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RESUMO 
 
 Este artigo objetiva refletir sobre a gestão do conhecimento em um prisma social e humano 
que contemple os saberes locais, enfatizando a importância de sua gestão para o 
desenvolvimento humano a partir do projeto de extensão Maria Marisqueira. Para tanto, se 
utilizou a pesquisa bibliográfica em livros, revistas, textos; a pesquisa eletrônica e a 
experiência do projeto de extensão Maria Marisqueira. Concluiu-se que a gestão do 
conhecimento deve privilegiar a dimensão humana, suas necessidades e a forma com que as 
pessoas produzem, compartilham e inovam saberes e informação, considerando o 
conhecimento como socialmente construído através de fatores sociais e humanos  
reconhecendo-o como um processo social e contextual que devem acontecer atrelados às 
culturas locais e práticas sociais a fim de gerar desenvolvimento humano. 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Desenvolvimento humano.Projeto Maria 
Marisqueira. 
 
ABSTRACT 
 
This article reflects on the management of knowledge in a social and human perspective that 
considers local knowledge, emphasizing the importance of managing for human development 
from the extension project  known as Maria Marisqueira. For this purpose, we used the 
literature in books, magazines, texts, electronic research and experience of the extension 
project Maria Marisqueira. It was concluded that knowledge management must focus on 
human dimension, their needs and the way people produce, innovate and share knowledge 
and information, considering knowledge as socially constructed through social and human 
factors recognizing it as a social process contextual and that must happen tied to local cultures 
and social practices in order to generate human development. 
 
Key words: Knowledge management. Human development. Extension Project Maria 
Marisqueira. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

 



As mudanças aceleradas no cenário mundial e na vida social, notadamente a partir dos 

anos 70, configuraram um contexto no qual se impõe um novo modelo cultural. Não resta 

dúvida que nos últimos anos observa-se a intensificação de alguns conceitos com a 

emergência de novas forças políticas, econômicas, culturais, étnicas e sociais surgindo assim 

um ecletismo, uma mistura de várias tendências e estilos.  Neste ambiente, o conhecimento 

assume importância capital e constitui-se em principal vetor de desenvolvimento a ponto de 

definir-se a sociedade contemporânea como sociedade da informação, do conhecimento. 

A temática gestão do conhecimento surge neste cenário, associado inicialmente aos 

ambientes empresariais, com o intuito de transformar informação em conhecimento e assim 

capitalizá-lo no sentido de gerar mais riqueza para organizações em todo mundo, focando-se 

atendendo à logica do mundo globalizado. Entretanto, a ideia de riqueza e de 

desenvolvimento na contemporaneidade precisa evoluir para além da lógica capitalista a fim 

de possibilitar uma discussão mais ampla sobre os saberes e sua gestão presentes nos mais 

diversos espaços.  

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a gestão do conhecimento em uma 

perspectiva social e humana que comtemple os saberes locais enfatizando a importância de 

sua gestão para o desenvolvimento humano, a partir do projeto de extensão Maria 

Marisqueira. Sendo assim, estrutura-se em três seções: a primeira seção reflete-se sobre 

saberes locais como possibilidade de desenvolvimento para comunidades; a segunda seção 

trata da gestão do conhecimento em uma  dimensão humana e social; a terceira seção 

apresenta o Projeto de extensão Maria Marisqueira e, por fim, expõem-se as considerações 

finais.   

 

1 SABERES LOCAIS: uma alternativa para o desenvolvimento humano 

 

No processo de interação com o mundo, os saberes dos indivíduos encontram 

centralidade, reconhecendo-se que todo conhecimento primeiro parte do próprio indivíduo e 

partir daí ele interage com o ambiente e as outras pessoas a fim criar o mundo à medida que 

conhece. "[...] a experiência de certeza é um fenômeno individual cego em relação ao ato 

cognitivo do outro, numa solidão que só é transcendida no mundo que criamos junto com ele" 

(MATURANA; VARELA, 2001, p. 22). Entretanto, apesar dos discursos mais recentes 

destacarem a relevância dos saberes na construção de uma sociedade de aprendizagem mais 

inclusiva, na qual tais saberes possam orientar-se para melhoria de vida das pessoas, a 

valorização do ser humano ainda se apresenta sob um prisma manipulativo, servindo aos 



interesses do capital, especialmente em comunidades locais que precisam manejar toda sua 

complexidade de cognição a fim de superar problemáticas peculiares ao seu cotidiano, 

sobretudo, no tocante à produção, distribuição e consumo de bens. Denuncia-se ainda que a 

maioria dessas comunidades vive completamente à margem do arranjo social sem, portanto 

usufruir dos benefícios produzidos pelo conhecimento.  

A convicção de que o desenvolvimento não se dá apenas pela via da acumulação e da 

industrialização, mas, principalmente por meio de promoção das condições sociais traduzidas 

em necessidades essenciais universais, especialmente o acesso à educação como forma de 

ampliar as possibilidades de acesso à liberdade (SEN, 2007), aproxima o discurso sobre 

desenvolvimento do conceito de aprendizado mais amplo: aquele que culmina na capacidade 

para o trabalho e na percepção dos direitos múltiplos na perspectiva de formar sujeitos que 

busquem soluções, respostas e alternativas aos efeitos desumanos instituídos pelo modelo 

neoliberal a partir de seus saberes e práticas. 

Em comunidades submetidas aos desmandos do modelo neoliberal, a exemplo de 

comunidades que possuem uma relação íntima de sobrevivência com a natureza, a como as 

comunidades tradicionais e locais  a mobilização da complexidade da cognição humana para 

solução de problemas e perpetuação da existência torna-se imprescindível. O desafio que se 

estabelece é despertar para as potencialidades locais e construir o protagonismo do ser 

humano na condição de ator a fim de desenvolver suas capacidades de organização social e 

econômica, partindo dos saberes locais em um processo de aprendizagem contínuas conforme 

sinaliza Freire (1979, p.79): “Ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho.  

Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. Nesta trilha, as 

comunidades empoderar-se-ão para o enfrentamento coletivo de suas problemáticas 

consolidando os dizeres de Santos (2000) quando apregoa que o grau de consciência das 

pessoas determinará as ações futuras e a superação de obstáculos a fim de contrariar e superar 

as estruturas dominantes. Sendo assim, A autonomia, a emancipação e a participação social, 

surgirão como resultados da interação indivíduo/sociedade a partir da  potencialização, 

conscientização e valorização dos saberes locais como um processo de enfrentamento aos 

problemas reais  em busca do desenvolvimento individual e comunitário alternativo gerado e 

gerido pelos próprios atores sociais. 

Os saberes locais tornam-se relevantes no processo de aprendizagem, especialmente 

quando se considera o desenvolvimento do potencial humano principalmente em 

comunidades locais nas quais os saberes podem ser orientados para a uma vida sustentável. 

No entendimento de Morin (2005) nas diversas culturas o conhecimento cotidiano é composto 



de percepções sensoriais e construções ideo-culturais de racionalidade e racionalizações, de 

instituições verdadeiras e falsas como também de induções justificadas e errôneas além de 

ideias, silogismos, saberes profundos, sabedorias ancestrais e opiniões pessoais; tais 

conhecimentos seriam, segundo o autor, limitados em relação ao conhecimento científicos, 

porém estes últimos comparativamente seriam limitados em relação ao conhecimento do 

senso comum assim, o autor evidencia a necessidade da religamento e a valorização da 

diversidade de conhecimentos científicos, acadêmicos, formais, populares, mitológicos. 

Lyotard (1989, p. 64) adverte para a dependência do saber científico em relação ao saber 

popular nas seguintes palavras “o saber científico não pode saber e saber fazer que ele é 

verdadeiro saber sem reconhecer a outro saber narrativa, que é para ele o não saber, em cuja 

ausência ele é obrigado a pressupor-se a si mesmo[...]”.  

O entendimento sobre a complexidade do conhecimento propõe um novo olhar sobre a 

condição humana assim como da forma como o ser humano relaciona-se com o mundo; a 

própria qualidade de sua existência pressupõe a compreensão, a lucidez, e a mobilização de 

suas aptidões e saberes reconhecendo que “o conhecimento da complexidade humana faz 

parte do conhecimento da condição humana, e esse conhecimento nos ensina a viver, ao 

mesmo tempo, com seres e situações complexas”(MORIN, 2004).  

 

Necessitamos estudar um conhecimento complexo que admita o homem 
como um ser natural que chegou de uma evolução biológica natural. Que 
reconheça o homem um artrópode, um mamífero que tem cérebro, um 
vertebrado pluricelular que tem vida na terra e que, como filhos e filhas da 
terra integram uma relação cósmica, como acreditaram e acreditam as 
culturas de muitas outras civilizações. (MORIN, 2008, p. 32). 
 
 

  O entendimento dos saberes, costumes, símbolos presentes nas comunidades é 

essencial para que se compreenda a dinâmica das mesmas e elas a si próprias, o que os 

sujeitos pensam de si e de sua cultura a fim de produzirem significados, formarem sua 

identidade social e assim se organizarem (GEERTZ, 2009), considerando-se, portanto, que o 

saber local está imbricado na cultura local, a reflexão sobre o conhecimento também atrelar-

se-á aos significados produzidos localmente. Infere-se, portanto, que a elaboração e 

disseminação dos saberes podem permitir às pessoas o protagonismo da sua história e da 

história do seu lugar. Assim Privilegia-se a construção de soluções traduzidas em técnicas, 

produtos, serviços, ideias que facilitem e agreguem valor ao trabalho produtivo, à educação, 

ao aprendizado e ao cuidado com o meio ambiente. Reforçar saberes locais significa, 



especialmente, produzir uma resposta em torno da homogeneização de culturas propostas pela 

globalização. 

 

2 A CONDIÇÃO SOCIAL E HUMANA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A emergência da sociedade do conhecimento e de seus desafios gerou nas pessoas a 

incessante necessidade de organizarem seus saberes, experiências e informações, 

transformarem-nas em conhecimentos e compartilhá-las coletivamente, no sentido de 

sobreviverem e de se perpetuarem em um ambiente cuja complexidade e a instabilidade são 

imperiosas. Com efeito, as máquinas, as novas tecnologias e todo seu aparato não conseguirão 

substituir o efeito do conhecimento na geração de criatividade, inovação e novas 

possibilidades de enfrentamento dos problemas sociais que assolam as comunidades.  

Os primeiros conceitos sobre gestão do conhecimento surgem no âmbito das empresas 

e se desenvolvem, notadamente, nesse espaço visto que práticas anteriores de gestão já não 

proporcionavam a eficácia tão desejada ante a acelerada dinâmica do ambiente 

contemporâneo, especialmente quando se consideram os saberes populares presentes nas 

atividades cotidianas de inúmeros povos e comunidades. O conceito de gestão do 

conhecimento surge, na década de 90, atrelado ao desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação. Segundo Sveiby, (1998) esse movimento tem suas origens nos 

Estados Unidos e, em um primeiro momento, comunga dos princípios da inteligência artificial 

e do desenvolvimento dos sistemas de informação. O quadro de nº 1, adiante inscrito, 

evidencia conceitos sobre gestão do conhecimento, elaborados por diversos autores, o que 

vem demonstrar a abrangência e a relevância do tema na atualidade, notadamente na 

perspectiva empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestão do Conhecimento: conceitos  



 
CONCEITO AUTOR 

“construção sistemática, explícita e intencional 

do conhecimento e sua aplicação para maximizar 

a eficiência e o retorno sobre ativos de 

conhecimento da organização” 

Carl Wigg (1993.)

"uma coleção de processos que governam a 

criação, disseminação e utilização do 

conhecimento para atingir plenamente os 

objetivos da organização” 

Teixeira Filho (2000, p. 22) 

“o processo de obter, gerenciar e compartilhar a 

experiência e especialização dos funcionários 

com o objetivo de se ter acesso à melhor 

informação em tempo certo, utilizando-se, para 

isto, tecnologias de forma corporativa.” 

José Renato Sátiro Santiago Jr. ( 2004, p..32)

“a gestão do conhecimento se ocupa, portanto, 

dos processos gerenciais e infra - estrutura física 

e digital que facilitam, favorecem e estimulam 

os processos humanos de criação, 

compartilhamento e uso de conhecimentos 

individuais e coletivos 

Cyrineu Terra (2005, p.2) 

 

Quadro nº 1 - Gestão do Conhecimento: conceitos 
Fonte: Stopilha; Santana (2008). 

 
Na abordagem sobre gestão do conhecimento construída pelos especialistas da área 

materializa-se a tendência empresarial impressa nos conceitos. Não obstante orientar-se para 

área empresarial deixando, portanto, uma lacuna na abordagem do conhecimento no tocante á 

sua percepção no âmbito do saber popular, percebe-se a importância e a conduta que as 

pessoas assumem no processo de construção e disseminação do conhecimento. Leva-se em 

conta, o que admite Polanyi (1958) que o conhecimento reside na cabeça das pessoas; são elas 

as detentoras de saberes, informações, experiências, emoções, paixões e é, a partir delas, que 

o conhecimento será ou não disseminado e transmutar-se-á em novas possibilidades de 

desenvolvimento a partir da geração de ideias, inovações e criatividade, o que demonstra a 

relevância que assume o conhecimento tácito. Para Polanyi, o conhecimento é construído na 

interação entre o tácito e explícito. Tal pensamento converge para emergência atual em se 



considerar o conhecimento como algo socialmente construído a partir da diversidade de 

práticas e saberes presentes no cotidiano de povos e que poderão representar a solução para o 

enfrentamento de muitos problemas contemporâneos. 

Embora a gestão do conhecimento, para efetivar-se com ferramenta orientada para o 

social, deva privilegiar aspectos ligados à socialização, compartilhamento, transferência e 

disseminação de conhecimentos e aprendizado contínuo, no contexto contemporâneo esta 

encontra-se associada a  aspectos inerentes às tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), mas necessariamente, àqueles relacionados à socialização, compartilhamento, 

transferência e disseminação de conhecimentos, na procura por melhoria e aprendizado 

contínuos.  

Igualmente, os paradigmas de gestão do conhecimento oriundos do ocidente 

restringem-se ainda à ênfase no conhecimento formalizado (explícito) e desprezam, 

categoricamente, àqueles conhecimentos construídos mediante saberes, frutos das 

experiências pessoais, em contextos específicos e significativos que, ao serem resignificados, 

reelaborados e compartilhados, resultam em novos conhecimentos e melhorias para a 

coletividade. 

Ao contrapor-se à concepção ocidental do conhecimento, a perspectiva oriental 

teórica sobre conhecimento pressupõe que o mesmo surja da cabeça das pessoas. Sendo o 

conhecimento, nesta ótica, basicamente tácito, estaria associado ao empirismo; valoriza-se, 

portanto, ações e experiências pessoais. Nonaka; Takeuchi, (1997) salientam o caráter pessoal 

e de difícil transferência do conhecimento tácito, que se compõe também de insights, 

conclusões e palpites subjetivos. “[...] o conhecimento tácito está profundamente enraizado 

nas ações e experiências de um indivíduo, bem como em suas emoções, valores ou ideais”.  

Considera-se, sob esse ângulo, subjetividades, simbologias, ideias, criatividade e 

sentimentos como fontes de conhecimento nas quais jorram inovações. Sob esse prisma, 

observa-se que o conhecimento constitui-se uma série de elementos que perpassam, tanto 

pelos saberes dos indivíduos, quanto pelas experiências formais obtidas nas mais diversas 

organizações e que, mediante compartilhamento, constituir-se-ão em seus estoques de 

conhecimentos.  

A epistemologia tradicional considera que o conhecimento se dá a partir da separação 

do sujeito e do objeto. Assim, o ser humano analisaria o objeto para obter conhecimento sobre 

o mesmo sem, contudo, envolver-se. A própria compreensão do conhecimento na 

contemporaneidade admite o conhecimento como originado  do envolvimento dos sujeitos 



com objetos e coisas, afinando-se com o pensamento de Morin (2004, 2005) e 

Maturana;Varela (2001) e traduzidos nos dizeres de Nonaka; Takeuchi, (1997, p. 66): 

 
Na epistemologia tradicional, o conhecimento deriva-se da separação do sujeito e do 
objeto da percepção; os seres humanos como sujeitos da percepção adquirem 
conhecimento mediante a análise dos objetos externos. Por outro lado, Polayi 
argumenta que os seres humanos criam conhecimento envolvendo-se com objetos, 
ou seja, através do envolvimento e compromisso pessoal, ou o que Polanyi chama de 
“residir em”. [...] Assim, o “residir em” rompe com as dicotomias tradicionais entre 
mente e corpo, razão e emoção, sujeito e objeto, conhecedor e conhecido [...]. 
 

 

Os conceitos contemporâneos de gestão do conhecimento devem considerá-la como 

um processo coletivo de compartilhamento de informações, saberes, experiências em espaços 

físicos (organizações físicas), virtuais (cyberspace) ou mesmo em nível mental (ideias e 

ideais), com vistas à a criação de inovações e soluções colaborativas para problemas que 

afligem pessoas, organizações e a sociedade. Nesta ótica, Nonaka;Takeuchi, (1997, p. 10) 

afirmam: “[...] Para criar conhecimento, o aprendizado que vem dos outros e as habilidades 

compartilhadas com outros precisam ser internalizados – isto é, modificados, enriquecidos, 

traduzidos [...]”. As pessoas assumem importância central nas manifestações e nos processos 

de gestão do conhecimento, pois são seres biológicos, portanto complexos e sujeitos à 

interação além de disporem de saberes. Dessa maneira, identificam-se como guardiãs de 

conhecimentos, sendo a mente humana na sua complexidade a responsável por toda e possível 

inovação e criatividade de que o mundo necessita.  

Os elementos característicos da gestão do conhecimento como: interação, trabalho em 

equipe, aprendizagem contínua, conhecimentos tácitos e explícitos, conversão do 

conhecimento extrapolaram as limites das empresas, sendo reconhecidos hoje nas mais 

diversas esferas da sociedade.  Reconhece-se nos ambientes comunitários locais ou 

tradicionais práticas de gestão do conhecimento que sempre fizeram parte do cotidiano, a 

exemplo da interação, da transmissão de saberes necessários para a realização de tarefas 

produtivas, do aprendizado contínuo através de gerações, das técnicas e tecnologias de baixo 

impacto que surgem a partir dos saberes  que os sujeitos já possuem e a revisita a práticas, 

saberes e conhecimentos a fim de reelaborá-los e gerar inovação.  

Tais práticas, no entanto, na maioria das vezes são realizadas alheias à percepção ou 

consciência dos indivíduos, ou seja, não há percepção de que estão efetivamente gerenciando 

conhecimentos, fato que se traduz em desconhecimento por parte das pessoas e da própria 

comunidade das suas forças e fraquezas, das competências passíveis de desenvolvimento e, 



sobretudo, do perfil e do papel daquele grupo na sociedade.   Dessa forma, o conhecimento 

produzido fica restrito àquele que o criou e certamente não proporcionará agregação de valor 

à comunidade e aos próprios indivíduos que a compõem.  

O conhecimento e sua gestão devem ser entendidos como uma possibilidade de 

ampliação das competências das pessoas, através da interação e dialogicidade, que devem 

traduzir-se em benefícios, tanto para comunidades, quanto para os indivíduos e a sociedade. A 

criação do conhecimento, através da conversão e interação, convergirá para a reflexão das 

pessoas, na intenção da sua melhoria contínua e da sociedade como um todo. Conceber a 

criação do conhecimento como um processo de educação e de aprendizagem contínuos, que 

refina e enriquece os saberes e experiências que as pessoas já possuem, constitui-se uma 

perspectiva para a melhoria das práticas sociais.  

 Ao considerar-se que a conversão do conhecimento envolve os indivíduos e os grupos 

aos quais pertencem, é possível extrapolar a esfera empresarial e conceber a possibilidade de 

interação e conversão de conhecimento direcionado à criação do conhecimento coletivo nos 

espaços comunitários, a fim de possibilitar às pessoas um melhor aproveitamento e utilização 

do seu conhecimento para si próprio e para a comunidade em que vive. Ao julgar que o 

conhecimento também significa experiências, saberes e formação alcançados e resignificados, 

mediante o aprendizado contínuo e da produção de criatividade e inovação, reforça-se a ideia 

sistêmica da gestão do conhecimento expressa na figura nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Visão Holística da Socialização do Conhecimento 

 



 
Figura nº 1- Visão Holística da Socialização do Conhecimento 
Fonte:  Stopilha; Santana (2008). 
 

 A espiral do conhecimento evidencia, inicialmente, a relevância do compartilhamento 

de experiências para agregar valor ao conhecimento tácito das pessoas, que culmina na 

reelaboração ou na criação de novos conhecimentos. Desse modo, considera-se que o 

conhecimento tácito será partilhado mediante conversas, metáforas, exemplos, analogias. 

Segundo Nonaka;Takeuchi, (1997) é na experiência que reside o segredo para aquisição do 

conhecimento tácito.  

Neste sentido, considera-se que as bagagens trazidas pelos indivíduos, durante sua 

vida, influenciarão sobremaneira a construção do conhecimento coletivo útil. Igualmente, 

percebe-se que o conhecimento tácito será transferido mediante a interação das pessoas, no 

processo de socialização. a transferência de conhecimento acontecerá “a partir de um processo 

de transferência baseado na convivência e diálogos reflexivos”. Dessa forma, o conhecimento 

tanto será resultado da interatividade entre sujeitos, como se transformará em elemento de 

interação destes sujeitos, com outros, ou  consigo, através da própria reflexão, o que sugere 

aprendizagem contínua. 

 

3 O PROJETO MARIA MARISQUEIRA: uma prática de gestão social do conhecimento. 

MEIOS FINS 

CONHECIMENTO 
TÁCITO 

(INDIVÍDUO) 

CONHECIMENTO 
EXPLÍCITO 

(GRUPO) 

NOVO 
POSICIONAMENTO 

(INDIVIDUO) 



A comunidade do Mangue Seco constitui-se em um bairro periférico do município de 

Valença(Ba). Na comunidade vivem cerca de 400 famílias (em torno de 1.500) pessoas. A 

maioria sobrevive da pesca e da mariscagem sendo que homens dedicam-se a pesca e 

mulheres dedicam-se à mariscagem; destas mulheres cerca de cinquenta são cadastradas na 

colônia de pesca. Por ser um bairro periférico, conhecido pelos altos níveis de violência 

atrelados ao tráfico de drogas e cuja população sobrevive do trabalho tradicional como a 

exemplo das lidas no mar, os moradores vivem à margem da sociedade.  

Os órgãos oficiais evitam implantar projetos no local temendo represálias. Apenas em 

épocas de eleição surgem algumas promessas que não são efetivadas. Sendo assim, a 

comunidade vive dos seus próprios esforços, completamente carente de políticas públicas. Tal 

fato repercute diretamente no modo e na qualidade de vida dos grupos sociais, tolhendo a 

possibilidade de desenvolvimento humano e local. Tais problemáticas criaram um contexto 

favorável para o florescimento de projetos que surgem das academias, a exemplo do Projeto 

Maria Marisqueira .  

O Projeto Maria Marisqueira originou-se de um documentário produzido no bairro de  

Mangue Seco solicitado na disciplina economia, trabalho e educação. A produção do 

documentário tornou-se de grande repercussão na sociedade valenciana e, especialmente, na 

comunidade de Mangue Seco culminando no Projeto de extensão Maria Marisqueira. Tal 

projeto objetivou mapear o modo de produzir e as demandas advindas da atividade da 

mariscagem na comunidade de Mangue Seco, no município de Valença(BA) na intenção de 

construir e implantar ações que possam suprir as demandas em melhorias de práticas de 

trabalho, educação, cidadania e qualidade de vida da população alvo da pesquisa.  

A população alvo constituiu-se em 33 marisqueiras da comunidade escolhidas entre as 

que estão cadastradas na colônia de pesca. No entanto, ao longo do projeto, outras 

marisqueiras agregaram-se. Para atingir os objetivos propostos utilizou-se a observação 

participativa através de encontros com grupos focais e entrevistas. O Projeto teve por base as 

temáticas desenvolvimento humano, comunicação e o papel social da Universidade Pública. 

 A primeira etapa do Projeto contemplou uma ação social nos dias 8,9 e 10 de 

julho/2010 oferecendo serviços solicitados pelas marisqueiras, mas que acabaram por 

contemplar toda a comunidade, a exemplo de confecção de documentação, orientação 

jurídica, consultas oftalmológicas e orientação odontológica com distribuição de kits de 

higiene, aulas de pintura, trançado, corte e escova de cabelos dentre outros, noticiado no 

jornal Valença Agora em 15/07/2010, em anexo.  Para tanto, o Projeto firmou parcerias com o 

Instituto de Direito e cidadania (IDC), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 



profissionais locais, Secretaria de Pesca, Instituto Federal da Bahia (IFBa),  o Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS), entre outros e com o fundamental papel das alunas 

do Curso de Pedagogia do Campus XV-Valença que atuaram como monitoras voluntárias.  

A segunda etapa, que ocorreu em dezembro de 2010 em parceria com o IFBa e a 

colônia de pesca Z15, além de outros parceiros  no qual foi oferecido curso de tecnologias do 

pescado que trabalhou na prática higiene, beneficiamento de mariscos, embalagens, agregação 

de valor ao produto e produção de derivados de mariscos. 

Sob o ponto de vista acadêmico, até o momento produziram-se trabalhos científicos 

(pôsteres e artigos) os quais foram apresentados no Congresso de Extensão da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco em 2010 e no IV Colóquio Internacional de Educação e 

Contemporaneidade da Universidade Federal de Sergipe, que ocorreu em 22 a 24 de setembro 

de 2010. 

Em todas as etapas houve feed-back dos sujeitos, a fim de ajustarem-se as ações de 

acordo com as demandas. O projeto foi ampliado para a modalidade de pesquisa e encontra-se 

em execução. 

Dessa forma, evidencia-se a Universidade pública como gestora do conhecimento 

social, despontando como mediadora responsável em alavancar o desenvolvimento quando, 

através da produção e disseminação do conhecimento, busca resolver problemáticas locais e 

regionais visando à superação dos desequilíbrios e desigualdades sociais ao interagir com 

comunidades que estão à margem do tecido  

social, embora detentoras de saberes imprescindíveis à sua própria sobrevivência. 

Assim, podemos afirmar que a universidade delineia-se como ponte entre o conhecimento 

produzido em seu âmbito e os saberes inerentes às comunidades diversas a fim de possibilitar 

o atendimento às demandas sociais, equacionando-as de modo que se atinja coletivamente 

uma maior qualidade de vida, como observa Chauí (2001, P. 35): “Ora, a Universidade é uma 

instituição social. Isso significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade 

de que é e faz parte.” 

Assim compreende-se que as comunidades necessitam desenvolver condições e 

atmosfera próprias e favoráveis ao florescimento da gestão do conhecimento, pois, através 

dela, dar-se-á a reflexão, a crítica e o entendimento dos sujeitos, tanto de si próprios, da sua 

história e suas possibilidades quanto das práticas e processos utilizados a fim de se 

desconstruírem modelos mentais e paradigmas distorcidos e patológicos que não produzem 

melhorias com vistas a solucionar os problemas do cotidiano e gerar autonomia aos 

participantes desse contexto.  



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As questões discutidas ao longo deste artigo demonstram a relevância que as mesmas 

assumem na contemporaneidade e de que modo afetam o cotidiano e a dinâmica das pessoas 

que estão inseridas nesse contexto em busca de adaptação à dinâmica imprimida pela 

sociedade da informação e do conhecimento. Nesta reflexão,torna-se imprescindível 

reconhecer o ser humano como centro do processo de transformação social visto ser as 

pessoas detentoras de saberes, informações e experiências, configurando-se extremamente 

necessário cuidar do compartilhamento dos saberes individuais e coletivos a fim melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades.   

A compreensão da epistemologia contemporânea sobre o conhecimento que o concebe 

como construído a partir do envolvimento do sujeito com o mundo, dando ênfase às 

experiências práticas e produzido de uma forma sistêmica evidencia um mundo sempre em 

movimento e em construção, que tem como matéria dessa construção a diversidade de saberes 

populares, científicos, acadêmicos, simbólicos, pessoais, mitológicos. 

 Dessa maneira a construção, organização difusão e conversão dos saberes revela-se de 

capital importância na busca da compreensão de novos paradigmas possibilitadores de 

inserção e transformação de pessoas e comunidades no cenário atual, com a firme intenção de 

reduzir injustiças produzidas nesse mesmo contexto. Para tanto, torna-se imprescindível 

privilegiar a dimensão humana, suas necessidades e a forma com que as pessoas produzem, 

compartilham e inovam conhecimento e informação.  

Nesse sentido, é preciso pensar no conhecimento em uma perspectiva mais ampla, que 

o considere como socialmente construído através de fatores sociais e humanos e não apenas 

de tecnologia de informação, reconhecendo-o como um processo social e contextual que 

devem acontecer atrelados às culturas locais e práticas sociais. 

Embora gestada no seio das organizações lucrativas, a gestão do conhecimento 

configurar-se-á como um processo de dimensão social, notadamente quando praticada em 

nível de comunidades. A conversão do conhecimento, quando alinhada ao compromisso de 

melhorias de qualidade de vida, e não somente ao lucro, gerará cooperação e colaboração nas 

pessoas que, utilizarão seus conhecimentos tácitos e criarão um diferencial para as 

comunidades onde vivem. Pensada dessa maneira, a gestão do conhecimento representará 

alargamento das liberdades essenciais nas pessoas, pois  compartilharão conhecimento para o 

bem comum. 



Nesse sentido, é preciso pensar na gestão do conhecimento em uma perspectiva mais 

ampla, que considere o conhecimento como socialmente construído através de fatores sociais 

e humanos e, não apenas de tecnologia de informação; logo, como um processo social e 

também contextual, características que devem acontecer atreladas à cultura e às práticas 

sociais. Sobretudo, é preciso compreender os diversos espaços comunitários e grupos sociais 

como articuladores de conhecimento, a exemplo do grupo de marisquieras de Mangue seco; 

dessa forma, esses necessitam efetivamente comunicar-se com outros espaços, com os seus 

participantes e com a própria sociedade na busca por entendimento e inovação.  
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