Publicações realizadas 395 

Trabalhos científicos produzidos 

6 Teses 

2 Dissertações 

7 TCCs 

5 Artigos 

Banco de dados produzido 1 

Fonte:  TSGA II (2021d) 

 

4.2.3  Organização e parceiros 

 

Em termos de organização, o projeto se estruturou criando uma base administrativa na 

UFSC, com gestão financeira da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU, e coordenação executiva do Prof. Paulo Belli Filho, do Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (ENS). O TSGA II teve o patrocínio do Programa Petrobras 

Socioambiental, que acompanhou todas as etapas através de visitas técnicas e do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação do Investimento Ambiental (MAIA), composto de uma matriz 

eletrônica, denominada ‘matriz lógica’, composta de campos para descrição das ações 

desenvolvidas no âmbito de cada objetivo em um determinado período. Burgardt (2018) destaca 

que, através do Sistema MAIA, a Petrobras solicitava a apresentação de um Relatório de 

Evidências da Matriz Lógica para acompanhamento do projeto, incluindo os mecanismos de 

avaliação de resultados.  

Para conduzir o desenvolvimento das ações de cada objetivo específico, foi designado 

um coordenador responsável por gerenciar as equipes. Além disto, nas regiões onde atuou, o 

projeto contou com coordenadores regionais, responsáveis pelo acompanhamento das ações, 

bem como a articulação com entidades parceiras e a produção de relatórios.  

Cabe ressaltar que, além das três entidades executoras do projeto – UFSC, EPAGRI e 

EMBRAPA, o TSGA contou com a participação de diversas instituições nos municípios onde 

atuou, formando uma ampla rede de parceiros, dentre os quais destacam-se: as prefeituras 

municipais de Araranguá, Braço do Norte e Urubici;  a Agência de Desenvolvimento Regional 

(ADR) de Araranguá; as ONGs Guardiães de Gaia, Sócios da Natureza e Queimados Vivo; as 

escolas municipais Leopoldo Hanoff (Orleans), Adolfo Wiggers (Braço do Norte), Professor 

Donato Alípio de Campos (Biguaçu), Ana Régis (Santa Rosa do Sul), Mota Pires e Rio dos 

Anjos (Araranguá), Caetano Lummertz (São João do Sul), Maria Petrolli (Concórdia), Águas 
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Brancas e o Comitê de Mobilização Social pela Educação (Urubici); Universidade do 

Contestado (UC), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade do Extremo Sul 

de Santa Catarina (UNESC), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Universidade Federal 

Tecnológica do Paraná (UFTPR); a Defesa Civil de Tubarão, Araranguá e Florianópolis; 

Comitês de Bacias Hidrográficas Chapecó e Irani e Araranguá; Associação de Drenagem e 

Irrigação Santo Isidoro (ADISI); famílias de agricultores adeptos da agricultura familiar: 

Ribeiro (Urubici), Feliciano (São João do Sul) e Luzzi (Chapecó), além da família Wiggers, 

suinocultores de Braço do Norte.    

 

4.2.4  Certificações 

 

O Projeto TSGA obteve reconhecimento pelo desenvolvimento de boas práticas, 

através das certificações enumeradas a seguir:   

 

a) Etiqueta de Eficiência Energética em Edifícios Comerciais e Públicos do Inmetro, 

Eletrobras e Procel para o projeto do prédio do Núcleo TSGA. O selo, fornecido 

pelo Inmetro e Eletrobras, é resultado da avaliação do projeto em três níveis de 

eficiência: envoltória, sistema de iluminação e sistema de condicionamento de ar. 

Cada aspecto recebe uma classificação entre A (o melhor nível de eficiência) e E 

(o pior nível). O projeto da edificação recebeu a classificação A nos três sistemas 

avaliados pelo Procel Edifica.  

b) TS selecionada para compor o Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco 

do Brasil (FBB), base de dados que contempla informações sobre as TSs 

certificadas no âmbito do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. 

As informações que compõem o banco de dados abrangem o problema 

solucionado, a solução adotada, a forma de envolvimento da comunidade, os 

municípios atendidos, os recursos necessários para implementação de uma unidade 

da TS, entre outros detalhamentos. O conjunto de TSs denominado ‘Manejo 

sustentável de dejetos na suinocultura’ foi selecionado, no ano de 2015, para 

integrar o acervo da FBB, disponível através do link: 

https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/manejo-sustentavel-de-dejetos-da-

suinocultura.  

http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/premio-fundacao-banco-do-brasil/inscricoes/inscricoes.htm
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c) Projeto selecionado para compor a Plataforma de Boas Práticas da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), na temática Meio 

Ambiente. O acesso à página do projeto é feito através do link:  

http://boaspraticas.org.br/index.php/pt/areas-tematicas/meio-ambiente/370-

projeto-tecnologias-sociais-para-a-gestao-da-agua-tsga. 

d) TS selecionada para compor a Plataforma Boas Práticas A3P, através de chamada 

pública realizada pelo Ministério do Meio Ambiente e a ONU Meio Ambiente, 

lançada com o objetivo de identificar e divulgar iniciativas que apresentam 

resultados positivos concretos e que possam auxiliar gestores públicos de 

municípios brasileiros a implementarem programas de sustentabilidade.  Para a 

seleção das boas práticas, foi utilizado um sistema de avaliação embasado nos três 

pilares da sustentabilidade: impacto ambiental, social e econômico. A TS ‘Cisterna 

subterrânea contendo areia’ foi contemplada no tema ‘uso racional da água’. O 

acesso à página da plataforma com informações sobre a TS se dá através do link: 

http://a3p.eco.br/produto/cisterna-subterranea-contendo-areia/. 

 

4.2.5  Continuidade 

 

O Projeto TSGA foi planejado e executado com horizonte temporal definido e de 

acordo com os recursos disponibilizados pelo patrocinador. Para ampliar o alcance dos 

resultados e a disseminação do conhecimento gerado para além das regiões onde atuou e do 

tempo de execução, foram adotadas as seguintes estratégias: 

 

a) Realização de pesquisa técnica e científica em temas relacionados às TSs 

implantadas e metodologias adotadas no projeto; 

b) Manutenção do site do projeto através da inserção de novos conteúdos e do 

acompanhamento e emissão de certificados de dois cursos online de forma 

permanente e gratuita;  

c) Manutenção da página do Facebook do projeto e da ‘Rede de Escolas 

Encantadoras’, com inserção de publicações que apresentam notícias, eventos, 

cursos e outras informações relacionadas com a sustentabilidade e Educação 

Ambiental.  

http://boaspraticas.org.br/index.php/pt/areas-tematicas/meio-ambiente/370-projeto-tecnologias-sociais-para-a-gestao-da-agua-tsga
http://boaspraticas.org.br/index.php/pt/areas-tematicas/meio-ambiente/370-projeto-tecnologias-sociais-para-a-gestao-da-agua-tsga
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d) Manutenção de canal no Youtube com inserção de vídeos que tratam de temas 

relacionados à TS, gestão da água e sustentabilidade. 

e) Implantação, no campo da UFSC, do Núcleo TSGA (Figura 25), criando um 

espaço para a realização de atividades de pesquisa, extensão, capacitação, 

formação e desenvolvimento tecnológico. Desta forma, o núcleo deverá se tornar 

um ponto para articulação de setores da universidade, instituições brasileiras e 

internacionais que buscam soluções sustentáveis e estratégicas para a gestão da 

água, através de um modelo cooperativo e participativo de gerenciamento (TSGA 

II, 2021d).  

 

Figura 25: Sede do Núcleo TSGA implantado na UFSC, Campus de Florianópolis 

 

 

Fonte: Acervo Projeto TSGA. 

 

 

Diante dos dados expostos sobre o Projeto TSGA, é possível verificar que a dimensão 

pedagógica é valorizada e transversal a todas as ações desenvolvidas no âmbito do projeto. 

Sendo assim, toma-se deste caso para este estudo, com o propósito de analisar a viabilidade da 

Tecnologia Social como estratégia de geração e disseminação de conhecimento, capaz de gerar 

aprendizagens significativas para todos os atores participantes, sejam estes agricultores, 

acadêmicos, gestores públicos ou professores.  

Deste modo, foram gerados os dados empíricos desta pesquisa, que reúne a fala dos 

16 entrevistados, após 4 anos de conclusão do projeto.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados que contribuíram para 

atingir o objetivo desta pesquisa: Analisar a viabilidade da Tecnologia Social como estratégia 

de geração e disseminação de conhecimento. 

A fonte primária dos dados consistiu nas narrativas dos entrevistados, que resultaram 

em 83 páginas de texto transcrito, analisadas em profundidade, conforme exposto a seguir.  

A literatura sobre análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006, 2012) se refere à 

definição de códigos, que indicam elementos do texto com material relevante para atingir os 

objetivos da pesquisa. Desta forma, foram definidos os códigos iniciais com base nas categorias 

identificadas na revisão teórica, apresentadas na Matriz de Análise (Quadro 4). Durante a 

análise dos dados, surgiram novos códigos que foram incorporados à análise. A Tabela 1 

apresenta a relação final dos códigos definidos, relacionados ao número de fontes nas quais 

foram citados e ao número de trechos codificados. 

 

 

Tabela 1: Codificação de trechos dos entrevistados  

CÓDIGOS 
Nº DE 

FONTES 

Nº DE 

TRECHOS 

 CODIFICADOS 

1) Artefato tecnológico 0 0 

Simples viável efetivo 0 0 

Não 6 7 

Sim 11 34 

Funcional 13 31 

Reaplicação 4 5 

2) Metodologia 0 0 

Passo a passo de como fazer 3 3 

3) Processo de aprendizagem 0 0 

Acesso ao saber 15 73 

Aprender na prática 15 60 

Disseminação 9 24 

Redes 13 48 

Troca de saberes 16 78 

Visão de mundo 16 61 

4) Conhecimento objetivo 0 0 

Domínio do artefato 8 19 

Empoderamento 13 41 

5) Participação 0 0 

Atores 16 115 

Contexto 12 55 

                                                                                                                      Continua 
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                                                                                                                   conclusão 

CÓDIGOS 
Nº DE 

FONTES 

Nº DE 

TRECHOS 

 CODIFICADOS 

Demanda comunitária 10 35 

Engajamento 16 78 

6) Cooperação 0 0 

Ação coletiva 10 26 

7) Sustentabilidade 0 0 

Ambiental 11 42 

Cultural 12 33 

Econômica 7 19 

Espacial 5 21 

Político 6 12 

Social 10 17 

8) Transformação social 0 0 

Emancipação e protagonismo 10 35 

9) Continuidade 0 0 

Ações Pesquisas e Projetos 11 56 

Motivação  2 2 

Política pública 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora, com uso do Nvivo. 
 

Os códigos apresentados acima dirigiram a análise dos dados, gerando extratos, que 

são fragmentos de texto extraídos da fala dos entrevistados e contém correspondência semântica 

ou conceitual com os códigos definidos. Os códigos-título, como por exemplo, ‘Artefato 

Tecnológico’ e ‘Metodologia’, foram definidos para organizar os códigos e não foram 

utilizados para gerar extratos. A coluna denominada ‘Número de Fontes’ se refere à quantidade 

de entrevistados que fizeram alguma referência ao código apresentado na primeira coluna. O 

número de trechos codificados, por código, para cada entrevistado, aparece na terceira coluna.  

‘Atores’ foi o código mais citado, com 115 ocorrências; a seguir, temos 78 citações para os 

códigos ‘Engajamento’ e ‘Troca de Saberes’, todos mencionados pelos 16 entrevistados, sendo 

que aparecem na Tabela 1, destacados em vermelho. 

Outro ponto que merece destaque são os códigos emergentes das entrevistas, não 

identificados na literatura: surgiram dois novos códigos, destacados em negrito, quais sejam: 

‘Motivação’ e ‘Política Pública’, no contexto do código-título ‘Continuidade’.       

A Análise Temática trata com padrões de significados entre os dados que tenham 

relação com os objetivos da pesquisa. Deste modo, a correlação entre as falas dos entrevistados 

demonstra o grau de convergência entre narrativas, facilitando a identificação de temas, e pode 

indicar o alinhamento ou distanciamento de perspectivas dentro de um determinado tema.  

Os entrevistados foram identificados por seu cargo ou função desempenhada no 

projeto e um número sequencial, conforme apresentado no Quadro 5 - Perfil dos Entrevistados. 

A correlação entre as falas destes entrevistados por similaridade de palavras é apresentada na 

tabela 2. 
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Tabela 2: Correlação de Pearson por similaridade de palavras 

FONTE A FONTE B 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO DE PEARSON 

Gerente 1 Coordenador 2 0,940629 

Gerente 1 Coordenador 4 0,939505 

Bolsista 2 Coordenador 3 0,935768 

Gerente 3 Bolsista 3 0,919471 

Coordenador 2 Coordenador 4 0,917876 

Gerente 1 Gerente 3 0,915789 

Gerente 1 Coordenador 1 0,915621 

Coordenador 4 Coordenador 1 0,914652 

Coordenador 3 Bolsista 3 0,914526 

Coordenador 4 Gerente 3 0,912556 

Bolsista 2 Coordenador 1 0,912109 

Bolsista 2 Professor 2 0,910128 

Bolsista 2 Bolsista 3 0,908499 

Coordenador 4 Bolsista 3 0,907888 

Coordenador 2 Coordenador 1 0,906169 

Coordenador 3 Gerente 3 0,904074 

Professora 1 Professora 3 0,901353 

Gerente 1 Professor 2 0,901269 

Gerente 1 Agricultor 2 0,901175 

Coordenador 3 Coordenador 1 0,899416 

Professor 2 Gerente 3 0,899016 

Professor 2 Professora 3 0,898096 

Bolsista 2 Gerente 3 0,896747 

Bolsista 3 Bolsista 1 0,896304 

Professora 1 Professor 2 0,895508 

Coordenador 2 Gerente 3 0,895425 

Gerente 3 Bolsista 1 0,894839 

Gerente 3 Coordenador 1 0,893678 

Coordenador 3 Professor 2 0,893597 

Bolsista 2 Gerente 2 0,89358 

Professor 2 Bolsista 3 0,892042 

Coordenador 4 Professor 2 0,890963 

Coordenador 4 Bolsista 1 0,890296 

Gerente 1 Professora 3 0,889944 

Coordenador 2 Agricultor 2 0,889002 

Bolsista 2 Bolsista 1 0,88896 

Professora 3 Bolsista 1 0,888859 

Coordenador 4 Agricultor 2 0,888528 

                                                                                                                                       continua 
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                                                                                                                                                   continuação 

FONTE A FONTE B 

COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO DE 

PEARSON 

Professor 2 Coordenador 1 0,88852 

Coordenador 1 Bolsista 1 0,887491 

Coordenador 3 Gerente 2 0,885361 

Coordenador 1 Bolsista 3 0,881214 

Gerente 1 Bolsista 1 0,881186 

Gerente 1 Bolsista 3 0,881145 

Professor 2 Bolsista 1 0,880521 

Gerente 3 Professora 3 0,88035 

Coordenador 2 Bolsista 3 0,880301 

Gerente 1 Professora 1 0,879787 

Bolsista 2 Coordenador 4 0,879231 

Coordenador 4 Professora 3 0,878237 

Coordenador 3 Coordenador 4 0,87744 

Coordenador 3 Bolsista 1 0,876358 

Coordenador 2 Professor 2 0,874542 

Bolsista 2 Gerente 1 0,873905 

Professora 1 Gerente 3 0,870515 

Professora 1 Bolsista 1 0,869798 

Gerente 1 Coordenador 3 0,865989 

Coordenador 1 Gerente 2 0,865571 

Bolsista 2 Professora 3 0,864774 

Bolsista 3 Agricultor 2 0,864476 

Bolsista 3 Gerente 2 0,862177 

Professor 2 Agricultor 2 0,860788 

Coordenador 3 Coordenador 2 0,860673 

Professora 1 Coordenador 4 0,860184 

Professora 1 Agricultora 1 0,860119 

Bolsista 3 Professora 3 0,857142 

Coordenador 1 Professora 3 0,856856 

Gerente 3 Agricultor 2 0,856724 

Bolsista 2 Coordenador 2 0,856711 

Professor 2 Gerente 2 0,855887 

Professora 1 Coordenador 1 0,855243 

Gerente 1 Agricultora 1 0,853554 

Gerente 3 Gerente 2 0,851435 

Coordenador 3 Professora 3 0,850989 

Coordenador 2 Bolsista 1 0,847793 

Professora 3 Agricultora 1 0,846988 

Bolsista 2 Agricultor 2 0,845858 

                                                                                                                                       continua 
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                                                                                                                                  continuação 

FONTE A FONTE B 

COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO DE 

PEARSON 

Professora 1 Coordenador 2 0,845137 

Agricultora 3 Bolsista 1 0,84322 

Coordenador 1 Agricultor 2 0,842974 

Professora 1 Bolsista 3 0,841645 

Agricultor 2 Bolsista 1 0,840224 

Agricultor 2 Professora 3 0,839717 

Bolsista 2 Professora 1 0,838791 

Professora 1 Agricultor 2 0,837399 

Professora 1 Agricultora 3 0,836232 

Gerente 2 Bolsista 1 0,835805 

Agricultora 3 Coordenador 1 0,835776 

Coordenador 2 Professora 3 0,833589 

Agricultora 1 Bolsista 1 0,831317 

Professor 2 Agricultora 3 0,83131 

Bolsista 2 Agricultora 3 0,82758 

Coordenador 3 Professora 1 0,827493 

Coordenador 4 Gerente 2 0,824744 

Gerente 1 Agricultora 3 0,824447 

Agricultora 3 Bolsista 3 0,824026 

Coordenador 3 Agricultor 2 0,821994 

Agricultora 3 Agricultora 1 0,821541 

Coordenador 4 Agricultora 1 0,816335 

Agricultora 3 Gerente 3 0,814533 

Agricultora 3 Professora 3 0,814225 

Coordenador 4 Agricultora 3 0,812783 

Coordenador 2 Agricultora 1 0,810711 

Coordenador 3 Agricultora 3 0,810619 

Professor 2 Agricultora 1 0,809543 

Gerente 3 Agricultora 1 0,80856 

Gerente 1 Gerente 2 0,808442 

Coordenador 1 Agricultora 1 0,805678 

Agricultor 2 Agricultora 1 0,805233 

Coordenador 2 Gerente 2 0,800163 

Coordenador 2 Agricultora 3 0,793902 

Bolsista 3 Agricultora 1 0,792072 

Professora 3 Gerente 2 0,791839 

Agricultora 3 Agricultor 2 0,781759 

Agricultor 2 Gerente 2 0,776929 

continua 
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                                                                                                                                     conclusão 

FONTE A FONTE B 

COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO DE 

PEARSON 

Bolsista 2 Agricultora 1 0,773263 

Coordenador 3 Agricultora 1 0,76439 

Agricultora 3 Gerente 2 0,761492 

Professora 1 Gerente 2 0,759917 

Gerente 2 Agricultora 1 0,698847 

Fonte: Elaborado pela autora, com uso do Nvivo.  

 

A Tabela 2 apresenta o resultado do teste da correlação de Pearson por similaridade de 

palavras, onde o par de entrevistados mais próximos de 1 indica maior relação e o resultado 

próximo de -1 indica menor força de relação. Os entrevistados Gerente 1 e Coordenador 2 

seguidos de Gerente 1 e Coordenador 4 são os pares que apresentam os maiores resultados: 0,94 

e 0,93 respectivamente.  

A correlação de Pearson pode indicar relação de conteúdo para construções de 

complementariedade, de tendências, de discordâncias e de confirmações de argumentos. Os 

fragmentos textuais codificados dos entrevistados estão associados a códigos de análise da 

pesquisa. Neste caso, essas associações podem ajudar na construção de sentido para indicar 

relações, padrões e temas. A menor relação entre os entrevistados, Gerente 2 e Agricultora 1, 

mostra o resultado de 0,69, que indica uma relação significativa, mas há de se considerar mais 

pontos divergentes do que os pares com maiores resultados de correlação. 

O grau de correlação entre as falas dos entrevistados demonstra a afinidade de 

percepção destes atores sobre os temas abordados, que apresentaram narrativas alinhadas com 

os temas do estudo e convergentes entre si. 

Além disso, destaca-se que o resultado próximo de 0,70 para o menor grau de 

correlação entre os entrevistados é um valor alto, que indica que houve saturação teórica, ou 

seja, os entrevistados prestaram contribuições relevantes e o número de participantes foi 

suficiente para responder à questão da pesquisa. Conforme afirmam Fontanella e Magdaleno 

Júnior (2012), o fechamento amostral é definido como a suspensão de inclusão de novos 

participantes quando os dados obtidos passam a apresentar certo grau de redundância ou 

repetição, como nesse caso.  

A convergência das falas foi um elemento que facilitou a análise em relação à 

identificação de temas de interesse. A Nuvem de Palavras ou Tag Cloud gerada pelo software 
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NVivo auxiliou na busca de padrões de significados, ao apresentar os termos prevalentes citados 

nas entrevistas, conforme apresentado na figura 26. 

 

Figura 26: Tag Cloud das 300 palavras mais citadas  

 

Fonte: Elaborada pela autora com uso do Nvivo. 

 

A figura acima apresenta as 300 palavras prevalentes nas entrevistas. O tamanho das 

letras é proporcional ao número de vezes em que a palavra foi empregada pelos entrevistados e 

a cor similar indica que foi utilizada dentro de um mesmo parágrafo e, por isso, está associada 

a um mesmo contexto lógico de conteúdo narrado pelo entrevistado. A tag cloud indica 

tendências e conexões que contribuíram na definição dos temas.  

A palavra ‘Gente’ é o termo central da nuvem. A análise das entrevistas em busca do 

contexto em que a palavra foi empregada demonstrou que, em geral, refere-se ao trabalho ou 

concepções coletivas, presente em narrativas sobre ações desenvolvidas no âmbito do projeto, 

sendo utilizada como sinônimo de ‘nós’, primeira pessoa do plural.   

 

5.1 MAPA TEMÁTICO 

 

Os dados empíricos desta pesquisa foram obtidos através de entrevistas realizadas 

entre participantes do projeto TSGA, para colher opiniões e percepções em relação à dimensão 
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pedagógica da TS. As entrevistas resultaram em narrativas diversas que foram analisadas 

profundamente em busca de padrões significativos para este estudo. Os temas foram definidos 

através de um processo interativo de sucessivas análises do banco de dados, gerando temas 

provisórios que foram sendo agregados e refinados até chegar aos temas finais, apresentados na 

Figura 27. 

  

Figura 27: Mapa Temático 

 

  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir dos temas definidos, a análise se dirigiu para a etapa final, na qual se buscou 

relacionar os dados obtidos com a questão de pesquisa e literatura. Esta busca resultou em três 

eixos analíticos complementares: o primeiro trata de localizar as TSs desenvolvidas no Projeto 

TSGA no âmbito teórico conceitual da TS, o segundo se refere às estratégias pedagógicas 
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adotadas em ações do projeto e o terceiro aborda a viabilidade destas estratégias na promoção 

da transformação social e sustentabilidade.   

 

5.2 PRIMEIRO EIXO ANALÍTICO: CARACTERIZAÇÃO DA TS  

 

A caracterização da Tecnologia Social como tal é um aspecto que foi considerado 

relevante para o desenvolvimento deste estudo, pois precede a identificação da sua dimensão 

pedagógica. Ao agregar o termo ‘social’ à tecnologia, estamos nos referindo a um conceito 

gerado através de um processo histórico, que teve como um dos resultados a definição de 

características, princípios e parâmetros, sintetizados no Quadro 2, com base na sistematização 

apresentada em ITS (2004).  

Desta forma, procurou-se inicialmente investigar se os entrevistados consideravam 

que as TSs desenvolvidas no âmbito do Projeto TSGA se inseriam nas premissas estabelecidas 

pelo ITS e no conceito desenvolvido no âmbito do próprio projeto. Assim, foi definido o 

primeiro tema de análise, ‘Tecnologia Social’, que se divide nos subtemas ‘metodologia’ e 

‘artefato tecnológico’, apresentados na Figura 28, que reúnem os códigos relacionados ao 

referencial conceitual da TS.    

 

Figura 28:  Caracterização da Tecnologia Social  
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

A análise a partir deste tema demonstrou que os entrevistados consideram que os 

elementos basilares da TS estavam contemplados nas tecnologias desenvolvidas no âmbito do 

TSGA. Além disso, as narrativas demonstraram que existiu, entre os participantes, uma forte 

conexão com os valores e princípios que orientam a implementação de TS e domínio conceitual 

em relação às definições adotadas e desenvolvidas no decorrer das ações dos projeto. 
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A questão da TS como metodologia ou artefato tecnológico é bem explicitada pelo 

Coordenador 3:  

 

A tecnologia social não é apenas a tecnologia material, palpável, que é implantada 

naquele local,  tipo, o objeto filtro, o objeto fossa séptica, o objeto  irrigação, é 

importante lembrar que  o TSGA, enquanto promotor da tecnologia social, se pauta 

num processo  pedagógico que é anterior, e que esse processo pedagógico por si só é 

entendido como uma tecnologia social, que é o modelo GATSe, e através de 

metodologias e ferramentas, como a pedagogia  do amor, que foi todo o processo de 
implantação e desenvolvimento do TSGA. Então aquilo que eu falei de diálogos, de 

estudos, de propor soluções, passa por um processo metodológico. Esse é um processo 

mediativo, de facilitação do diálogo, de buscar o consenso entre as partes, e essa 

metodologia de construir coletivamente é talvez a principal tecnologia social 

desenvolvida dentro do TSGA, porque sem ela não seria possível conseguir toda essa 

abertura epistêmica. 

 

O Coordenador 2, um dos idealizadores do Projeto TSGA, explica que as primeiras 

ideias sobre o projeto surgiram na busca de se criar um “laboratório social” para a tecnologia: 

o TSGA deveria ser um projeto criado para levar tecnologia capaz de permanecer no território, 

com uma estrutura pedagógica que vai empoderar as pessoas, e terá uma estrutura de validação 

permanente. Segundo o Coordenador 2, a validação social é que abriu a possibilidade do 

desenvolvimento da metodologia GATS, gerada e adotada no projeto, que surgiu de três 

conceitos: 

 O primeiro é a economia da experiência, que traz a ideia da prudência, é o momento 

em que podemos bifurcar, e a TS seria esse elemento que nos guia em direção a uma sociedade 

mais responsável e sustentável. É preciso olhar para o passado, recuperar minha experiência e 

as dos outros, fazer um balanço e ver o que valeu a pena, trazer a ideia de efetividade, que 

transcende a eficácia e a eficiência. A efetividade é um julgamento sensível em que a 

subjetividade responde se valeram ou não a pena todos os recursos gastos, as horas trabalhadas.  

A comunidade de aprendizagem é o segundo conceito que surge a partir da síntese 

gerada na economia da experiência, é a etapa em que se estudam as práticas que deram e que 

não deram certo, e a TS é concebida como melhor prática. 

O Terceiro conceito é o PEDS, modelo cognitivo desenvolvido no doutorado, que 

apresenta a formulação de estratégias para a sustentabilidade, as quais, na metodologia GATS, 

passam a ser estratégias para a governança local. Então, o GATS é gerado no TSGA, após dois 

anos de trabalho. 

A partir do seu desenvolvimento, esta metodologia foi aplicada em diversas fases do 

TSGA e em outros contextos e projetos. A validação do modelo pedagógico proposto no GATS 
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é comprovada na tese desenvolvida por Fernandes Neto (2010), que estudou sua aplicação em 

ações do Projeto TSGA, para instrumentalizar a governança da água no município de Urubici.     

Além da metodologia GATS, as reflexões geradas no âmbito do projeto serviram de 

base para a formulação do conceito adotado pelo TSGA, onde TSs são as tecnologias e 

metodologias que facilitam a inclusão social das pessoas em processos de desenvolvimento 

sustentável local. Além disso, devem apresentar como características fundamentais a 

simplicidade, viabilidade e efetividade (TSGA II, 2021a).   

A maioria dos entrevistados descreveu as experiências do Projeto TSGA como 

exitosas quanto ao atendimento dos requisitos que validam as tecnologias implantadas como 

TSs. Alguns apontaram falhas ou dificuldades para atender todos os requisitos, em algumas 

tecnologias, que demandaram adaptações.  

A entrevistada Bolsista 1 comentou que o conhecimento teórico é importante, mas 

quando se tem a oportunidade de uma experiência prática verifica-se que alguns aspectos não 

funcionam tão bem quanto o esperado. A entrevistada citou o exemplo dos biodigestores 

implementados em propriedades rurais, onde os agricultores recebiam instruções sobre o 

manejo do sistema, mas ainda assim continuavam sentindo a necessidade de supervisão técnica, 

questão que demandou um acompanhamento técnico mais prolongado. 

O Coordenador 3 considera que algumas tecnologias implantadas não eram “tão 

sociais”, do ponto de vista econômico, mas tinham condições de serem aprimoradas, através de 

um processo pedagógico contínuo, para se tornarem as tecnologias de baixo custo que 

queríamos desenvolver. O coordenador acrescentou que estas situações ocorreram no decorrer 

do projeto, mas de um modo geral foram priorizadas tecnologias de baixo custo, com facilidade 

para reaplicação e fáceis de executar sem o auxílio de um técnico.  

Da mesma forma que o Coordenador 3, a Bolsista 3 considerou que algumas 

tecnologias que foram trazidas pelo TSGA não tinham, na sua construção ou na sua elaboração, 

o conceito de tecnologia social simples, viável e efetiva. Porém, observou que houve tentativas 

para que essas tecnologias virassem sociais através do conhecimento que foi sendo gerado. 

Observou ainda que, em contrapartida, outras tecnologias tiveram aderência ao conceito porque 

eram mais simples de se realizar com facilidade e mais baratas.  

As questões apontadas pela Bolsista 1, pelo Coordenador 3 e pela Bolsista 3 reforçam 

a caracterização apresentada em ITS (2004, p.26), que aponta: “A TS gera aprendizagens que 

servem de referência para novas experiências e condições favoráveis que tornam possível a 

elaboração das soluções, de forma a aperfeiçoá-las e multiplicá-las”.   
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Quanto aos critérios de funcionalidade, eficiência e viabilidade do artefato 

tecnológico, a impressão do Agricultor 2 exemplifica bem este aspecto. O entrevistado 

comentou que o sistema de armazenamento e distribuição de água da chuva implantado em sua 

propriedade resolveu um problema crucial em relação à segurança hídrica. Em suas palavras:  

 

Faz sete anos que eu estou tendo resultado, hoje me dá uma segurança a água da 

cisterna. Às vezes falta chuva, o que acontece? Eu tenho de água na cisterna, eu 

consigo não só molhar aqueles dois mil metros de área, a área quadrada protegida lá, 

eu consigo molhar mais. Então é uma garantia, uma segurança para mim na produção, 

excelente, eu tinha essa ideia e o projeto veio, contemplando. 

 

 

Diante do exposto, verifica-se que a impressão dos entrevistados corrobora o 

delineamento conceitual exposto nesta pesquisa em torno da caracterização da TS, pois 

consideram que, em geral, seus elementos basilares estiveram presentes nas TSs concebidas no 

âmbito do Projeto TSGA.  

 

5.3 SEGUNDO EIXO ANALÍTICO:  IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE 

GERAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

Após realizada a etapa conceitual, a análise dos dados se direcionou para a questão de 

pesquisa, que envolve a dimensão pedagógica da TS. Assim, foram definidos os temas que 

distinguem e demonstram a viabilidade das ações do Projeto TSGA como estratégia para a 

geração e disseminação de conhecimento.  

Cabe aqui salientar que a TS se desenvolve através de um processo participativo, onde 

os problemas emergem de demandas locais e as soluções tecnológicas e metodológicas são 

desenvolvidas em conjunto através de trabalho cooperativo, onde o conhecimento é construído 

e compartilhado por todos. Sendo assim, a dimensão pedagógica é transversal a todas ações que 

envolvem TS, pois esta é construída em um espaço de aprendizagem que envolve todos os 

participantes, que aprendem com a interação, e novos conhecimentos são gerados (ITS, 2007). 

 Nesta perspectiva se desenvolveu o segundo eixo analítico desta pesquisa, onde os 

temas e subtemas apresentados na Figura 29 sintetizam as contribuições dos entrevistados.   
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Figura 29: Estratégias de geração e disseminação de conhecimento – Projeto TSGA 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A metodologia adotada no projeto facilitou a aproximação com as comunidades, a 

identificação de lideranças e de parceiros locais capazes de se engajar no processo de 

implementação das TSs. A partir deste encontro, demandas locais foram identificadas para que 

as TSs implantadas viessem a atender necessidades das comunidades. 

O Bolsista 2, que atuou no projeto TSGA em ações que envolveram Educação 

Ambiental e implementação de TSs, referiu-se à uma tecnologia desenvolvida no âmbito do 

Projeto TSGA para redução do uso de água na rizicultura, em propriedades do sul do estado de 

Santa Catarina, como uma importante contribuição para solucionar o problema da escassez:  

 

[...] diminuir a quantidade é uma grande demanda na região, é a demanda dos 
produtores rurais de lá e também do município, que em épocas de escassez, a produção 

de arroz acabava deixando a cidade sem água. Eles tinham essa demanda de trabalhar 

isso, o TSGA veio construindo uma solução junto com eles, por um processo 

participativo, isso é bem importante.     

  

Este é um exemplo que demonstra a origem do processo da TS, cujo ponto de partida 

devem ser as necessidades reais da população, uma vez que visa à solução de demandas sociais 

concretas, vividas e identificadas pelas pessoas.  (ITS, 2004, 2008).  

Outros entrevistados descreveram como as demandas locais foram identificadas e 

valorizadas no Projeto TSGA. 

 O Coordenador 1 explicou que, devido às diferenças regionais de Santa Catarina, onde 

cada região tem características de desenvolvimento e cultura em padrões diferentes, surgiram 
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demandas bem diversas, e para cada região foram propostas diferentes tecnologias, com 

liberdade no processo de planejamento:  

 

Os pedidos das comunidades eram sempre valorizados, a gente tinha essa intenção de 

ver o que dava para ser feito e como trabalhar isso com a comunidade. Vamos fazer, 

não é bem assim, vamos avaliar, conversar, discutir e depois ver o que pode ser feito 

realmente.  

   

 A Bolsista 3 confirma esta afirmação e corrobora a posição do ITS, o qual considera 

que as demandas sociais devem ser fonte privilegiada de questões para as investigações 

científicas e a produção de conhecimento deve estar comprometida com a promoção da justiça 

social (ITS, 2004). 

[...] as pessoas que participaram se sensibilizam e elas tocam as suas ideias e os seus 

projetos a partir, às vezes, dessas motivações para novas construções. Eu acho que 

esse desenvolvimento de tecnologia baseado nas problemáticas reais do Estado de 

Santa Catarina deveria ser uma constância na verdade, que a construção de ciência 

fosse guiada pelos problemas sociais.  

 

O Gerente 1 contou que se engajou na proposta do Projeto TSGA ainda na fase de 

planejamento e decidiu participar para levar as principais demandas da região Oeste:  

 

[...] Nós já tínhamos demandas bem identificadas aqui na região[...] as duas grandes 

demandas que a gente vivia naquele momento aqui eram a questão das estiagens, 

enfim, dos recorrentes problemas de falta d’água, de gestão na água, principalmente 

no meio rural. E também tinha esse problema decorrente da produção animal, que até 

afetava o aspecto da qualidade das águas superficiais. [...] Então o projeto nos atendeu 

a demanda, já existia uma mobilização grande, ocorrendo em função dessas questões 

bem práticas. Então caiu como uma luva, tanto para nós quanto para o projeto.  

 

Além de considerar as demandas locais, o projeto trabalhou com a ideia de unidades 

demonstrativas pedagógicas em TSs, que serviriam de apoio para realização de atividades 

práticas de ensino, como também para levar o conhecimento a outros interessados em 

compreender e/ou reaplicar a TS, o Coordenador 3 esclarece:      

 

A partir dessas demandas se estudou e se propôs soluções, a solução não foi 

simplesmente implementada, ela foi dialogada e foi acordada com a escola ou o 

produtor rural para que aquela tecnologia fosse aplicada. Então, a partir do momento 

em que a gente decide aplicar essa tecnologia, não só do ponto de vista do 

investimento público que ocorreu, mas de todo potencial de replicação de uma 
tecnologia social, uma contrapartida era que esses locais onde foram implantadas 

servissem como unidade pedagógica. 
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Aprender na prática é uma estratégia pedagógica da TS que foi mencionada por todos 

os entrevistados. De acordo com ITS (2004), isto ocorre quando há planejamento e aplicação 

de conhecimento de forma organizada e produção de novos conhecimentos a partir da prática.  

A Professora 1 ilustrou como transcorreu este processo na Escola Rio dos Anjos:  

 

As crianças participaram disso tudo, e elas nunca vão esquecer porque elas fizeram 

parte do processo. É diferente eu pegar e fazer um desenho no quadro, ou eu pegar e 

mostrar um videozinho. Elas estavam lá, sentiram o cheiro da terra sendo cavada, 

ouviram o barulho da máquinas, muitos dias estudamos com as máquinas roncando 

atrás da escola. Então isso fez a diferença com certeza, e nunca vai ser esquecido [...]   
eles viram na prática como que se faz, como se garante a sustentabilidade que é pegar 

a água da chuva e reutilizar para outros benefícios. A comunidade compreendeu sobre 

isso e compreende até hoje. A gente busca economizar água por exemplo, usando 

aquela água que sai dali da cisterna, é um ganho que a gente tem.   

 

 

Da mesma forma, a Professora 3, da Escola Leopoldo Hannoff, localizada no Distrito 

de Barracão, município de Orleans (SC), enfatizou a importância da experiência prática para o 

aprendizado:   

 

[...] a universidade veio com essa questão do conhecimento, e nós, professores, 

colocamos toda essa novidade em prática [...] é muito significativo, porque você ter a 

participação da criança, do aluno, das famílias, do próprio professor em sala de aula, 

e praticando aquilo que ele divulga, que ele transmite o conhecimento, sempre é de 

grande valia, foi muito importante, tanto que na nossa memória está muito vivo esse 

projeto. E a gente sente um pouco dessa falta agora, no momento que a gente está. 

Essa vivência, essa prática que dá significado ao conhecimento você vivenciar muda 

toda a tua postura e é aquilo que dá razão para nós estarmos aqui. Então eu penso que 

foi muito importante e realmente teve significado todo esse conhecimento, colocar em 
prática realmente deu trabalho, e dá, mas valeu, por todas essas tecnologias.   

 

               

A Agricultora 3 destacou a importância do conhecimento prático para os estudantes da 

Universidade: 

Muitos deles sabiam desta zona de recarga do aquífero Guarani, mas nunca tinham 

visto, nunca tinham chegado até uma. Então, nessa parte eles também, como a gente 

cresceu, eles também cresceram quase cem por cento, porque eles puderam vivenciar 

tudo que eles faziam lá dentro da universidade, puderam vivenciar no nosso sítio. A 

nossa propriedade serviu como TCC de vários deles [...] Muitos hoje em dia só 
aprendem na teoria lá dentro da universidade, esse pessoal não, esse pessoal eu digo 

que enriqueceu a alma por poder aprender tanto na parte teórica como na prática.  

 

 A ampliação do acesso ao conhecimento e a troca entre o saber popular e o científico 

são características fundamentais da TS (ITS, 2004, 2008). A importância desta troca é apontada 

por Baumgarten (2008), que considera a criação de pontes entre os diferentes tipos de 
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conhecimento essencial para a sustentabilidade econômica, sendo necessário promover a 

articulação interativa entre a produção de conhecimento científico e tecnológico e os saberes e 

necessidades locais. De acordo com Fenoglio, Cejas e Barrionuevo (2012), esta articulação de 

saberes permite a construção de abordagens integrais a problemáticas concretas em um contexto 

sócio-histórico territorializado.   

O projeto TSGA oportunizou a troca de saberes em processos que ocorreram nos dois 

sentidos, ou seja, ampliou o acesso ao conhecimento científico nas comunidades e favoreceu a 

aprendizagem prática para participantes que detinham o conhecimento teórico. Esta estratégia 

se destacou, como demonstra a Tabela 1, sendo citada por todos os 16 entrevistados, com 78 

trechos codificados.   

O Coordenador 4 considera que o TSGA foi um marco para o Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC, pois foi pioneiro da área tecnológica em envolver 

o trabalho com pessoas: 

 

[...] longe de mim dizer que não é importante também, aquele trabalho de laboratório, 

aquele trabalho muito para dentro, acaba que os resultados transitam mais entre os 

pares [...] O TSGA marchou numa outra direção e naquele momento eu acho que até 

tinha uma espécie de estranhamento dentro do departamento, não no sentido de 

duvidar, mas é natural tu lidar com uma coisa que nunca lidou antes, causa um certo 

desconforto. [...] Era uma maneira do departamento dizer, olha, estamos sim 

trabalhando com a comunidade, olha aqui nós temos o TSGA, tinha pessoas ajudando 

na parte administrativa, estagiários, quantos estagiários passaram por lá. Quantos 

fizeram dissertação, fizeram doutoramento, então eu diria assim, naquele momento eu 

entendo como uma espécie de uma oxigenação para dentro do departamento.  

 

 

Ao aliar diferentes tipos de conhecimento, a TS se propõe a gerar soluções e criar 

alternativas diferentes das convencionais: “conhecimentos tradicionais, populares e 

experimentações realizadas pela população assim como o conhecimento técnico-científico 

podem constituir fonte para geração de soluções e inovações” (ITS, 2004).  

A Gerente 3 destaca o caráter inovador da TS:  

 

[...] a parte da ciência é trazer o conhecimento organizado, sistematizado, mas se as 

pessoas encontram numa proposta o conhecimento sistematizado aberto para o 

diálogo com as suas sabedorias locais [...] então eu acho que a tecnologia social, nas 

quatro dimensões que ela abarca, traz muitos elementos que convidam a pessoa para 

abraçar aquela tecnologia e se abrir para uma nova cultura. 

   

  A oportunidade de trocar de conhecimentos com as comunidades através de ações do 

projeto é apontada pela Bolsista 1 como um fator que influenciou sua prática profissional: 
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Eu vejo que isso é uma coisa que até me diferenciou um pouco na hora de sair da 

academia, porque eu conseguia ter essa visão não só ali da sala de aula, da parte 

teórica, mas conseguia ter essa visão de se é possível aplicar ou não, e de como chegar 

a isso. O TSGA então proporcionou que a gente tivesse essa comunicação com quem 

fosse receber a tecnologia e trocasse, realmente. Então isso me ajudou bastante a ouvir 

o outro lado antes de querer aplicar coisas que a gente em teoria acha que ficaria bom 

saber (BOLSISTA 1, 2021). 

 

 

O Agricultor 2 revelou como o acesso ao saber foi crucial para viabilizar o cultivo de 

orgânicos na sua propriedade. O entrevistado contou que já participava de um grupo de trabalho 

que envolvia a Secretaria da Agricultura de Chapecó e a Epagri, parceiros do Projeto TSGA: 

“a gente teve a felicidade de naquela época encontrar um grupo que nos acolheu e nos ajudou 

[...] Teve umas pessoas que lutaram, que pelearam, que se desafiaram a encontrar soluções 

juntos para produzir esse alimento orgânico.”   

Sendo assim, o agricultor descreveu como foi em busca de conhecimento para 

implementar soluções em sua propriedade: 

 

As universidades me ajudaram também, pessoas ligadas que eu indaguei, perguntei, 

fui buscar, me mostraram o caminho para eu ver, para eu estudar, basicamente 
entender, compreender um pouco e aplicar no dia a dia. Entender as plantas, entender 

a terra, entender um monte de coisas, se questionar porque não deu certo uma coisa, 

outra. E daí fui buscar muita informação também para conseguir superar essas 

dificuldades que tiveram bastante no decorrer (AGRICULTOR 2, 2021).    

 

A esta altura, fica evidente que a TS se desenvolve através de processos participativos 

que envolve todas as etapas, desde o planejamento até o acompanhamento e avaliação, 

conforme preconizado em ITS (2008).  

Com efeito, no Projeto TSGA, buscou-se valorizar os processos democráticos, 

envolvendo os participantes nas tomadas decisões e no desenvolvimento das ações que 

ocorreram de maneira colaborativa em um ambiente de cooperação. Esta foi a característica 

mais citada nas entrevistas, conforme a Tabela 1, que demonstra que o código relacionado com 

a participação dos atores sociais no processo de construção do conhecimento foi citado por 

todos os entrevistados, com 115 trechos codificados, sendo o tema de maior prevalência nas 

narrativas.  

Corrobora esta perspectiva a tag cloud elaborada a partir dos termos prevalentes, onde 

a palavra “gente” se destacou nas falas, o que demonstra mais uma vez o quanto os entrevistados 

valorizaram o engajamento pessoal e coletivo nas ações do projeto. 

Os entrevistados Professor 2 e Bolsista 2 reforçam esta afirmação: 
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O TSGA veio com uma força grande de alunos do projeto que estavam participando, 

como se fosse uma extensão da universidade, trazendo ideias, trazendo a vontade de 

trabalhar e colaborar, e sempre com essa pegada participativa, nunca foi uma coisa 

impositiva. A gente naquele momento aprendeu juntos, diversas ações, tanto os alunos 

de vocês quanto os nossos, se reuniram no laboratório de ciências, a gente conversava, 

decidia algumas coisas. Algumas coisas demandavam questões financeiras não muito 

custosas, mas o pouco que vinha foi importante, vindo do projeto TSGA. Então a 

gente fez esse trabalho de construção de um lugar mais sustentável com a participação 

de todos, participação de vocês, participação nossa, um ouvindo o outro, um dando 
ideia para o outro (PROFESSOR 2, 2021). 

 

Eu acho que o TSGA cumpriu esse desafio de trabalhar por uma cultura da 

sustentabilidade que eu acho que está envolvida muito com os processos também, vai 

muito além dessa ideia de fins. Então os processos buscarem ser colaborativos, 

olhando essa diversidade, entendendo as especificidades do contexto de cada região, 

os diferentes atores, os interesses que se tem, mas tentando buscar através do diálogo 

da construção, através de um processo colaborativo, cooperativo, e que é 

complementar também, cada um complementa esse saber (BOLSISTA 1, 2021). 

 

Além de complementar e cooperativo, o aprendizado gerado deve contemplar todos 

envolvidos e deve ocorrer a disseminação dos conhecimentos e tecnologias desenvolvidos no 

processo de implementação de TSs (ITS, 2008).  

Estas características metodológicas foram identificadas nas ações do Projeto TSGA 

pela Agricultora 3, que explicou como a propriedade rural de sua família se transformou em 

uma unidade demonstrativa pedagógica, que continua gerando e disseminando conhecimento: 

 

A gente começou transformando a propriedade em propriedade pedagógica, tínhamos 

a área de mudas de araucárias, que eles trouxeram essa ideia e a gente foi modificando, 

fazendo como dava na nossa região, e também colocamos um viveiro. Em várias 

partes da propriedade tinha o centro de pesquisas, a gente tinha a parte da 

compostagem, tinha a parte das nascentes, e tudo isso o projeto fez abrir a ideia para 

a gente. [...] até hoje a gente recebe visitas das escolas do nosso município, as escolas 

estaduais também [...] recebe bastante visitação tanto da nossa cidade, como de outras 

cidades também. A parte dos agricultores ainda visitam a nossa propriedade na 

questão de unidade pedagógica mesmo [...] tem o grupo da Acolhida, do Renascer, 
que ainda até hoje faz essas visitas. Então tem toda essa interação, porque agora a 

gente não é mais a única propriedade modelo do TSGA, tem outra propriedade 

modelo, eu não me lembro agora a cidade, que a gente já fez essa troca também. [...] 

até hoje o pai e a mãe passam também por gravações de programas explicando essa 

nossa propriedade, tanto a propriedade rural quanto a propriedade pedagógica 

(AGRICULTORA 3, 2021). 

 

O Gerente 2 reforçou a questão da disseminação do conhecimento detalhada pela 

Agricultora 3: 

[...] Inclusive, como é conhecimento, não para por aí, repassa para futuras gerações, 

vai repassando para o vizinho, de que forma usar o conhecimento. O conhecimento 

não para, nem que a gente queira. Se você consegue uma estrutura que facilita essa 

forma de trabalho, sem dúvidas isso é extremamente enriquecedor, e eu acredito que 

isso aconteceu no TSGA (GERENTE  2, 2021). 

 



106 

 

No município de São João do Sul (SC) foi montado um sistema para coleta e 

armazenamento de água da chuva, com cisterna de dez mil litros para irrigação de uma horta 

orgânica na propriedade da família da Agricultora 1. O processo envolveu acadêmicos de 

graduação da UFSC, a família da agricultora e a cooperativa UNEAGRO. A entrevistada contou 

como a experiência foi disseminada para a comunidade:   

 

[...] veio bastante vizinho ver, ali quando chovia a gente às vezes também fazia vídeos, 

conforme ela funcionava, a gente mandava os vídeos que muita gente pedia [...] o 

colégio aqui do nosso bairro veio visitar e daí eu também fui no colégio conversar   

sobre o projeto (AGRICULTORA 1, 2021). 

 

 

A Professora 1 também revelou como se deu o processo de disseminação do 

conhecimento sobre a TS implantada na escola para a comunidade: “A gente fez vários 

encontros com a comunidade mostrando, os alunos fazendo apresentações de como que era a 

cisterna. Quando a cisterna foi inaugurada, foi convidada toda a comunidade para participar.”    

Por fim, cabe ainda destacar a valorização do trabalho em rede proposta pelo projeto 

TSGA, como uma forma de criar espaços de trocas de conhecimento de interesse coletivo com 

base na dinâmica de construção de redes horizontais e na formulação de alternativas para 

superar o quadro de desigualdades e segregações, como propõe Bocayuva (2009).   

A importância desta estratégia é destacada pelo Coordenador 4, que traz a metáfora da 

rede: 

[...] as pessoas é que possibilitaram a essa rede se fortalecer, foram os nós das redes, 

cada ator social era um nó. O que a gente pretende com a rede, a resistência ao peso, 

descansar, a rede lá do nordestino que usa para dormir, a rede do pescador que usa 

para pegar o peixe. O TSGA me proporcionou isso, de constatar que realmente os nós 

são importantes que são os contatos todos que vão dar consistência a algo. Haverá 

sempre a questão da água como eixo da conversa, da busca de soluções, então é 

fundamental (COORDENADOR 4, 2021).  

 

O entrevistado destacou ainda a necessidade da expansão da rede para além dos muros 

da universidade:  

[...] a rede são os pares que dão sustentação a uma determinada prática acadêmica. 

Mas, daí a essa prática poder ser efetiva para fora da universidade, tem que ter os nós 

para fora da universidade, e a capacidade de mobilização do TSGA eu acho que foi 

isso também, de permitir as pessoas de participar, ouvir, eu acho que foi a grande 

riqueza (COORDENADOR 4, 2021).  

 

 

A ideia da Educação em Rede é descrita por Souza e Giglio (2015) como um processo 

que se estende por toda a rede física e virtual, convergente para um modelo híbrido, ou seja, 

para uma educação que transita entre o presencial e o remoto. Esta concepção coincide com a 
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proposta do Projeto TSGA, cuja experiência do trabalho em rede teve origem na Rede 

Consagro, parceira do projeto, criada em 2009 sob a coordenação de um grupo da Universidade 

Federal de Pelotas, conforme explicou o Gerente 2:  

 

O que nós queríamos mais na Rede Consagro é que ela colocasse na prática o que é a 

rede. Tanto na parte de rede com outras instituições, interligando também muito 

amplamente a agricultura familiar, a questão de ciências, a questão de estudantes, a 

questão do agricultor, esquecido muitas vezes, a questão da comunidade, e também a 

questão de levar essa rede, como forma online, forma na web também. E dentro dessa 

proposta toda que nós tínhamos, essa questão de trabalho, surgiu o TSGA, e nós 

trabalhamos em conjunto esse processo que não era então denominado assim uma 

questão híbrida, fazer a gestão rede como uma forma de transmissão de conhecimento, 

pequena participação na internet, e sem esquecer as questões práticas, os encontros 
presenciais (GERENTE 2, 2021).    
 

De acordo com Gomez (2008), na sociedade contemporânea interligada abrem-se 

novos espaços de poder relacionados com o saber, a informação e o conhecimento. A autora 

considera que esta perspectiva pode abrir oportunidades para a proposição de uma Educação 

em Rede emancipadora, através de plataformas digitais. A Bolsista 3 explicou como este 

processo se desenrolou em ações do Projeto TSGA e destacou o caráter inovador da 

experiência:  

[...] a questão da construção de redes ainda era algo muito novo para as pessoas, se 

for pensar na época do TSGA. Lógico, a gente já tinha elementos de internet, de 

conexão, de grupos se estabelecendo, e foi uma proposta bem inovadora se for pensar 

num contexto local de comunidades [...] eu lembro da Rede das Escolas Encantadoras 

que ainda existe, ainda tem uma movimentação conectando professores. Eu vejo que 

tinha que ser alimentado por políticas públicas, então essa criação de rede talvez 

precisasse de mais tempo de construção, de empoderamento para que as pessoas 
pegassem aquilo, entendessem o que era aquela oportunidade de construção daquela 

rede (BOLSISTA 3, 2021).  

 

 

Em síntese, pode-se afirmar que as perspectivas dos entrevistados sobre as estratégias 

pedagógicas adotadas no Projeto TSGA corroboram, de modo geral, os dados da literatura. O 

caso em estudo demonstrou como é viável a aplicação prática destes pressupostos teóricos 

acerca da TS. A análise das narrativas de atores participantes do projeto resultou na 

identificação de estratégias que se configuraram em aplicações viáveis de geração e/ou 

disseminação de conhecimento, mediante a implementação de Tecnologias Sociais.  

Com base nesta análise, constatou-se que o conhecimento gerado e/ou disseminado foi 

direcionado a resolver problemas oriundos de demandas comunitárias, através de trabalho em 

rede e processos participativos que envolveram aprendizagem prática, troca de saberes entre o 

conhecimento técnico-científico e o saber local, democratização do acesso e a reaplicação em 

contextos diversos.     
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5.4 TERCEIRO EIXO ANALÍTICO:  VIABILIDADE DAS ESTRATÉGIAS 

ADOTADAS NO PROJETO TSGA 

 

O terceiro eixo analítico deste estudo investiga a viabilidade das estratégias 

pedagógicas adotadas pelo projeto TSGA, onde buscou-se verificar se lograram êxito em 

relação aos objetivos da TS. Para o ITS, “objetivo final da TS é que as populações conquistem 

autonomia, o que só se consegue em um processo pedagógico e de redução das desigualdades 

sociais que representam verdadeiras barreiras ao desenvolvimento socioambiental e 

econômico” (ITS, 2007 p. 38).   

Os temas e subtemas relacionados a este eixo são apresentados na Figura 30:   

 

Figura 30:  Viabilidade das estratégias pedagógicas 

 

 

Fonte:  Elaborada pela autora. 

 

Os entrevistados falaram sobre as transformações provocadas pelo processo de 

aprendizagem e o impacto em suas vidas, instituições e comunidades narrando situações que 

demonstram resultados como empoderamento, emancipação e protagonismo e ampliação na 

visão de mundo, em direção à transformação social e à sustentabilidade. 

O ITS destaca estes aspectos ao considerar que a produção de conhecimento por meio 

da TS deve estar comprometida com a transformação social, promove empoderamento e deve 

avaliar impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais (ITS, 2004).  

As palavras da Gerente 3 ilustram bem esta questão: 

 

[...] o que eu capturei na conversa com outras pessoas que participaram do projeto, 

essa é uma impressão coletiva: O TSGA saiu do contexto, do âmbito de um projeto 

para se tornar uma marca [...]  a gente lembra dele, se remete a ele como uma marca 

de um saber fazer que adotou uma metodologia de empoderamento, [...]  então, não 
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só o processo do envolvimento da participação efetiva como da qualificação, você tem 

aí conhecimento, cursos de capacitação e processo participativo, agregados um ao 

outro, que vai construir nas pessoas essa dimensão. 

 

 Alguns entrevistados consideraram que, além da transformação social, do ponto de 

vista coletivo ou institucional, a experiência vivida no projeto teve impacto direto em suas 

trajetórias pessoais. Seguem algumas falas que demonstram este ponto de vista: 

  

[...] ampliou com uma visão de gestão mais complexa. Não é só tecnológica, então 

talvez a grande mudança, o que reforçou, me empoderou nesse sentido seria uma visão 

que eu tinha que os problemas ambientais não são meramente tecnológicos [...] Entrar 

um projeto com tecnologias sociais tem repercussões internas até na construção desse 

nome. Eu vejo colegas que não participaram do projeto e começaram a usar o termo 
tecnologia social. Então vai permeando as instituições também, vão entrando novos 

discursos, novas visões de mundo, nova abordagem (GERENTE 1, 2021). 

 

O Coordenador 3 explicou como o conhecimento adquirido no TSGA bifurcou sua 

carreira profissional:  

[...] hoje em dia só tenho o Instituto ECCUS e a ONG onde eu trabalho por causa da 

experiência do TSGA, muitas das tecnologias que a gente faz que é saneamento 

ecológico, tratamento de água, de abastecimento, soluções voltadas para a 

permacultura, produção agroecológica, foram coisas aprendidas no TSGA. Eu não sou 

um técnico da área da engenharia, não sou das exatas, eu sou das humanas, com foco 

na mediação de conflitos, mas ter esse papel de coordenação pedagógica dentro do 
TSGA me deu oportunidade também de aprender sobre essas tecnologias, de 

compreendê-las melhor, também de propor elas. Então, o knowhow que eu tenho hoje 

de propor é graças ao que aprendi no TSGA (COORDENADOR 3, 2021). 

 

Para a Agricultora 3, a participação no projeto foi decisiva para que a família 

conseguisse se manter no interior. A entrevistada contou como o aprendizado que tiveram 

transformou o pensamento da família e lhes permitiu dar mais valor ao local onde viviam, a 

adoção de novas formas de manejo da propriedade e o envolvimento com novos projetos que 

deram sustentabilidade à sua permanência no interior. O trecho a seguir apresenta uma das 

situações narradas:  

 

[...] a gente começou a dar mais valor à nossa terra, às nossas águas, principalmente a 

água que hoje é o que gira o mundo. Então a gente tem outro pensamento. Depois do 

TSGA, fizemos uma parte de manejo florestal, que naquela parte não mexe, o gado 

também não chega, é uma parte de preservação onde foi cercada, está tudo bonitinho, 

a ideia quem trouxe foi o TSGA [...] a gente aprendeu que isso é da natureza, tem que 

permanecer para a natureza. Continuou o mesmo espaço de terra, continuou a mesma 

criação de gado [...] agora preservando muito mais. Então a nossa ideia, o nosso 

pensamento mudou todo a partir disso (AGRICULTORA 3, 2021). 
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O Coordenador 2 contou que, através de dois projetos anteriores ao TSGA, teve 

experiências com a prática pedagógica transdisciplinar e destacou a importância do projeto para 

amadurecer esta prática: “Eu diria que o TSGA foi a minha maior experiência de 

transdisciplinaridade, uma experiência madura [...] o TSGA foi o último grande projeto que me 

transdisciplinarizou por completo, essa é a expressão”.         

A Professora 1 narrou uma situação emblemática que demonstra a emancipação e 

protagonismo da comunidade escolar, mobilizada para evitar o fechamento da escola:  

 

Houve uma mudança social e até uma mudança na maneira como as pessoas viam a 

escola, no início era uma escola do campo, uma escola que muitos, como que eu vou 

dizer, governos estaduais e municipais já tentaram até fechar a escola no início porque 

ela tem poucos alunos, porque ela fica afastada do centro, e muitas vezes ela não dá o 

retorno financeiro como uma escola do centro [...]  Um dos motivos que fez a nossa 

escola ficar, se manter aberta em 2019, quando o governo do estado e governo 

municipal  tentaram fechar [...] foi a construção da cisterna. A gente bateu o pé e disse 

não, a gente tem projetos [...] o Governo Federal apoia a construção, o mantimento da 

nossa escola no campo, nós temos alunos que são filhos de agricultores, a gente bateu 
o pé mesmo, fomos na mesa do prefeito mostrando fotos e dizendo dos trabalhos 

pedagógicos que existiam na nossa escola [...] a gente movimentou toda a 

comunidade, então a gente ganhou essa causa (PROFESSORA 1, 2021).      

 

Portanto, podemos considerar que as estratégias pedagógicas adotadas pelo projeto 

TSGA por meio da implementação de TSs são viáveis em relação às expectativas dos 

entrevistados, do ponto de vista da transformação social almejada. 

Em relação à sustentabilidade, as manifestações convergiram para o entendimento 

adotado no projeto, que extrapola as dimensões convencionais do tripé social, ambiental e 

econômico, na medida em que busca abarcar outras dimensões de uma realidade complexa e 

multidimensional, como proposto por Sachs (2002).    

As palavras do Coordenador 4 expressam bem este entendimento:  

 

Eu acho que foi, talvez a minha participação maior no projeto tenha sido essa história 

também de ir juntando pedaços aqui, montando um determinado quebra-cabeças, que 
no fim a questão da sustentabilidade é isso, é poder ver que a realidade é complexa, 

que ela é multidimensional. E o projeto me deu a oportunidade de vivenciar isso 

mesmo. Então a questão teórica é quase assim como fazer uma prática de elementos 

teóricos que a gente vinha trabalhando já há muito tempo, né? Então isso é uma coisa 

extraordinária, foi muito legal isso (COORDENADOR 4, 2021).    

 

Por sua vez, o Bolsista 2 destacou a dimensão cultural da sustentabilidade:  

 

[...] acho que esse é nosso grande desafio como humanidade, essa mudança de 

paradigma, de visão, buscando uma cultura da sustentabilidade, e é uma mudança de 

cultura, então envolve valores. Eu acho que o TSGA cumpriu esse desafio de trabalhar 
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por uma cultura da sustentabilidade que está muito envolvida com os processos 

também, e a visão da ciência também pode contribuir para esse processo de 

construção. 

 

Para concluir, temos as palavras do Coordenador 2 que, ao fazer uma síntese das 

intenções que moveram as ações do projeto TSGA, revela o quanto a ciência e tecnologia 

podem avançar na direção da construção de uma sociedade mais justa e sustentável: 

 

O TSGA de certa forma nos abriu esse caminho de pensar que a ecologia e a sociedade 

carregam dentro de si o futuro, esse futuro de paz, de amor, esse futuro pelo qual a 

gente trabalha, seja como utopia seja como uma dignidade. Nós queremos um futuro 

melhor, e a gente tem claro que ele não existe lá no futuro, ele tem que existir no 

presente como uma futuridade. Então, proteger a natureza, proteger as crianças, 

proteger a cidade é proteger a futuridade, eu não sei se isso ficou claro no TSGA, mas 

a gente hoje poderia fazer essa reflexão. O TSGA foi uma oportunidade junto com os 

técnicos e eles junto com a comunidade, nós tentamos desenvolver uma ciência 

prudente, que protegia, que queria proteger a futuridade das comunidades e da 
natureza que as envolvia. 

   

Questão à parte, que não foi apresentada na matriz de análise teórica mas foi um tema 

identificado nas entrevistas, é a preocupação manifestada pela maioria dos entrevistados (11) 

em relação à continuidade das ações desencadeadas pelo projeto. Foi destacada a necessidade 

de se oportunizar novos projetos desta natureza, motivados por políticas públicas ou 

acadêmicas. O comentário do Gerente 2 evidencia esta preocupação: 

 

Acredito que é até um pouco triste de dizer que esse tipo de trabalho não tenha 

continuidade, que possamos perder essa experiência, e que não tenhamos uma 

continuidade com esse tipo de trabalho por falta de apoio financeiro, por falta de apoio 

de projetos, porque o interesse eu observo que existe nas pessoas, projetos escritos 

nós temos vários, podemos encaminhar. Não podemos perder esse foco de trabalho, 

essa experiência de trabalho, esse foco na questão pública, na questão comunitária, na 

questão participativa, na questão de eficiência de respostas de trabalhos técnicos, 
científicos, nesse tipo de trabalho que o TSGA permitiu.  

 

 

Este terceiro eixo analítico evidencia a viabilidade das estratégias adotadas em relação 

aos objetivos da TS e do próprio Projeto TSGA, que por meio de suas ações gerou e disseminou 

conhecimento capaz de promover transformação social e sustentabilidade em suas múltiplas 

dimensões. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Tecnologia Social tem em si o potencial de religar saberes e resolver problemas por 

meio do uso de técnicas simples, viáveis e efetivas, oriundas de conhecimento construído dentro 

de um espaço de trocas que envolvem o saber local e o conhecimento técnico-científico. Este 

processo se desenvolve em uma dinâmica participativa, colaborativa e inclusiva, que contribui 

para a emancipação dos atores envolvidos e para a abertura de horizontes que levam à 

transformação social e desenvolvimento de consciência em direção à sustentabilidade. 

Esta pesquisa analisou a viabilidade da Tecnologia Social como estratégia de geração 

e disseminação de conhecimento. Embora os postulados teóricos que definem as características, 

dimensões e princípios da TS apontem a dimensão pedagógica como a mais importante, a 

revisão da literatura realizada neste estudo apontou que são escassas as investigações sobre TS 

que desenvolvem uma análise direcionada explicitamente a esta dimensão. Desta forma, o 

estudo foi relevante por apontar caminhos possíveis de geração e disseminação de 

conhecimento, através da implementação de Tecnologias Sociais.  

A revisão integrativa da literatura evidenciou interseções entre Tecnologia Social, 

aprendizagem, geração e disseminação de conhecimento, e foi integrada ao capítulo da revisão 

teórica. 

A metodologia qualitativa foi adotada pela flexibilidade que confere à análise, e se 

mostrou compatível com o objeto em estudo. 

A coleta de dados de campo foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas, 

cujas transcrições geraram um rico e vasto conjunto de dados, com 83 páginas de texto que 

foram analisadas em profundidade, tendo como critério básico a identificação de temas 

relacionados à pergunta e objetivo do estudo. 

O método da Análise Temática foi aplicado de forma dedutiva, dirigido pelo interesse 

teórico e analítico proposto. A utilização do software Nvivo para auxiliar na análise de dados 

foi essencial para facilitar, refinar o processo e reduzir o viés da pesquisa. Através da 

ferramenta, foram gerados extratos de textos codificados, correlações entre as narrativas dos 

entrevistados e a contagem de termos prevalentes, colaborando desta forma na identificação 

dos temas e permitindo a aferição do alcance da saturação teórica, elementos que forneceram 

maior precisão e segurança para a análise dos dados como um todo.  
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No processo de análise realizado, foi possível constatar que os entrevistados, 

participantes do projeto TSGA, estavam bem identificados com a ideia proposta pela TS, 

apresentando domínio conceitual considerável sobre o tema, o que gerou um conjunto de dados 

com narrativas convergentes na direção do enfoque do estudo, fator que facilitou a análise dos 

dados. Esta questão pôde ser constatada ao observar-se o valor da correlação de Pearson, que 

avalia as entrevistas pelo grau de similaridade de palavras e apresentou 0,94 como maior valor, 

e o mais baixo 0,69, o que representa um grau de correlação bastante expressivo, uma vez que 

o índice varia de -1 a 1.  

Os dados demostraram ainda que a dimensão pedagógica da TS foi reconhecida e 

valorizada por todos os entrevistados. Dentre as estratégias pedagógicas identificadas, 

destacou-se o processo participativo, com envolvimento e aprendizagem para todos os atores 

envolvidos como a mais prevalente, citada pelos 16 entrevistados, com 115 trechos codificados.  

Como resultado final, em resposta direta aos objetivos propostos, foram identificadas 

e analisadas as estratégias pedagógicas adotadas no Projeto TSGA, quais sejam: demanda 

comunitária, troca de saberes, aprender na prática, participação, acesso ao saber, reaplicação e 

redes. Estas evidências foram verificadas através das falas dos entrevistados, que descreveram 

o impacto do aprendizado em suas vidas, instituições e comunidades como uma experiência 

que gerou ampliação da visão de mundo, empoderamento, emancipação e protagonismo, e criou 

oportunidades para abrir caminhos em direção à transformação social e à sustentabilidade. 

Não obstante, o contexto deste estudo tenha ocorrido dentro do período da pandemia 

de COVID-19, a coleta de dados foi realizada sem prejuízo, embora o processo tenha sido 

reformulado. Deste modo, as entrevistas semiestruturadas programadas para o formato 

presencial foram adaptadas para a realização online, com organização de espaço adequado, 

utilização de equipamentos e utilização de software para as gravações em áudio e vídeo.  

As delimitações desta investigação foram aquelas próprias do escopo do estudo, 

direcionado para a dimensão pedagógica da TS, sem aprofundar em outros aspectos, como o 

tecnológico por exemplo. Como já discutido anteriormente, a escolha se justifica pela escassez 

de trabalhos que exploram esta perspectiva e pela relevância do tema no âmbito acadêmico e 

dos estudos que envolvem CTS. 

Para dar sequência à esta pesquisa, seria interessante a proposição de um sistema de 

indicadores, que poderiam ser utilizados como métrica para verificar o grau de aprendizagem, 

de empoderamento e alcance do conhecimento gerado no âmbito da TS. Uma outra sugestão de 

estudos, que emerge das questões aqui levantadas, seria a busca do entendimento da relação das 
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linhas pedagógicas adotadas no domínio da TS com correntes teóricas da Educação, como o 

Construtivismo de Jean Piaget, a Pedagogia freiriana ou mesmo a Autopoiésis, em relação à 

abordagem do acoplamento estrutural de Maturana.    

Como desfecho, cabe ainda ressaltar a pertinência do tema em relação à estratégia 

prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), que propõe a curricularização da extensão, 

regulamentada pela Resolução nº 7/MEC/CNE/CES. Conforme amplamente discutido nesta 

pesquisa, a TS é uma ferramenta viável para aproximar o conhecimento científico da sociedade 

e, portanto, deve ser considerada na formulação de políticas acadêmicas que vêm sendo 

formuladas para orientar a incorporação da extensão nos currículos de graduação.    
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APÊNDICE A  

  

Revisão Integrativa da Literatura sobre  

Dimensão Pedagógica da Tecnologia Social 

 

 

1. BUSCA NAS BASES DE DADOS E SELEÇÃO 

 

A revisão integrativa realizada nessa pesquisa teve como objetivo conhecer de que 

forma estão sendo abordadas as dimensões pedagógicas da Tecnologias Social na literatura 

científica. O foco da busca foi identificar relações entre Tecnologia Social, geração, 

compartilhamento de conhecimento e aprendizagem. 

Os critérios de exclusão foram definidos para filtrar estudos que possuem enfoque 

diverso do interesse desta pesquisa. Sendo assim, foram excluídos todos os artigos que 

apresentavam o termo TS referindo-se a mídias sociais ou ferramentas digitais. Também foram 

excluídos artigos que apresentavam abordagem focada na técnica ou aspectos econômicos das 

TSs, sem considerar as dimensões pedagógicas. Os filtros foram aplicados tendo em vista os 

critérios de exclusão e inclusão definidos previamente, em duas etapas: a primeira exclusão se 

deu pela leitura dos títulos e a segunda, nos arquivos remanescentes, analisando os resumos.  

As bases de dados consultadas foram: SCOPUS, Web of Science, SciELO e Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).  

A busca sistemática nas bases de dados foi feita a partir dos descritores: “Tecnologia(s) 

Social (is)”, “Aprendizagem”, “Geração de conhecimento”, “Compartilhamento de 

conhecimento”. 

Foram definidas estratégias de busca específicas para cada base de dados, através de 

consulta ao serviço especializado da Biblioteca Universitária (BU) da UFSC. 

A seguir serão detalhados os passos realizados, em janeiro de 2020 para a consulta, 

por base: 

 

Base Scopus 

 

a) Estratégia utilizada: (("Social Technology" OR "Social Technologies") AND 

("Learning" OR "Knowledge generation" OR "Knowledge sharing" OR 
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"Knowledgeshare" OR "KS" OR "Sharing of knowledge" OR "Shared 

knowledge"));  

b) Utilizada a opção: busca por título, resumo e palavras-chave, refinado por idiomas 

(English or Portuguese or Spanish): 258 arquivos; 

c) Busca refinado para áreas do conhecimento (|ciências sociais, ciências ambientais, 

engenharia, ciências planetárias e da terra, agricultura e ciências biológicas): 145 

arquivos;   

d) Resultado arquivos filtrados por título: 21; 

e) Resultado arquivos filtrados por resumo: 2;  

f) Estes são os arquivos selecionados para a leitura integral e composição da revisão 

teórica deste estudo, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 11: Arquivos selecionados na Base Scopus  

Autor Título da Publicação Periódico/Evento/Ano 

CAVALCANTE, Louise; 

MESQUITA, Patrícia S.; 

RODRIGUES-FILHO, 

Saulo. 

2nd Water Cisterns: Social technologies 

promoting adaptive capacity to Brazilian 

family farmers. 

Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, v. 55, 2020. 

 

DE MEDEIROS, Cristina 

Maria B.; DA SILVA 

Dimensões Constitutivas de Tecnologias 

Sociais no Campo da Saúde: uma proposta 

de construção e apropriação de 

conhecimento em 

territórios vulneráveis 

Textos e Contextos – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. V. 15, num. 1, p. 

144-159, 2016.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Base Web of Science 

 

a) Estratégia utilizada: (("Social Technology" OR "Social Technologies") AND 

("Learning" OR "Knowledge generation" OR "Knowledge sharing" OR 

"Knowledge share" OR "KS" OR "Sharing of knowledge" OR "Shared 

knowledge")) 

b) Utilizado o campo “Tópico” (Título, resumo e palavras-chave), refinado por 

idiomas (English or Portuguese or Spanish): 150 resultados 

c) Busca refinada para áreas do conhecimento (ciências sociais interdisciplinares, 

comunicação, engenharia multidisciplinar, geografia, políticas econômicas 

agrícolas, estudos ambientais, estudos de desenvolvimento, trabalho social e 

sociologia.): 16 arquivos.   
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d) Resultado arquivos filtrados por título: 9 

e) Resultado arquivos filtrados por resumo: 2  

f) Após excluir os arquivos em duplicidade em relação aos escolhidos na base 

Scopus, restaram os dois arquivos apresentados no Quadro 12, selecionados para 

compor o corpo teórico desta pesquisa. 

g) Estes são os arquivos selecionados para a leitura integral e composição da 

revisão teórica deste estudo, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 12:  Arquivos selecionados na Base Web of Science  

Autor(a) Título Periódico/Evento/Ano 

SILVA, Valcilene. R. da; 

PEREIRA, Mônica.C de 

Britto.  

Das colonialidades à emergência de um 

novo paradigma no Semiárido brasileiro 

desde as racionalidades camponesas: um 
caminhar para além do desenvolvimento?  

Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, v. 55, 2020. 

PEREIRA, Luciane Cristina 

Benites;  FREITAS, Carlos 

Cesar G.  

Education in Social Technology: analysis 

of experiences. 

Revista Tecnologia e Sociedade, 

v. 14, n. 30, p. 105-120, 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Base SCIELO 

 

a) Estratégia utilizada: (("Social Technology" OR "Social Technologies" OR 

"Tecnologia Social" OR "Tecnologias Sociais" OR "Tecnologías Sociales") AND 

("Learning" OR "Knowledge generation" OR "Knowledge sharing" OR 

"Knowledge share" OR "KS" OR "Sharing of knowledge" OR "Shared 

knowledge" OR "Aprendizagem" OR "Aprendizado" OR "Geração de 

conhecimento" OR "Geração de conhecimentos" OR "Geração do conhecimento" 

OR "Compartilhamento do conhecimento" OR "Compartilhamento de 

conhecimento" OR "Compartilhamento de conhecimentos" OR "Conhecimento 

compartilhado" OR "Conhecimentos compartilhados" OR "Aprendizaje" OR 

"Generación de conocimiento" OR "Intercambio de conocimiento" OR 

"Intercambio de conocimientos" OR "Conocimiento compartido" OR 

"Conocimientos compartidos")); 

b) Resultado total de arquivos: 10;  

c) Resultado arquivos filtrados por título: 3; 

d) Resultado arquivos filtrados por resumo: 2;  
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e) O quadro abaixo apresenta os dados referentes aos dois arquivos selecionados para 

compor a revisão bibliográfica: 

 

Quadro 13: Arquivos selecionados na Base SCIELO  

Autor(a) Título Periódico/Evento/Ano 

FREITAS, Carlos 

Cesar G.; SEGATTO, 
A.P.  

Ciência, tecnologia e sociedade pelo olhar da 

Tecnologia Social: um estudo a partir da Teoria 
Crítica da Tecnologia.  

Cadernos EBAPE.BR, v. 12, n. 

2, p. 302-320, 2014. 
 

MORETTO NETO, 

L.; GARRIDO, P. O.; 

JUSTEN, C. E.  

Desenvolvendo o aprendizado em gestão social: 

proposta pedagógica de fomento às incubadoras 

sociais.  

Cadernos EBAPE.BR, v. 9, n. 3, 

p. 828-845, 2011. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

Base Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

 

a) Estratégia utilizada: (("Tecnologia Social" OR "Tecnologias Sociais") AND 

("Aprendizagem" OR "Aprendizado" OR "Geração de conhecimento" OR 

"Geração de conhecimentos" OR "Geração do conhecimento" OR 

"Compartilhamento do conhecimento" OR "Compartilhamento de conhecimento" 

OR "Compartilhamento de conhecimentos" OR "Conhecimento compartilhado" 

OR "Conhecimentos compartilhados")); 

b) Resultado total de arquivos: 117; 

c) Resultado arquivos filtrados por título: 18; 

d) Resultado arquivos filtrados por resumo: 10;  

e) Após excluir os arquivos em duplicidade em relação aos escolhidos na base Scopus, 

restaram os três arquivos apresentados no Quadro 2, selecionados para compor o 

corpo teórico desta pesquisa; 

f) Estes são os arquivos selecionados para a leitura integral e composição da revisão 

teórica deste estudo, conforme apresentado no quadro abaixo: 
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Quadro 14: Arquivos selecionados na Base BDTD  

Autor(a) Título Programa/Instituição/Ano 

CORRÊA, Raquel F.  Tecnologias sociais e educação: 
possibilidades e limites de 

transformação de sentidos. 

Tese de Doutorado em Educação 
Científica e Tecnológica – 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2016. 

ARAÚJO, Irenaldo P.  Tecnologias sociais e práticas 

educativas contextualizadas para a 

convivência com o semiárido: 

partilhando saberes e construindo 

novos olhares em territórios 

camponeses. 

Tese de Doutorado em Educação - 

Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, 2016. 

 

MACHADO, Rosali B. 

C. S.   

Avaliação da tecnologia social de 

captação de água da chuva numa 

perspectiva agroecológica. 

Dissertação de Mestrado – 

Universidade Fronteira Sul, 2016. 

VALADÃO, José de 

Arimatéia D.  

 

Seguindo associações sociotécnicas sob 

a luz da teoria do ator-rede: uma 

tradução da pedagogia da alternância 
para rotinas e tecnologias sociais. 

Tese de doutorado em Ciências Sociais 

Aplicadas - Universidade Federal de 

Pernambuco, 2014. 

FERNANDES, Carlos 

Roberto O. C.   

Tecnologia social: o papel do Terceiro 

Setor no fomento de inovações para a 

sociedade. 

Dissertação de Mestrado em Gestão 

Empresarial - Fundação Getúlio 

Vargas, 2014. 

JULIANO, Maria 

Cristina C.  

Rede família: uma tecnologia social e 

seu diálogo com a promoção de 

resiliência comunitária e a educação 

ambiental. 

Tese de Doutorado em Educação 

Ambiental - Universidade Federal do 

Rio Grande, 2013. 

GASPAR, Vitor T. Estudos sobre tecnologia social e 

educação ambiental crítica - possíveis 

caminhos para construção de outra 

sociedade. 

Dissertação de mestrado em 

Tecnologia - Universidade Estadual de 

Campinas, 2012. 

MENDES JÚNIOR, 

Ascelino T.  

Aplicação da metodologia de Análise 

de Tecnologia Social- TS do SATECS 

UNI em sete projetos de extensão da 
UFC: experiência-piloto exploratória.  

Dissertação de Mestrado em Políticas 

Públicas e Gestão da Educação 

Superior – Universidade Federal do 
Ceará, 2011. 

SILVA, Júlia S.  Instrumentos de governança da água 

nas bacias hidrográficas do município 

de Urubici, SC, no contexto das 

tecnologias sociais.  

Dissertação de Mestrado - Engenharia 

Ambiental – Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2010 

FERNANDES NETO, 

José Antonio S.  

Modelo Urubici de Governança da 

Àgua e do Território: uma tecnologia 

social a serviço do desenvolvimento 

sustentável local. 

Tese de Doutorado em Engenharia 

Ambiental – Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2010 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2  MATRIZ DE SÍNTESE 

 

Para extrair e organizar os dados dos estudos selecionados, foi criada uma matriz, apresentada no Quadro 15, que possibilitou a 

análise integrada das contribuições da literatura científica sobre o tema em pauta e sua incorporação na base teórica desta pesquisa.    

 

Quadro 15: Matriz de síntese da revisão integrativa  

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

2nd Water Cisterns: Social 

technologies promoting 

adaptive capacity to Brazilian 

family farmers. 

 

CAVALCANTE; MESQUITA;  

RODRIGUES-FILHO, 2020 

As TSs contribuem para 

resolver problemas através do 

uso de técnicas simples ou 

viáveis, oriundas de 

conhecimento acessível. 

Apresenta os estudos de 

Rodela (2011) sobre 

aprendizagem social. 

Considera que a perspectiva 

centrada no sistema, que vê a 

aprendizagem como um 

processo que emerge do 

engajamento com sistemas 

sócioecológicos é a mais 

adequada pois resulta em 

transformações sistêmicas.    

TSs são facilitadoras de 
aprendizagem social e 

portanto, instrumentos de 

transformação social 

Uma das perspectivas de 

aprendizagem social descrita 

por Rodela (2011),  

é centrada na rede, onde a 

aprendizagem é experiencial 

e leva à mudanças nas 

práticas estabelecidas e nas 

formas de relacionamento 

entre os membros de uma 

rede ou comunidade. 

 

 
 

O conceito de TS se 

relaciona com três eixos: a 

relação entre produção de 

ciência, tecnologia e a 

sociedade deve incluir de 

demandas sociais como um 

tema da pesquisa científica; 

tem como foco o 

conhecimento para a solução 

dos problemas sociais 

enfrentados pela população; 

refere-se a uma forma 
particular de intervir sobre as 

questões sociais. 

 

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Dimensões Constitutivas de 
Tecnologias Sociais no Campo 

da Saúde: uma proposta de 

construção e apropriação de 

conhecimento em territórios 

vulneráveis 

 

MEDEIROS; SILVA (2016) 

 

 

 

 
 

 

Dimensões Constitutivas de 

Tecnologias Sociais no Campo 

da Saúde: uma proposta de 

construção e apropriação de 

conhecimento em territórios 

vulneráveis 

 

 

Destaca o processo de troca de 
conhecimento popular com o 

saber técnico-científico como 

fator que contribui para 

emancipação dos atores 

envolvidos e para o 

delineamento de horizontes que 

levam à transformação social. 

 A experiência com as TSs 
estimulou a articulação das 

equipes de projeto em redes 

intra e interinstitucional, em 

particular com movimentos 

sociais. Considera que 

projetos construídos em 

parcerias, desde a sua 

elaboração, com o 

envolvimento da sociedade 

civil organizada, tendem a 

gerar resultados mais 
efetivos. 

 

Conclui que a dimensão 

pedagógica das TSs em 

territórios vulneráveis “diz 

respeito à educação coletiva 

e remete ao campo da 

formação, sendo um 

instrumento capaz de tornar 

possível o conhecer e 

vislumbrar outros horizontes, 

viabilizando ações que 

apenas seriam exequíveis 

pela colaboração conjunta de 
um grupo. Possibilita a 

emancipação de atores 

sociais pela construção de 

saberes, que se evidenciam 

na ação de fazer e refazer. 

Também enfoca o campo 

metodológico claro de 

intervenção, envolvendo o 

compromisso de todas as 

partes interessadas, 

colaborando e 

potencializando a troca de 
saberes e favorecendo o 

aprendizado recíproco.”  

(p. 154) 

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Das colonialidades à 
emergência de um novo 

paradigma no Semiárido 

brasileiro desde as 

racionalidades camponesas: um 

caminhar para além do 

desenvolvimento?  

 

SILVA; BRITO (2020)  

Aborda a questão da população 
camponesa que vive no 

Semiárido brasileiro alegando 

que a prevalência do 

conhecimento científico levou à 

dominação e negação de outros 

saberes ao “desconsiderar os 

sujeitos da região, seus aspectos 

culturais, seus conhecimentos e 

técnicas de como conviver com 

esse fenômeno ao invés de 

combatê-lo.” (p. 365) 

 Considera que a ideia de 
desenvolvimento 

universalmente válida é 

baseada no conhecimento 

especializado e na ciência 

moderna. Aponta que 

existem outras alternativas, 

multiformes, cujos 

horizontes são os bons 

viveres contextualizados e 

amparados pela 

aprendizagem coletiva e com 
a natureza.  

 As TSs contribuem para 

tendem a incrementar a 

biodiversidade partindo do 

conhecimento e das práticas 

locais para viabilizar os 

agroecossistemas. Desta 

forma “permitem que 

camponeses e camponesas 

permaneçam no campo em 

resistência e em construção 

de outro paradigma. (p. 376)  

Education in Social 

Technology: analysis of 

experiences. 

 

PEREIRA; FREITAS (2018) 

 Através da TS o processo de 

aprendizado vai além da 

educação formal, 

abrangendo a informal e a 

não formal. Envolve diversos 

setores da sociedade e 

extrapolando a esfera 

acadêmica, incluindo a 

todos.  

 

 Percebe-se, portanto, que a 

Tecnologia social é um 

fenômeno de emancipação 

social, de resgate de valores 

e um processo educacional. 

Na Tecnologia Social a 

educação (processo de 

ensino e aprendizagem) é 

elemento central de toda 

ação de intervenção social  

(p. 109) 

 

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Ciência, tecnologia e sociedade 
pelo olhar da Tecnologia Social: 

um estudo a partir da Teoria 

Crítica da Tecnologia.  

 

FREITAS; SEGATTO (2014) 

Os autores consideram a TS 
uma proposta adequada, 

arrojada e complexa de relação 

entre ciência, tecnologia e 

sociedade (CTS) onde a 

“capacidade de aprender, 

participar e de gerar 

conhecimento são enfatizados e 

posicionados como 

pressupostos básicos de toda 

ação que deve ensejar a 

emancipação do indivíduo 
frente à sua realidade, por sua 

vez, compreendida e 

respeitada.” (p .313)    

  Para os autores, a TS 
possibilita, dentre outros 

aspectos, a valorização da 

aprendizagem e a 

democratização do 

conhecimento    

Desenvolvendo o aprendizado 

em gestão social: proposta 

pedagógica de fomento às 

incubadoras sociais.  

 

MORETTO NETO; 

GARRIDO; JUSTEN (2011)  

A proposta pedagógica é 

baseada em incubadoras de 

projetos sociais e TS  com o 

objetivo de  “ 

Ligar e religar os saberes 

acadêmico e popular, aproximar 

o cientista, o pesquisador e o 

pensador às lides populares e 

estabelecer condições de 

aprendizado e transformação a 
todos os atores sociais 

envolvidos no processo e à 

sociedade como um todo.  

(p. 842) 

  No contexto da extensão 

universitária apresenta uma 

proposta pedagógica que alia 

tecnologias sociais a 

incubadoras sociais      

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Tecnologias sociais e educação: 
possibilidades e limites de 

transformação de sentidos. 

 

CORRÊA (2016)  

A ideia central da autora é 
demonstrar que as TSs podem 

ser um meio para que cada 

sujeito, em seu coletivo, possa 

resgatar seus conhecimentos e 

potencialidades, oportunizando 

a escolha crítica em relação ao 

desenvolvimento, produção, 

divulgação, educação e 

apropriação de tecnologias   

“A ideia é que em torno de 
uma perspectiva crítica sobre 

TS em processos 

educacionais seja possível 

promover (i) diálogos entre 

diferentes conhecimentos, 

(ii) mobilização de 

estudantes para autoria na 

(maior) compreensão da 

relevância de seus problemas 

(e soluções) sociotécnicos, 

(iii) (resgate de) sentidos na 
busca por emancipação 

social e (iv) possibilidades 

(maiores) de compreender a 

tecnologia como 

conhecimento humano 

possível de ser aprendido.  

(p. 144) 

Considera que as TSs 
poderiam se articular como 

um nó que conecta uma 

ampla rede de sujeitos 

envolvidos em ações de 

caráter ativo, colaborativo e 

criativo de efeito 

transformador. 

“Sem ignorar os desafios 
inerentes a qualquer processo 

educativo, aposto no 

potencial pedagógico 

emancipatório das TS e 

considero que um passo 

inicial nesse processo seja a 

crítica à noção estrita de 

usuário/a.” (p. 144) 

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Tecnologias sociais e práticas 
educativas contextualizadas 

para a convivência com o 

semiárido: partilhando saberes e 

construindo novos olhares em 

territórios camponeses. 

 

ARAÚJO (2016) 

Através de práticas educativas 
aliadas às tecnologias sociais foi 

estabelecido um diálogo como 

contexto em busca da 

construção de estratégias 

horizontalizadas de troca de 

saberes para a convivência com 

o semiárido do nordeste 

brasileiro.  

 “A relação dialógica passa a 
dar visibilidade a 

experiências concretas, 

enriquecidas pela presença 

de Tecnologias Sociais. O 

contexto passa a ser 

constituído por territórios 

socioeducativos e articulados 

em redes. O contato entre as 

pessoas que participam das 

visitas de intercâmbios de 

experiências fortalece o elo 
de amizade entre 

camponeses, e, 

consequentemente, as 

estratégias de articulação 

entre eles. Costuma-se dizer 

que vem se construindo uma 

rede de vizinhos a distância: 

o que aproxima passa a ser 

não o caráter geográfico, mas 

o que de afim vem se 

trabalhando.” (p. 215) 

 
 

 

Foram criados espaços 
formativos, a partir da 

implementação de TSs de 

captação e armazenamento 

de água da chuva que 

associam as práticas 

desenvolvidas à partilha de 

saberes.  

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Avaliação da tecnologia social 

de captação de água da chuva 

numa perspectiva 

agroecológica. 

 

MACHADO (2016) 

“Em todas as unidades 

analisadas, observou-se que a 

construção e o uso dos sistemas 

de captação de água da chuva 

colaboraram para que os atores 

sociais envolvidos ampliassem 

seus conhecimentos, 
principalmente nas áreas da 

hidráulica, do processo 

construtivo e da 

sustentabilidade.” (p. 79) 

Uma das perspectivas 

avaliadas em relação às TSs 

avaliadas (4 cisternas) foi a 

aprendizagem por parte dos 

atores sociais envolvidos e a 

construção de conhecimentos 

a partir da relação entre 
teoria e prática.  O estudo 

concluiu que a aprendizagem 

ocorreu através da 

participação e envolvimento 

dos atores na experiência. 

  

Seguindo associações 

sociotécnicas sob a luz da teoria 

do ator-rede: uma tradução da 

pedagogia da alternância para 

rotinas e tecnologias sociais. 

 

VALADÃO (2014) 

 Segundo o autor, a PA é um 

caso de TS que trata de 

educação formal básica para 

filhos de agricultores 

Familiares, baseada no 

envolvimento e participação 

das famílias, preparando-os 
para permanecer na 

propriedade e promover 

melhorias. Envolve 

alternância de atividades 

desenvolvidas no âmbito 

escolar com atividades no 

campo. 

A PA é um elemento da rede 

de atores (re)significada a 

todo momento. “É mostrado 

também como, ao discutir 

uma TS como a PA, é 

preciso focar nas relações e 

atuação dos atores e não 
especificamente nas TS, pois 

os mesmos a todo momento 

aceitam, rejeitam, 

implementam e aplicam 

muitas diferentes 

tecnologias, dependendo de 

seus interesses e 

deslocamentos. A força está 

na rede e não nos meios 

materiais que os atores 

momentaneamente dispõem.” 

(p. 38) 

Pedagogicamente, a PA é um 

processo de ensino-

aprendizagem que acontece 

em espaços diferenciados e 

alternados. Um deles é a 

família e a comunidade 

(realidade) o outro é a escola 
onde o educando partilha os 

diversos saberes que possui 

com os colegas e reflete 

sobre eles em bases 

científicas. 

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Tecnologia social: o papel do 

Terceiro Setor no fomento de 

inovações para a sociedade. 
 

FERNANDES (2014) 

Por ser um processo que deriva 

do aprendizado social, as 

tecnologias sociais 
são, em última instância, 

produtos e serviços de autoria 

anônima. Apesar do Terceiro 

Setor fomentar e executar as 

tecnologias sociais, a 

idealização, a aplicação e a 

legitimidade são elementos 

multidimensionais, que 

traduzem uma síntese de 

conhecimentos e experiências 

da sociedade. (p. 168) 

 

Os atores sociais envolvidos 

na concepção da TS, devem 

participar da transformação 
social de forma ativa, 

tornando possível a troca de 

conhecimentos e 

experiências, com espírito 

participativo-dialógico 

comportamento crítico.  

O paradigma das TS envolve 

o aprendizado como meio de 

emancipação.  

 

 

  

Rede família: uma tecnologia 
social e seu diálogo com a 

promoção de resiliência 

comunitária e a educação 

ambiental. 

 

JULIANO (2013) 

O estudo conclui que a 
metodologia desenvolvida pela  

Rede família constitui um a TS 

sendo que a construção e 

aplicação do conhecimento 

foram alcançadas com a 

participação de amplos setores 

da sociedade, das famílias das 

crianças e 

Adolescentes, através de 

metodologias participativas, 

trabalho em rede e diálogo 
aberto.  

A Rede Família se 
caracteriza por possuir um 

sentido pedagógico, que gera 

aprendizagem por meio de 

ações que envolvem diálogo 

entre saberes populares e 

acadêmicos através da 

constituição de parcerias 

entre as instituições de 

ensino e outras  entidades,  

garantindo a sua 

permanência e continuidade. 

 A TS possui uma dimensão 
educativa e está alinhada 

com a EA crítica. São 

movimentos que caminham 

em direção de um novo 

modelo de sociedade que 

requer mudanças 

paradigmáticas e sinergias 

com diferentes áreas da 

ciência e cultura e ações 

coordenadas no campo 

social. 

continua 
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continuação 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Estudos sobre tecnologia social 
e educação ambiental crítica - 

possíveis caminhos para 

construção de outra sociedade. 

 

GASPAR (2012) 

“Parece que EA e TS 
compartilham o entendimento 

que a pesquisa universitária 

deveria ter a extensão como o 

principal orientador da demanda 

por conhecimentos. Ou seja, os 

projetos de extensão em sua 

ação comunitária identificariam 

as demandas pontuais por 

conhecimento, e os grupos de 

pesquisa (sejam compostos 

pelos próprios extensionistas ou 
por pesquisadores em diálogo 

com os processos de extensão) 

refletiriam sobre as demandas 

comunitárias” (p. 102) 

Parece-nos que a postura 
adotada pelo COEDUCA de 

focar seu processo 

de aprendizagem no 

reconhecimento dos 

participantes como quem 

mais pode contribuir para o 

processo de aprendizagem, 

tanto no que se refere à 

escolha de temas quanto ao 

reconhecimento de 

experiências e saberes 
trazidos ao processo, é uma 

questão de extrema 

relevância para a TS. (p. 100)  

 

Então, a aproximação entre 

EA e TS se dá pelo conceito 

de Adequação Sociotécnica. 

Sendo possível entender que 

processos de EA são 

potenciais facilitadores de 

AST, já que tem como 

premissa abrir espaços de 
diálogo onde os participantes 

podem se reconhecer como 

sujeitos capazes de 

compreender seus conflitos e 

propor soluções  

constituindo-se em 

comunidades interpretativas. 

  

continua 
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conclusão 

Título/Autores da Publicação 

Tema 

Geração e compartilhamento 

de Conhecimento 
Aprendizagem Redes Dimensão pedagógica 

Aplicação da metodologia de 
Análise de Tecnologia Social- 

TS do SATECS UNI em sete 

projetos de extensão da UFC: 

experiência-piloto exploratória.  

MENDES JÚNIOR (2011) 

Coloca a extensão universitária 
como um caminho para troca de 

conhecimentos entre 

universidade e sociedade, 

viabilizada pelas TSs.  

  A TS, através da extensão 
universitária cria uma via de 

mão dupla com a sociedade 

onde encontrará a 

oportunidade de elaboração 

da práxis do conhecimento 

acadêmico. 

Instrumentos de governança da 

água nas bacias hidrográficas do 

município de Urubici, SC, no 

contexto das tecnologias sociais.  

SILVA (2010) 

Apresenta uma TS que consiste 

em modelo pedagógico para 

instrumentalizar a governança 

da água no contexto do projeto 

TSGA  

  A TS é composta por cinco 

ciclos de aprendizagem, ou 

seja, um tempo em que um 

grupo de pessoas se organiza 

e decide aprender  algo novo. 

Modelo Urubici de Governança 

da Àgua e do Território: uma 
tecnologia social a serviço do 

desenvolvimento sustentável 

local. 

FERNANDES NETO (2010) 

Avalia os resultados da 

aplicação dos cinco ciclos de 
aprendizagem do modelo 

GATS, tecnologia Social 

proposta pelo TSGA  

“No contexto deste trabalho, 

a governança da água e do 
território referiu-se a uma 

abordagem de 

empoderamento comunitário 

para atuação qualificada em 

processos participativos, 

emersa da reflexão teórica, 

empírica e metodológica” 

 “A experiência organizou-se 

em cinco etapas, concebidas 
e praticadas como ciclos de 

aprendizagem, a saber: 

Acordo Inicial, Economia de 

Experiência, Comunidade de 

Aprendizagem, Estratégias 

de Governança e Avaliação e 

Prospecção.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B 

Roteiros para entrevistas 

 

Os roteiros das entrevistas semiestruturadas foram elaborados a partir dos princípios e 

implicações da TS, definidos pelo ITS (2004), apresentados no Quadro 2 e dos objetivos 

pedagógicos do projeto TSGA. 

 

I - Introdução aos entrevistados 

 

Esta entrevista tem objetivo de contribuir para a minha pesquisa na área de mídia do 

conhecimento do EGC. Minha dissertação de mestrado é sobre a dimensão pedagógica da 

Tecnologia Social, com base na experiência do projeto TSGA e pretendo revelar como se deu 

o processo de geração e disseminação de conhecimento, através ponto de vista dos seus 

participantes.  

Para começarmos a entrevista por favor diga seu nome, onde trabalha/ formação e qual 

foi sua participação no projeto TSGA. 

 

II - Roteiro para entrevistas com coordenadores, professores e acadêmicos  

 

1. Considera que as ações/decisões do projeto ocorreram de forma participativa, com 

envolvimento de diferentes atores, considerando as demandas locais? De que 

maneira? 

2. O TSGA promoveu a aproximação da investigação acadêmica com produção de 

novos conhecimentos a partir da prática? Houve troca de saberes na geração de 

soluções? De que modo o TSGA aproximou o conhecimento tradicional e/ou 

popular ao conhecimento científico? 

3. A experiência de participar no TSGA gerou alguma aprendizagem que foi útil para 

ti, no dia a dia, no trabalho ou na vida social/ comunitária? De que maneira? 

4. O TSGA gerou aprendizagens que podem servir como referência para novas 

experiências e elaboração de novas soluções (no sentido de aperfeiçoar e 

multiplicar)? 

5. É possível considerar que o TSGA desenvolveu ou catalisou a formação de redes 

para trocas de conhecimento ou desenvolvimento de ações? Como isso ocorreu? 
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6. A construção e trocas de conhecimentos promovidas pelo projeto, ampliou tua 

visão e/ ou dos parceiros de projeto em relação à sustentabilidade? De que 

maneira? 

7. Teria mais algum comentário que gostaria de fazer? 

 

III - Roteiro entrevistas com agricultores 

 

1. Como o Projeto TSGA contribuiu para melhorar sua vida e/ou sua rotina de 

trabalho? O projeto ensinou alguma técnica nova, ou apenas melhorou sua forma 

de trabalhar?  

2. Houve uma troca de saberes/conhecimentos através do projeto TSGA? De que 

maneira isto ocorreu? 

3.  As lições aprendidas na troca de experiências estão sendo ou foram compartilhadas 

com outras pessoas da sua comunidade? Como? 

4. O que você acha que poderia ser feito para ampliar a disseminação deste 

conhecimento? 

5. A participação no projeto ampliou de alguma forma sua visão sobre a 

sustentabilidade? (Pensando nas futuras gerações, em manter o ambiente mais 

saudável e preservado, aprofundar a conexão com a natureza, aprender e ensinar 

práticas mais sustentáveis.) 

6.  Teria mais alguma coisa para comentar sobre sua experiência no projeto? 
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ANEXO 1 – Matriz Lógica de Planejamento, Execução e Avaliação do Projeto 

TSGA 

 

A Matriz Lógica de Planejamento, Execução e Avaliação, é parte integrante do 

Relatório Final do Projeto TSGA, apresentado à Petrobras, entidade patrocinadora do projeto. 

A matriz apresenta um resumo dos resultados alcançados em relação aos objetivos específicos 

e resultados esperados. 

Quadro 16: Matriz Lógica 

Objetivo Específico 
Principais  

Atividades 
Resultados 

Esperados 
Resultados 

Alcançados* 

1 - Instalar e utilizar 

pedagogicamente 

unidades piloto de 

sistemas de produção 

agrícola familiar 

sustentável visando à 

implantação e 

disseminação de 
tecnologias sociais para 

o uso eficiente da água 

na rizicultura e 

suinocultura, com foco 

no manejo da irrigação, 

tratamento e valorização 

1.1 – Recuperações de 

mata ciliar 
Fornecimento de 20 mil 

mudas 
Plantio de 2640 mudas 

de espécies nativas 

distribuídas em 

04(quatro) unidades 

demonstrativas.  O 

número de mudas foi 

inferior ao planejado 

devido à metodologia 
adotada que envolve o 

cercamento das áreas a 

serem recuperadas 

oportunizando a 

recomposição natural da 

vegetação 

 1.2 – Otimizar e 

consolidar as UDs para 

a sustentabilidade da 

suinocultura 

 

• Geração e uso de 

biogás 

• Uso de lemnas 

• Tratamento de dejetos 

• Sustentabilidade do 

solo 

Readequação dos 

sistemas de geração de 

biogás, manutenção na 

lagoa de lemnas, 

tratamento de dejetos, 

secagem de grãos e 

sustentabilidade do solo 
com desenvolvimento de 

pesquisa em sistemas de 

manejo de adubação cm 

uso de dejetos de suínos 

 1.3 – Consolidar UD 

em turismo rural 

sustentável  

Implantação de Unidade 

Demonstrativa em 

Turismo Rural 

Sustentável no 

Município de Urubici 

para visitas turísticas e 

atividades pedagógicas 

Implantada a UD na 

propriedade da família 

Ribeiro, onde funciona 

uma pousada rural com 

tecnologias sociais: 

galinheiro móvel, 

viveiro de mudas de 

araucária com enxerto, 

compostagem e horta 
orgânica. Valorização de 

elementos naturais e 

paisagísticos através de 

placas indicativas 

instaladas em trilha 

ecológica. 
continua 
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continuação 

Objetivo Específico 
Principais  

Atividades 
Resultados 

Esperados 
Resultados 

Alcançados* 

 1.4 – UD em 

Agroecologia 
Construir em conjunto 

com agricultores 
soluções em 

tecnologias sociais 

para propriedades 

agroecológicas. 

Disseminar as TSs 

implantadas nas 

comunidades. 

 

Implantados sistemas de 

captação e 
aproveitamento de água 

da chuva - cisternas em 

02 (duas) propriedades 

agroecológicas, 

integradas com sistemas 

de irrigação de horta 

orgânica. 

Tecnologias 

consolidadas como 

unidades demonstrativas 

pedagógicas 

2 - Disseminar 

Tecnologias Sociais 

para o saneamento 

básico rural, através de 

unidades 

demonstrativas 

pedagógicas 

2.1 –Consolidar e 

implantar UDs para 

captação de água da 

chuva 

Incentivo ao 

implemento desta TS 

 

Implantadas e 

consolidadas como 

unidades demonstrativas 

pedagógicas para 

captação e 

aproveitamento da água 

da chuva 03 (três) 
modelos diferentes de 

cisternas totalizando 

4(quatro) unidades. 

 2.2–Potabilização de 

água 

 

Conhecimento das TS 

para potabilização 

 

Implantadas e 

consolidadas como 

unidades demonstrativas 

pedagógicas em 

potabilização da água, 

02 (dois) filtros lentos 

com retrolavagem 

automática. 

 2.3 –Gestão de resíduos 

sólidos 
Aplicação de gestão em 

02 localidades 
Realização de Gincana 

para coleta de material 

reciclável e 21 oficinas 
pedagógicas para gestão 

e reaproveitamento de 

resíduos em 04(quatro) 

localidades. 

 2.4 – Tratamento de 

esgotos de reuso 
Implantação de 01 

unidade 
Implantadas e 

consolidadas como 

unidades demonstrativas 

pedagógicas em 

tratamento de esgotos 

02(dois) wetlands. 

 2.5 –  Monitoramento 

da Qualidade da Água 

e Alinhamento 

Metodológico. 

Conhecer e divulgar os 

padrões de qualidade da 

água para fomentar e 

embasar 

Realizados 02 

Programas de 

Monitoramento de 

Qualidade da Água 
com divulgação dos 

resultados às 

comunidades. 
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conclusão 

Objetivo Específico 
Principais  

Atividades 
Resultados 

Esperados 
Resultados 

Alcançados* 

3 - Fortalecer as 

atividades de formação, 
capacitação, incluindo 

atividades EaD, em 

temas relacionados 

com o uso eficiente da 

água e preservação dos 

recursos hídricos 

 

3.1 –Capacitação 

presencial 
Realização de 12 

cursos 
Capacitação de 480 

pessoas 

Realização de 19 

cursos 
Capacitação de 562 

pessoas 

 3.2 – Educação 

ambiental à distância 

 

Capacitação de 80 

professores 

 

Programa de Educação 

à distância foi 

ampliado para atender 

todos interessados. 

Capacitação de 80 

pessoas. 
4 - Educação ambiental 
visando a divulgação, 

mobilização, 

sensibilização, 

formação e capacitação 

para a gestão da água 

 

4.1 –Educação ambiental 
presencial para a gestão 

social da água 

Capacitação de pelo 
menos 25 pessoas em 

cada bacia atendida 

pelo projeto. 

 

Realização em escolas 
e eventos públicos de 

25 oficinas 

pedagógicas sobre 

análise da qualidade da 

água, reutilização e 

reaproveitamento de 

resíduos sólidos. 

 

Participação em feiras, 

seminários e outros 

eventos nas 
comunidades, 

resultando na 

capacitação de mais de 

1000 pessoas no total. 

Realizadas ações de 

educação ambiental em 

parceria com a Defesa 

Civil de Tubarão/SC 
5 - Consolidar a 

implantação do Centro 

de Tecnologias Sociais 

e Gestão da Água – 
CETRAGUA na 

Universidade Federal 

de Santa Catarina – 

UFSC, em 

Florianópolis. 

 

5.1– Implantação do 

CETRAGUA e 

escritórios regionais 

Construção do 

CETRAGUA no 

Campus da 

Universidade Federal 
de Santa Catarina – 

UFSC, em 

Florianópolis. 

 

Obra do CETRAGUA 

finalizada. 

Fonte: TSGA II (2021d). 
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ANEXO 2 – Folder do Modelo de Governança da Água e do Território 
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ANEXO 3 – Folder de apresentação do projeto TSGA II 
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