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Apesar da evolução
dos modelos de
interação ciência,
política e sociedade

A utilização dos conhecimentos
científicos na tomada de
decisão, especialmente para
questões de natureza
complexa, permanece abaixo
das expectativas

Compreender diferentes formas
de produção e apropriação dos
conhecimentos e abordagens
interdisciplinares, favorecendo
interfaces mais eficazes entre
ciência, política e sociedade

Lacunas entre
a produção,
a comunicação e
a utilização
da ciência

(LEMOS et al., 2012; KIRCHHOFF et al., 2013)

O QUE DIZ O PROJETO TEMÁTICO ...

Coloca-se para o grupo o desafio de promover mudanças
na forma de produzir e disseminar conhecimento,
implicando na diversificação de práticas, forma de
abordagem de temas e interação entre disciplinas de
áreas distintas de conhecimento visando contribuir em
diálogos com a sociedade, subsidiar a implementação de
políticas públicas e promover inovação na governança
considerando uma lógica territorial em transformação.

Dentre as questões de pesquisa deste
Temático....
 É possível aperfeiçoar os processos de
aprendizagem social associados à governança
ambiental em uma perspectiva interdisciplinar?
 Quais instrumentos e ferramentas dispõe a
universidade para promover um avanço nesse
campo?

O QUE DIZ O PROJETO TEMÁTICO ...
Dentre as hipóteses:

• A pesquisa interdisciplinar é um instrumento essencial para
aprofundar o conhecimento sobre a Macrometrópole e
desenvolver metodologias inovadoras...
• ... incorporando e difundindo o conhecimento científico de
forma acessível, podem contribuir para fortalecer visões de
cooperação e harmonizar processos de governança ambiental.
Justificativa / Inovação do projeto:
A interdisciplinaridade aparece como ferramenta transversal,
assumindo papel de intermediar os múltiplos saberes do grupo,
possibilitando a produção científica conjunta.

O QUE DIZ O PROJETO TEMÁTICO ...
O maior desafio, portanto, para este grupo de pesquisadores é
promover conhecimento articulado e integrador ...

Criação de uma Plataforma Interativa

... busca-se estimular e fortalecer processos de aprendizagem e
comunicação que promovam oportunidades para ampliar os
Possibilidademutuamente.
de retroalimentação de práticas pautadas
conhecimentos

pelo conceito da Aprendizagem Social, enfatizando a
entre
pesquisadores
destes
com diversos
...colaboração
necessidade de
garantir
um equilíbrioeentre
a complexidade
que
está postastakeholders
para a geração
de conhecimento
e a forma de
envolvidos
na governança.
apropriação pelos órgãos de governo e as organizações da
sociedade civil.
... ampliar diálogos que não dependam apenas de resposta técnica

“Aprender juntos para fazer juntos”

Territorialidades,
espacialidades e
inovação na
governança ambiental

A abordagem dos
serviços ecossistêmicos
na dinâmica da
governança ambiental

Governança do
saneamento ambiental
e análise das
vulnerabilidades na
Macrometrópole Paulista

Evolução da
urbanização da cidade
de São Paulo e seu
impacto nos padrões
atmosféricos

A governança das
questões energéticas
no contexto da
Macrometrópole
Paulista

Interações interdisciplinares deste Projeto Temático

COM ESTA PREOCUPAÇÃO....
OBJETIVOS
 Analisar o processo de aprendizagem social deste
Projeto Temático, de natureza interdisciplinar, no
contexto da governança e da saúde ambiental.
o Investigar como se dá a produção e a
comunicação científica entre os subgrupos e
pesquisas que compõem o Projeto Temático
e junto a diferentes setores da sociedade
envolvidos;

COM ESTA PREOCUPAÇÃO....

o Identificar os métodos e instrumentos de
pesquisa utilizados, bem como seu potencial
de aprendizagem social e de comunicação;
o Indicar meios para aprimorar processos de
aprendizagem social e de comunicação em
pesquisas interdisciplinares, no contexto da
governança e da saúde ambiental e contribuir
para a interação ciência-política e sociedade

PARA TAL ....
Análise
documental:
subprojetos e pesquisas

levantamento

dos

Observação investigativa: reuniões, workshops e
eventos.
Aplicação do Modelo da Community Based
Partipatory Research – CBPR: workshops
específicos.

Modelo Community Based Participatory Research

Modelo Community Based Participatory Research
 Como uma “linha histórica” ou um “modelo
lógico” permite melhor visualização de conexões
entre possíveis práticas e parcerias no contexto
de pesquisas e/ou intervenções de natureza
colaborativa.
 Como um instrumento de planejamento, de
avaliação e reflexão.

MODELO CBPR – 4 DOMÍNIOS
CONTEXTOS: ambientais, sociais, econômicos, políticos,
culturais, geográficos, acadêmicos, entre outros, em
diferentes escalas.
PARCERIAS: características individuais (conhecimentos,
habilidades, potencialidades); relacionais (como interagem
os parceiros – confiança, respeito, flexibilidade, diálogo);
estruturais (partes interessadas).
INTERVENÇÃO E PESQUISA: construído pela natureza das
parcerias e potencialidades. Inclui processos e resultados.
RESULTADOS: mudanças intermediárias (no processo de
pesquisa) e de longo prazo (transformação social, na saúde,
processos de gestão, etc.

CBPR - COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO
1. RESULTADOS ESPERADOS: quais “nossas”
questões prioritárias? O que esperamos desse
processo de pesquisa? E de produtos?
2. CONTEXTOS: como influenciam o projeto,
subprojetos e pesquisas (e vice-versa)?

3. PARCERIAS: como somos, como interagimos
(interna e externamente)? Como trabalharemos de
forma colaborativa nestas parcerias?
4. INTERVENÇÃO E PESQUISA: Como produziremos
e comunicaremos os conhecimentos? Quais
abordagens, instrumentos utilizaremos?

CBPR - COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO
1. CONTEXTOS: como estão impactando o
projeto, subprojetos e pesquisas (e vice-versa)?
2. PARCERIAS: como aspectos individuais,
relacionais e estruturais estão interferindo no
trabalho coletivo?
3. INTERVENÇÃO E PESQUISA: como podemos
aperfeiçoar processos de aprendizagem social?
4. RESULTADOS: quais resultados alcançados até
o momento?

Modelo Community Based Participatory Research

Modelo dinâmico e, portanto, passível de ser
adaptado para impulsionar novas ideias e
finalidades.
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