
 



APRESENTAÇÃO 
 

Em 2013, motivado a gerar reflexões sobre a qualidade do relacionamento entre empresas, institutos e comunidades, o 

Instituto Lina Galvani promoveu a primeira edição do encontro “Desenvolvimento de Comunidades Impactadas por 

Grandes Empreendimentos”, que envolveu um número significativo de atores do campo do Desenvolvimento 

Comunitário e gerou potentes reflexões e trocas. Seguiu-se então um movimento de aprofundamento dos temas 

discutidos no encontro, que culminou numa rica publicação - “Olhares sobre desenvolvimento comunitário: 10 

perspectivas do impacto gerado por grandes empreendimentos” - e no desejo de promover um novo encontro, agora 

integrando lideranças comunitárias e diversos atores envolvidos em processos de desenvolvimento em comunidades 

impactadas por grandes empreendimentos.  

Com um esforço coletivo do ILG e seus pares, foi possível viabilizar a participação de lideranças comunitárias de 

diversas regiões do Brasil e em setembro de 2015 realizou-se a 2ª edição do encontro Desenvolvimento de 

Comunidades Impactadas por Grandes Empreendimentos, envolvendo 53 pessoas, sendo 12 lideranças comunitárias, 10 

representantes de empresas, 16 representantes de institutos e fundações de origem empresarial e 15 representantes de 

redes e outras organizações. 

Em dois dias de intensas trocas, foram realizadas atividades que levaram os participantes a olhar de diversas 

perspectivas para aspectos fundamentais do delicado trabalho de desenvolvimento nessas comunidades: Diálogo e 

Colaboração, Avaliação, Metodologia e indicadores, Alinhamento entre atores, Sustentabilidade e Políticas Públicas e 
Governo. 

Você encontrará aqui uma breve sistematização do caminho percorrido e dos conteúdos e aprendizagens geradas, 

extraídas a partir dos produtos das construções coletivas de cada atividade realizada, das plenárias de compreensão e 
costura dos conteúdos e da realização de entrevistas e reuniões de avaliação do encontro.  

O texto está organizado em dois principais blocos: (1) apresentação da experiência - o Encontro em si - e uma leitura do 

processo; e (2) apresentação e aprofundamento das aprendizagens extraídas do processo.  

 

Esperamos que este primeiro esforço de análise e reflexão sobre o Encontro estimule os atores envolvidos a refletir e 

produzir novos conhecimentos a partir da experiência, compreendendo a sistematização deste processo como uma 

oportunidade de engajamento e aprendizagem pessoal e organizacional. 

 

Boa leitura! 

 

 

Equipe do Instituto Lina Galvani 
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O ENCONTRO, SUA PROPOSTA E SEUS SENTIDOS 

 

“O que nos motiva é a crença no poder do diálogo e no poder transformador das conversas.” Cecília Galvani, 

Diretora Executiva do Instituto Lina Galvani 

A mensagem de boas-vindas deu o tom do encontro, que teve como centro a colaboração e a aprendizagem e como 

principais objetivos: ampliar a prática do diálogo entre os diversos atores no campo do desenvolvimento de 

comunidades impactadas por grandes empreendimentos, promovendo a construção de conhecimento coletivo, 

alargando as compreensões sobre os avanços e desafios deste trabalho.  

O encontro Desenvolvimento de Comunidades Impactadas por Grandes Empreendimentos aconteceu nos dias 14 e 15 

de setembro de 2015, em São Paulo, reunindo 53 atores ligados à temática, entre líderes comunitários, agentes locais, 
gestores, consultores e representantes de Institutos, Fundações e Empresas.  

A fim de propor a reflexão e construção coletiva dos sentidos e significados das práticas de desenvolvimento de 

comunidades impactadas por grandes empreendimentos, o encontro criou ambientes favoráveis às aprendizagens e à 

co-criação, utilizando a reflexão e o trabalho colaborativo como instrumentos e a experiência dos participantes como 

objeto de estudo e exploração. 

A intenção do evento era promover um espaço de encontro, de troca de diálogo entre diferentes atores envolvidos 

com a temática do desenvolvimento de comunidades impactadas por grandes empreendimentos e fazer isso tendo o 

diferencial da presença das lideranças, que foi um público que a gente sentiu muita falta na primeira edição. E 

fazer isso partindo da crença de que posturas colaborativas frente aos desafios que temos podem agregar, 

contribuindo para legados cada vez mais sustentáveis. (Cecília Galvani, Diretora Executiva do ILG, organizadora 

do evento) 

A criação da agenda e a organização do evento foram feitas em conjunto, reforçando o sentido da construção coletiva e 

amplificando os significados de cada escolha, cada ação, cada movimento. A seleção dos temas, o cuidado com o modo 

de tratá-los para permitir uma ampliação e a integração de olhares, o zelo com a criação de um ambiente favorável à 

aprendizagem e a atenção com os convidados foram compartilhados. Assim, o encontro foi se tecendo a várias mãos, 

cada uma delas se sabendo tecido e tear desta construção.  



Conselheiros do ILG e representantes de Institutos e Fundações da RedEAmérica foram convidados a participar e 

opinar na elaboração da agenda. Assim, criou-se um ambiente de colaboração já no planejamento, no pensar o 

encontro, lapidando as intenções e explorando os caminhos possíveis. Isso propiciou uma atmosfera de engajamento, 

cumplicidade e confiança, e os convidados se engajaram para criar um fluxo de atividades e temáticas atrativas e 

relevantes e se mobilizaram com muita pró-atividade para trazerem lideranças para o evento.  

(...) Esse sentido de integração entre os membros foi muito importante. Eu fiquei muito feliz de ver o resultado, de 

ver que de fato os membros se veem como rede e que apoiaram e estavam lá presentes (...). Sei que alguns dos 

membros apoiaram o Instituto no olhar e no planejar do dia, vi o resultado e vi como os membros estavam à vontade 

e estavam envolvidos, vi como os membros se esforçaram para trazer lideranças locais das suas comunidades e 

perceberam isso como uma oportunidade de integração e de crescimento para essas lideranças e também para o 

próprio Bloco (Coordenadora do Bloco Brasil na RedEAmérica).  

O evento todo foi desenhado de forma que os temas fossem explorados de modo colaborativo, inicialmente pelas 

lideranças comunitárias e agentes locais convidados de diversas regiões do país e no segundo dia por esse grupo 

acrescido de outros convidados: representantes de empresas, fundações, institutos e consultores.  

A presença das lideranças comunitárias foi algo muito desejado pelos seus idealizadores e surgiu como fruto das 

reflexões do primeiro encontro, realizado há dois anos, sendo reconhecida como fruto de grande riqueza de reflexões e 

de relações estabelecidas no segundo encontro.  

A promoção de conversas significativas entre os múltiplos atores pautou o encontro, mediante praticas dialógicas 

generativas que utilizaram recursos, valores e habilidades das pessoas para inovar frente aos desafios, necessidades e 

dificuldades compartilhadas. 

A proposta do encontro era compartilhar experiências e práticas, porque quando compartilhamos utilizamos o 

diálogo das conversações, quando conversamos e trocamos experiências nos fortalecemos como pessoas e 

fortalecemos os nossos vínculos, qualificamos esses vínculos com confiança e respeito, valores imprescindíveis no 

trabalho que desenvolvemos nas comunidades. E quando ampliamos a nossa compreensão sobre a prática e a 

experiência, quando estabelecemos novos vínculos recíprocos de confiança e de respeito, nós nos articulamos e nos 

fortalecemos para olhar para o passado e aprender com ele e olhamos a partir do presente para o futuro que 

emerge. Esse é o duplo olhar da caminhada: não só o passado, mas o futuro aonde se quer chegar. Olhamos, 

refletimos e nos tornamos criativos. (Lígia Pimenta, mediadora do encontro) 

 

 

 



LEITURA DE PROCESSO E PRINCIPAIS APRENDIZAGENS 
  

No primeiro dia, um trabalho de acolhimento e expressão da 

identidade das lideranças comunitárias e dos agentes locais envolvidos 

criou uma atmosfera de confiança, uma visão comum e um olhar 

cuidadoso para os seus territórios. Os participantes compartilharam 

suas expectativas para o evento, que foram transcritas em tarjetas e 

depositadas no centro da roda, como uma forma simbólica de incluir 

as expectativas e desejos do grupo no centro das discussões e dos 

movimentos que se seguiriam no encontro. 

   
 

Em um exercício em grupos os participantes refletiram sobre quem são os diferentes atores no Desenvolvimento 

Comunitário ali representados: os líderes comunitários, os agentes locais e os gestores corporativos. Observaram uma 

grande semelhança entre esses atores, que compartilham pensamentos, sentimentos e fazeres em torno de objetivos 

comuns.

Neste percurso, cada ator teve a oportunidade de olhar para si a 

partir do coletivo e de observar suas qualidades, seus desafios e 

seu potencial. Observaram as semelhanças e diferenças, o que 

compartilham e o que gostariam de compartilhar nas multi-

relações com pessoas, com instituições, com o governo, com as 
empresas e com a comunidade.  

Achei interessante que os desafios e anseios que se tem em 

todas as regiões do Brasil são muito semelhantes. No caso de 

quem trabalha com uma realidade específica é curioso ver 

essa semelhança e a integração de expectativas. (Participante 

do encontro) 

 

Ganhou destaque o papel da escuta ativa entre os atores, a 

favor de um sonho compartilhado. Uma escuta que busca ir 

além dos filtros que costumamos carregar em nossas mentes 

(e ouvidos), que classifica o que ouve conforme suas ideias 

pré-concebidas e desconsidera a perspectiva do outro. 

Aprender a ouvir de verdade o que o outro nos traz é um 

caminho de aprendizado, é habilidade a ser desenvolvida e 

praticada.  

Neste amplo olhar para os atores “estudados”, fica claro que 

nenhum é autossuficiente, mas é necessário o trabalho em 



conjunto entre parceiros, em que cada qual desempenha uma função e tem seus potenciais aproveitados.  A 

colaboração e o diálogo mostram-se fundamentais para o estabelecimento de pontes entre os diversos atores para a 

promoção do Desenvolvimento Comunitário, com resultados e impactos ampliados e qualificados que sustentam o 

sonho comum.  

(...) a construção coletiva sempre acaba tendo um resultado mais interessante do que quando você vem com uma 

solução pronta de um agente só. (Participante do encontro) 

Para mim o que aconteceu foi uma forma de entrosar todo mundo e deixar claro que cada um tem a sua 

responsabilidade, o seu papel, que sozinho um ou outro setor, uma ou outra pessoa, não vai efetivamente conseguir 
alavancar as ações. (Participante do encontro) 

Ainda no primeiro dia, numa “Feira de Experiências”, à luz de perguntas orientadoras, os participantes exploraram suas 

próprias experiências de Desenvolvimento Comunitário a partir de lentes relacionadas a temas centrais destacados no 

primeiro encontro e explorados na publicação que estava sendo lançada:  

 alinhamento entre atores no território, 

 colaboração e diálogo 

 políticas públicas e governo 

 indicadores e metodologia 

 sustentabilidade 

 

Os temas foram observados à luz das experiências trazidas 

pelos participantes, olhando para o que fazem como fazem e 

por que fazem.  

 

As perguntas orientadoras desta parte do processo – Nas experiências compartilhadas há propósitos, valores e ações de 

Desenvolvimento? Identificamos relações com as políticas públicas e com o governo? Como? Havia processos de 

avaliação? Essas avaliações promovem mudanças nas ações desenvolvidas? Como? Há relações com a 

sustentabilidade? Há alinhamento de propósitos, de crenças, de necessidades e de tempos? Há espaços de diálogos e 

de colaboração? Como geram aprendizados e mudanças? – levaram os grupos a se aprofundarem nas suas próprias 

experiências e de seus pares, refletindo sobre aspectos metodológicos e qualitativos dos processos de Desenvolvimento 

Comunitário nos quais estão implicados.  

Essa exploração levou o grupo a ter mais clareza do que significava cada tema nas suas práticas. Ficaram claros os 

desafios comuns e os avanços já conquistados.  

A gente percebeu que todos têm o mesmo propósito: de ver as coisas diferentes, de ver realmente as coisas 

acontecendo na sua cidade. (Participante do encontro)  

O que me marcou muito foi o entendimento de diferentes cenários que cada agente que estava ali representado – a 

comunidade, os institutos e fundações, os agentes locais, as empresas e o público em geral – um momento de 

empatia para cada um dos diferentes cenários e estilos de trabalho, desafios e os sentimentos e aspirações de cada 

um desses grupos e ao mesmo tempo um momento de encontrar muita sinergia entre todos nós. (Participante do 

encontro) 



Acho que o maior aprendizado que eu estou levando hoje é que as dificuldades existem mesmo e que elas podem ser 

superadas. A dificuldade não é só minha. Todos encontram dificuldades até parecidas, todos. É buscar soluções 

para ela. (Participante do encontro) 

Seguem algumas aprendizagens sobre os temas específicos discutidos: 

 Nas experiências de Desenvolvimento Comunitária compartilhadas há diferentes dimensões do desenvolvimento 

acontecendo: de potenciais, de pessoas e do território. 

 Para haver alinhamento entre os atores no território é necessário ter pessoas engajadas, união, coordenação, ações e 

conhecimento.  

A gente acredita que isso [alinhamento entre os atores] é possível quando se tem pessoas comprometidas e empenho, 

e a gente identificou que em todas as propostas realmente tinha pessoas empenhadas, engajadas, com propósito, 

atitude e principalmente união. (Participante do encontro)  

 Ao serem explorados os espaços de diálogo existentes nas experiências compartilhadas - reuniões em comitê, rodas 

de conversas e encontros semanais – foi percebido que eles geram aprendizados e mudanças ao terem o “não fazer sem 

envolver” como premissa, através da realização das ações, do “colocar a mão na massa” e de facilitadores externos.  

 Ao refletir sobre a sustentabilidade das ações, ganhou destaque a percepção de que ela é influenciada pela 

multiplicidade dos atores envolvidos, pela mobilização social e pelo fortalecimento da sociedade civil. Trabalhar a 

qualificação dos gestores públicos parece ser uma ação bastante próspera neste sentido.   

A sustentabilidade existe num projeto quando você envolve uma multiplicidade de atores: pessoas, entidades 

públicas, privadas ou organismos não-governamentais. Isso garante sustentabilidade porque o projeto não está só 

na mão de um, está na mão de vários, isso traz perenidade para o projeto. (Participante do encontro) 

Falamos sobre o fortalecimento do capital institucional local como fator para a sustentabilidade, ou seja, 

qualificação das ONGs e da sociedade civil pra acompanhar aquilo que é feito em termos de bem público para a 

sociedade e para se apropriar daquilo, para não deixar que aquilo vire plataforma política, para que aquilo de fato 

vire bem público da sociedade. (Participante do encontro) 

Mobilização social como fator garantidor da sustentabilidade – na multiplicidade de atores e no envolvimento da 

população para fazer o controle social. (Participante do encontro) 

Trabalhar com a qualificação dos gestores públicos é importante para a sustentabilidade, para que consigam fazer a 

alocação e a gestão eficiente dos recursos que aquela empresa gera a partir dos seus impostos. (Participante do 

encontro) 

 As iniciativas têm em maior ou menor grau alguma interface com o poder público e foi reforçada a importância da 

participação deste ator, que quando se engaja num processo compartilhado de desenvolvimento, agrega impactos mais 

relevantes ao território do que a iniciativa privada e a sociedade civil conseguem fazer sem o governo.  

O que ficou claro é que todos os projetos têm, em maior ou em menor grau, alguma interface com o poder público. 

(Participante do encontro) 

São várias iniciativas, várias tentativas, você vai, você reforça, você acredita, e uma hora a coisa começa a rodar de 

um jeito diferente e com isso os ganhos para as localidades começam de fato a ter impactos muito mais relevantes do 



que só a iniciativa privada, ou só o Instituto, ou só a comunidade, mas fazendo isso juntos. Um bom exemplo, é o 

projeto de cooperação técnica relatado em Primavera. (Participante do encontro) 

Nós também estamos envolvidos como cidadãos com o poder público de alguma forma. O Poder Público está lá 

porque alguém colocou. Então é nosso papel cobrar, estar em cima e tem que ter uma inversão de papéis, não somos 

nós que trabalhamos para eles, são eles que trabalham para nós. Mas a gente tem que participar. (Participante do 

encontro) 

 Foi ressaltada a importância de avançarmos na avaliação de resultados, integrando-a como uma prática sistêmica e 

constante e pensando-a desde o início do processo, preferencialmente com todos os atores envolvidos. Se sabe que a 

avaliação qualitativa ainda é um grande desafio, para o qual é preciso criar caminhos efetivos e coerentes.  

A avaliação não é uma prática, as pessoas normalmente não dão muito valor à avaliação, acontece no final quando 

deveria ser sistêmica, tem que ser junto com os processos. (Participante do encontro) 

(...) tinha essa provocação de sabermos se a avaliação promoveu reflexão e mudança e, para isso acontecer, ela tem 

que ser pensada no começo do projeto e ser pensada junto com todos os que estão envolvidos no projeto. 

(Participante do encontro) 

 Foi destacado o desafio de sistematizar as experiências e disseminar os conhecimentos produzidos, como forma de 

ampliar e potencializar os resultados das ações de Desenvolvimento Comunitário executadas nos territórios.  

É fundamental sistematizar essas nossas experiências, a gente vem falando disso. Além da gente ter o impacto, se a 

gente consegue sistematizar, a gente consegue gerar conhecimento local. Esse é um grande desafio nosso! Aí a 

gente consegue multiplicar e essa troca de experiência vem com mais consistência, com mais força. Amplia o 

impacto daquele projeto. O projeto é maravilhoso e tal, mas está com 10 – 15 pessoas, e ele tem um impacto para 

aquela comunidade, mas se pensar no município no território, é muito pouco. (Participante do encontro) 

Gerar conhecimento e deixar ele ali não é gerar conhecimento. (Participante do encontro) 

Temos o desafio de ganhar escala. (Participante do encontro) 

No segundo dia, as lideranças comunitárias convidadas 

tornaram-se anfitriãs e receberam os representantes de 

fundações, institutos e empresas que vieram se juntar 

ao grupo. Com coragem e ousadia as lideranças 

comunitárias prepararam-se para a tarefa e assumiram 

a dianteira, levando os convidados a percorrerem os 

conteúdos do caminho trilhado por elas no dia anterior 

à luz de sua própria experiência. Caminho este que os 

levou no final do dia à elaboração de protótipos do 

futuro que desejam.   

Foi um belo trabalho, realmente eu estava 

aprendendo. Eles fizeram um grande trabalho, se 

prepararam, era uma mistura de regiões, de experiências diferentes e conseguiram fazer um trabalho colaborativo. 

(Participante que foi anfitriado pelas lideranças no segundo dia do encontro) 



Achei muito interessante a participação de lideranças comunitárias e ter um momento que fosse mais deles, de 

forma que eles se ambientassem melhor, se entrosassem melhor e pudessem mostrar depois pra gente o resultado 

desses trabalhos. E também o fato de que no outro dia, então, todos nós estávamos lá e que foram eles que 

trouxeram esse resultado. Eu achei fantástica essa forma de condução. (Participante que foi anfitriado pelas 

lideranças no segundo dia do encontro) 

Essa experiência de anfitriar os convidados deu confiança e liberdade para as lideranças comunitárias trazerem seus 

conhecimentos e experiências para a construção coletiva e aproximou os convidados, criando um ambiente acolhedor e 
de cumplicidade, em que todos os atores tinham igual importância no que estava sendo construído. 

A princípio foi desafiador, pois estamos acostumados 

a receber o público atendido pelas nossas 

organizações, mas aqui era um público diferente, 

ficamos desafiados. Havia um nervosismo inicial, mas 

no meio do processo pelo menos para mim, posso 

dizer que eu me senti à vontade. Foi muito bom, 

porque vimos que estávamos em pares e que todos 

aqui têm um propósito comum, senti segurança em 

compartilhar experiências. Aquela insegurança do 

início acabou virando algo mais confortável. No final, 
estávamos “batendo papo”. (Participante do encontro) 

 

Primeiro tivemos que refletir o que vivemos ontem para poder passar para quem estava chegando. A troca e os 

questionamentos foram muito interessantes. Foi mais um momento de aprendizados, bastante prazeroso e 

proveitoso. (Participante do encontro) 

(...) é muito importante sentar numa mesa e conseguir perceber outros olhares. (Participante do encontro) 

Alguns participantes de institutos e fundações, que haviam mobilizado essas lideranças para que participassem do 

evento, destacaram o papel motivador dessa atividade, fazendo com que as lideranças se desenvolvessem e se sentissem 

reconhecidas e valorizadas, o que contribuiu para o trabalho coletivo e a integração entre os diferentes públicos. 

Quando eles chegam num espaço como o que o ILG propiciou e eles veem as outras lideranças também lá e eles se 

dão conta da quantidade de trabalho, da relevância desse trabalho, porque estão lá no meio de empresários, no meio 

de outras fundações e institutos, eles reforçam esse sentido de que conversar discutir, fazer esse tipo de participação 

é um trabalho, é um trabalho sério e muito considerado. Então eu acho que valoriza o tempo e a dedicação deles o 
fato de você ter uma experiência dessas. (Participante do encontro) 

Eu senti que eles estavam seguros, crescendo, integrados, felizes, então isso foi um motivo, dentro da minha 
instituição, de muita satisfação. (Participante do encontro) 



Com todos alinhados, e inspirados pelos “locais” por onde passaram como anfitriões e anfitriados, ganhou o centro uma 

importante exploração sobre as qualidades que as práticas colaborativas agregam a processos de Desenvolvimento 

Comunitário: “O que muda ao fazer de modo colaborativo? Como eu faço e o que identifico de colaboração nesse 

fazer?”  

  

(...) combinando vários atores juntos e criando convergência entre agendas diferentes – o que traz o líder 

comunitário, o que traz a empresa, etc. - é possível se alcançar um resultado maior, o resultado se amplia 

significativamente. (Participante do encontro) 

Ao explorarem suas experiências de colaboração em processos de Desenvolvimento Comunitário, ficou evidente o 

papel da colaboração na construção de visões compartilhadas, de comprometimento, de engajamento e senso de 

pertencimento, aspectos valiosos no campo, capazes de produzir verdadeiras mudanças no território. 

Houve muitos exemplos de como a mobilização comunitária em torno do pleito do que é público é importante para 

produzir engajamento. (Participante do encontro) 

 



Neste sentido, sair da lógica de terceirização passando à lógica da co-responsabilização, parece construir um sentido de 

pertencimento ao que está sendo realizado. Isso exige tempo, dedicação e disponibilidade, mas parece trazer resultados 

transformadores para a relação em comunidade.   

Quando a pessoa participa ela valoriza mais. (Participante do encontro) 

Ainda no campo do diálogo e da colaboração, ganhou destaque o papel dos conflitos na promoção do desenvolvimento 

por uma via dialógica, participativa e de multiperspectivas. O desafio de lidar com os conflitos de modo a integrá-los e 

explorá-los como chaves de aprendizagem e de leituras de processos foi ressaltado como algo a ser trabalhado.  

Tem uma coisa interessante nessas discussões sobre a colaboração que é sempre ter a busca por consenso e (...) 

recorrentemente quando você busca a colaboração aparece a busca pelo consenso ‘ah, precisamos de consenso’. E 

nas nossas experiências de diálogo, no próprio processo de construção de agenda do desenvolvimento no território, 

o conflito é bem vindo, na verdade. Ocorre que não estamos muito preparados para lidar com o conflito. Talvez não 

devamos estranhar a palavra conflito quando ela aparecer, porque ela é típica de qualquer ambiente em que há 

antagonismos. Pensamentos antagônicos são típicos de ambientes em que está se construindo uma agenda de 

desenvolvimento. (...) Não é ruim haver conflito, tem que haver. É preciso atenção para que não descuidemos disso: 

o conflito é importante. É exatamente no tratamento do conflito que você não tenha talvez radicalismos. Isso é 

político. A ideia da política pressupõe também o conflito, então como é que a gente lida com isso? (Participante do 
encontro) 

A tendência de se desejar um consenso e de reduzir as diversas perspectivas a uma perspectiva única e alinhada foi 

fortemente questionada. Foi ressaltada a importância de se aceitar a diversidade de formas de enxergar e de pensar, 
que é fruto de posições diferentes vividas nesses delicados contextos de Desenvolvimento Comunitário.  

Quando você fala do impacto dessas grandes obras, o que você está falando é que você está aproximando diferentes 

muito diferentes. E eu não acho que a gente tem que tratar como se tudo fosse igual. A gente tem que ter o respeito e 

aceitar. (...) Existe certa tendência, entre uma visão ingênua ou mal intencionada de que é tudo igual, e não querer 

discutir o fato de que na diversidade a gente tem que se entender. Se essas diferenças estão, o que é necessário é o 

respeito, é olhar com sinceridade e transparência para essas diferenças para poder dar conta do desafio que é atuar 

em comunidades fragilidades quando você chega com recurso, com muita gente, com muita mudança da própria 

infraestrutura. Esse impacto é muito grande, a gente precisa olhar com sinceridade, com coragem. Acho que isso 

para mim é uma coisa que precisa ser discutida e não pode ser cor-de-rosa, não pode fingir, tem que olhar com 
atenção, sem falsear o tema. (Participante do encontro) 

Emergiu do grupo uma discussão sobre o papel do poder público e a preocupação em realizar um trabalho de 

aproximação, colaboração e incidência em políticas públicas no trabalho de Desenvolvimento Comunitário. Fica claro 

para esses atores que não há desenvolvimento sem a participação do poder público e que este é um ponto no qual é 

preciso avançar. Se já se sabe da importância da colaboração entre os líderes comunitários, os agentes locais e os 

gestores corporativos, fica cada vez mais clara a importância do diálogo e do envolvimento com o poder público para 

se alcançar resultados mais estruturais e perenes para o benefício das comunidades.  

Nas agendas de desenvolvimento é inescapável trabalhar com o governo. (...) Não há possibilidade de falarmos em 

desenvolvimento sem envolvermos o governo, desenvolvimento pressupõe o poder público e as estruturas públicas. 
(Participante do encontro) 

Não dá para fazer Desenvolvimento sem Governo. (...) Talvez a gente tenha que pensar: Como usar o engajamento 

dessas ações pontuais (ex. praça) para o controle social do governo? É uma provocação: Como podemos ir 



pensando em “por o governo na parede” e em eleger representantes para todos os níveis de governo que nos 

representem melhor? (Participante do encontro) 

Com relação ao que falamos sobre o poder público, é um fortalecimento saber que é uma dificuldade comum, que é 

um aprendizado comum que tem que ser construído por todos nós, que não adianta só criticar o poder público, mas 

nós também temos muito a aprender, aprender a ensiná-los a nos atender, a sermos persistentes, a não desistirmos 
no primeiro segundo terceiro não, a mostrar nossos direitos reais. (Participante do encontro) 

E, mais além do exposto, foi ressaltada pelo grupo a relevância do olhar processual, somado ao olhar de resultados. A 

importância de se colocar o foco no processo, no “como” as coisas foram feitas, nos caminhos que se escolheu seguir, 

em suas ricas especificidades, e no que delas foi gerado.  

Muitas vezes o processo é tão ou mais importante do que o resultado, em termos de aprendizagem. O processo em si 
também é um grande resultado. (Participante do encontro) 

Ao se trabalhar em um Open Space com temáticas pautadas nos temas destacados no primeiro encontro – alinhamento 

entre os atores, avaliação, indicadores e metodologias, diálogos e colaboração, políticas públicas e sustentabilidade –, 

ficaram claros os desafios comuns e os avanços já conquistados e uns aprenderam com os outros, num rico processo de 

troca de conhecimentos. 

Ao se refletir sobre a sustentabilidade das ações, foi 

elaborada a frase “A sustentabilidade se constrói a 

longo prazo, através de mudanças de mentalidade, 

passando por processos/indicadores que criam um 

olhar positivo para o futuro!”. A sustentabilidade 

apareceu como uma visão de longo prazo, incluindo o 

olhar para futuro do ponto de vista das pessoas, do 

meio ambiente, de relacionamentos, etc., pensando em 

como é que se envolve esses atores no processo da 

sustentabilidade para que se possa atingir o que se 

almeja. 

 

Foi também discutida a importância de se ampliar o conhecimento e 

as informações acessíveis e a apropriação sobre políticas públicas, 

o que pode trazer maior equilíbrio nas relações e também ampliar o 

controle social. Assim, conhecer e criar canais para participar, 

influenciar e reivindicar pode melhorar as políticas públicas. 

A questão é a gente assumir espaços. Somos co-responsáveis. 

Alguns espaços existem até e não estão sendo assumidos: as 

conferências, assembleias, etc., são espaços institucionalizados. A 

participação é muito pouca. Existem espaços, a gente tem que 

descobrir e ocupar. Esse é um passo. (Participante do encontro) 

 



O diálogo foi novamente enfatizado, ressaltando ser este um elemento 

indispensável em toda e qualquer ação, está antes de indicadores, 

metodologia, etc. O Diálogo deve estar no topo do processo e prescinde 

de alguns elementos fundamentais:  

Alguns elementos são importantes para que haja um diálogo saudável e 

produtivo: conhecimento, respeito, diálogo, colaboração e presença. Se 

eu conheço eu vou respeitar, se eu respeito eu vou dialogar de forma 

produtiva, de acordo com o diálogo que eu tiver pode haver ou não a 

colaboração, e é indispensável a presença e a disponibilidade da 

comunidade, empresa e poder público. 

 

A importância (e o proporcional desafio) de se avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados, com 

curiosidade e acurácia, foram amplamente destacados. A avaliação pode trazer luzes ao processo de Desenvolvimento 

Comunitário, apoiando decisões, consolidando 

caminhos e proporcionando mudanças estratégicas 

de rota. É preciso avançar e muito neste campo, 

compreendendo e aplicando um olhar ampliado 

para a complexidade das transformações sociais. 

Especialmente no que diz respeito aos indicadores 

qualitativos, desafiadores por essência, é preciso 

arriscar com desejo de investigar e de trazer luz às 

pequenas e grandes mudanças de ordem subjetiva 

que suportam complexos processos de 

Desenvolvimento.  

Como criar indicadores de impacto atendendo a uma demanda da sociedade e ao mesmo tempo da empresa? Ela 

também quer saber se o investimento no desenvolvimento comunitário vai retornar para ela. (Participante do 

encontro) 

Ampliar indicadores que meçam a qualidade e não a quantidade. Eu acho que o maior desafio que a gente tem no 

momento é poder criar esse tipo de indicador para qualquer projeto que seja. Indicadores quantitativos a gente tem, 

mas esse tipo de indicador qualitativo é muito difícil de você medir, de mensurar a qualidade desse projeto, da 

diferença que você fez realmente e impactou aquela população. Principalmente porque cada projeto é um projeto. 
(Participante do encontro) 

Construir indicadores compreendendo o contexto, que dialoguem com o projeto, com as metas a serem alcançadas e 

com as suas qualidades, suas especificidades. (Moderadora do encontro) 

Ao se discutir indicadores e metodologias, foi ressaltada uma questão que é um grande desafio do Campo do 

Desenvolvimento Comunitário:  

Como criar indicadores de impacto atendendo a uma demanda da sociedade e ao mesmo tempo da empresa? Ela 

também quer saber se o investimento no desenvolvimento comunitário vai retornar para ela. (Participante do 

encontro) 



Surgiram também algumas recomendações: 

o Levantar T0 (socioeconômico, etc.) – analisar o cenário 

em tempos distintos, para que se possa comparar o antes e 

o depois do Projeto (T0 e T1).  

o Estabelecer horizonte temporal do projeto 

o Concentrar análise – recorte específico para o território / 

ação 

o Medir influência em uma das diretrizes (indicador). Ex: 

relação idade escolar/alfabetização 

o Compactuar os indicadores com todas as partes 

interessadas 

 

O alinhamento entre os atores também voltou a ser 

discutido, sendo enfatizada a importância de um 

mapeamento para abordar a diversidade dos stakeholders 

e também os grupos de poder que estão inseridos na 

comunidade em questão.  

Às vezes pode se ter um mapeamento que não aborde 

um ou outro grupo de poder e depois de todo um 

trabalho feito a coisa não vai para a frente porque o 

outro grupo vem e desarticula tudo. (Participante do 

encontro) 

Sobre esse tema também foi destacada a necessidade de cuidar para que os novos integrantes sejam bem acolhidos. À 

medida que novos atores entrem, deve haver um olhar especial para que sejam bem recebidos e integrados ao grupo. 

Além disso, é preciso ter um “cuidado com a qualidade do processo”: ter objetivos claros (vai alinhar para quê?), uma 

agenda bem definida, com papéis claros de todos os atores. Também parece ser fundamental ter um espaço adequado 

para que os diálogos possam acontecer. Aqui se fala em um espaço tanto físico, quanto de tempo. Esse tempo precisa 

ser garantido, pois confere qualidade às conversas, aos posicionamentos e permitem uma leitura compartilhada da 

realidade em que se está atuando, considerando as diferentes perspectivas ali existentes. Neste “espaço”, é importante 

haver abertura para que os conflitos – inerentes a processos de Desenvolvimento – possam ser incluídos, observados e 

gerar aprendizagens e novas compreensões. É importante ter uma facilitação desses diálogos e talvez uma liderança 

colaborativa possa fazer esse papel.  

(...) de forma que esse trabalho seja efetivo e não só pró-forma, onde se tem um alinhamento, mas na verdade a 

decisão é tomada em outro lugar que não ali com a presença de todos. (Participante do encontro) 

Um ponto importante que foi discutido é que empresa não é comunidade e comunidade mesmo é quem vive, quem 

sofre os impactos. É importante se diferenciar esses atores. (Participante do encontro) 

Falamos também que muitas vezes pensamos no poder público de maneira muito restrita ao poder executivo. Há 

várias instâncias, temos o poder legislativo nessas comunidades muito forte, o poder judiciário, que fazem um 

contraponto importante. Vamos entender que cada um desses atores é complexo. Quando falamos em empresas 

também, há várias camadas, vários níveis: funcionários, gestores, acionistas. Cada um desses atores trazem uma 

diversidade muito grande. (Participante do encontro) 



A importância de se investir no fortalecimento da sociedade civil e na formação de lideranças também ganhou 

enfoque. Entende-se que muito já vem sendo feito neste sentido, o que se reconhece como um passo importante na 

direção de um desenvolvimento saudável de comunidades. O papel da liderança e a importância de que este seja 

exercido a partir de uma visão colaborativa foi citado em diversos exemplos ao longo dos dois dias de encontro, nos 

quais fica claro o seu potencial de animador da cooperação entre os atores e a sua capacidade de alavancar processos.  

Nesta perspectiva, foi também destacada a necessidade de se investir na "educação para a cidadania", para que se 

formem novos atores com visão crítica, com compromisso com a participação e colaboração e preparados para uma 

atuação como lideranças exercendo cidadania nos territórios.  

Precisamos investir na educação. Como vamos fazer para criar novas lideranças?  Se não fizermos uma base já com 

as nossas crianças, nas nossas escolas, para que eles tenham a sede de participação, numa postura de cidadania, 
não sei como vai ser o futuro. (Participante do encontro) 

O reconhecimento do papel de representantes da Sociedade Civil exercido por essas lideranças também foi destacado, o 
que ao mesmo tempo trouxe um aspecto de valorização do trabalho realizado por elas e uma clareza da sua 
responsabilidade para exercer a representação de modo significativo e transformador.  
 
(...) essas organizações têm papel importante nesses territórios, como representantes de sociedade civil realmente e 

isso mostrou o empoderamento. (Participante do encontro) 

A importância de se colocar lado a lado pessoas que ocupam posições diferentes em processos de Desenvolvimento 

Comunitário e a oportunidade de contrapor realidades, desafios e avanços mostraram-se fundamentais para uma 

ampliação da própria compreensão do território. Neste ambiente, as referências se movem e as questões podem tomar 

um novo espaço dentro do contexto territorial. Há um redimensionamento deste território em relação a uma 

conjuntura ampliada e as compreensões se expandem, permitindo que novas formas de relacionamento possam se dar. 

(...) algumas vezes eles (lideranças comunitárias) se sentem muito sozinhos, é como se a aquela dificuldade enorme 

fosse única e que ninguém entendesse eles e que as soluções que eles trazem também fossem únicas e que ninguém 

pensasse como eles. Quando encontram com outras lideranças, eles percebem que não é nem tanto ao mar nem 

tanto a terra: que não estão sozinhos nas suas dificuldades, que existem comunidades espalhadas por um Brasil 

enorme e com enormes questões para discutir que eles nem tinham ideia e que muitas vezes os problemas são muito 

parecidos com os deles. Então acho que eles redimensionam a sua questão local quando eles olham para um grupo 

de outras lideranças que têm outros problemas. Acho que esse comparativo que eles conseguem fazer neste 

momento é muito rico. (Participante do encontro) 

Ao final do encontro foram criados protótipos à luz da pergunta: 

O que queremos construir na nossa prática em relação ao que 

discutimos aqui? Pensando no território, nas relações que ali 

acontecem e nos temas tratados esses dois dias. O convite era 

para que os grupos representassem o cenário do futuro, 

imprimindo o que desejam no contexto das relações entre os 
atores do governo, da comunidade e das empresas.  

Os protótipos traziam imagens de diversos atores integrados, 

potencializando as soluções e os encontros a partir dessa 

diversidade. A presença do poder público também foi marcante 

em todos os cenários construídos, indicando um forte desejo de aproximação e engajamento com o governo em suas 

diversas instâncias.  



Tentamos representar um equilíbrio sistêmico multidimensional que tem o ser humano no centro, mas tem outros 

componentes: a indústria, o meio ambiente, o conhecimento, o amor e o sentimento que moveu as pessoas, as 

práticas e tem pessoas unidas trabalhando juntas e também um desenvolvimento individual protegido e liberdade de 
associação e tem o balaio no meio. (Participante do encontro) 

Representamos o poder público, as comunidades e as empresas, 

todos interligados uns com os outros, encontrando soluções para 

questões. E sempre essa cena de todos eles atuando ao mesmo 

tempo. A empresa está na comunidade, a comunidade está na 

empresa, o poder público está na empresa e está na comunidade 
e assim por diante. (Participante do encontro) 

O diálogo e a colaboração ganharam destaque nas imagens de 

futuro, representados por uma roda de conversas inspirada pela 

roda promovida no encontro e apoiada por outros elementos que 

foram considerados fundamentais ao Desenvolvimento pretendido 

nas comunidades: 

(...) respeito, superação, disponibilidade, paz, conflito, humildade, 

atividade, aprendizado, amor, comunidade, liderança, amizade, 

cidadania, diálogo (Participante do encontro) 

A crise anunciada no país também foi lembrada pelo grupo, que 

refletiu sobre esse estado de dúvidas e incertezas e sobre o que ela 

“pede” em termos de postura e atitude como atores envolvidos no 

campo do Desenvolvimento Comunitário. Foi ressaltada a 

possibilidade de se enxergar a crise com outros olhos, como capaz de 

estimular a colaboração e de desenvolver capacidades.  

A crise pode acabar com a colaboração ou estimulá-la. Dentro de uma crise é importante ter transparência e 
criatividade, quem sabe assim ela desperta o melhor do mundo. (Participante do encontro) 

No conjunto dos protótipos se constituiu ali um símbolo do que se deseja 

para o futuro do trabalho desenvolvido em comunidades, reforçando a 

importância da utopia, como capaz de fazer caminhar, e o valor de se 

manter as relações ali estabelecidas, trabalhando conjuntamente na 

transformação que se espera ver no mundo.  

Isso está na esfera do desejo, uma utopia, importante como um 

horizonte para mirarmos. Essa questão do desejo e da utopia para todos 

nós se mostrou um norte ao longo desses dois dias. Para mim 

fundamentalmente a ação que fica concreta é que o meu universo de 

conexões se ampliou em pelo menos 60 pessoas que estão aqui e que de 

alguma maneira também fazem aquilo que eu faço, de certa forma 

enfrentando os mesmos desafios, dificuldades, conquistas e celebrações. 

E acho que fica um convite para que as conexões estabelecidas aqui 

continuem a se fortalecer, assim conseguimos seguir em direção a esse 

norte comum. (Participante do encontro) 



A METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada foi ativo-participativa tomando como base a horizontalidade, permitindo aos participantes 

manterem a interação para a aprendizagem e se respeitarem mutuamente, valorizando as experiências de cada um em 

um processo educativo de continuo enriquecimento e realimentação.  

(...) todos estavam participando de igual para igual. E esse sinal de igualdade, (...) a cidadania, o respeito um ao 

outro - e isso houve muito no nosso encontro - a partilha do saber. (Participante do evento)  

As atividades propostas procuraram gerar espaços e processos de aprendizagem nos quais os participantes criassem 

relações e pudessem acessar os recursos pessoais para o compartilhamento dos saberes. Espaços nos quais se sentissem 

pertencendo à conversação, onde suas vozes, ideias e questionamentos fossem escutados e valorizados em uma 

atmosfera de confiança.  

Foram utilizadas diversas abordagens inovadoras, entre elas 

o World Café ou Café Mundial, a prototipagem, a colheita, 

Design Thinking, Open Space1, Prototipagem2, facilitação 

visual com tarjetas, estimulando o engajamento dos 

participantes de maneira igualitária, compreendendo todos 

como atores protagonistas da construção do conhecimento 

coletivo. 

O evento teve esse lado muito positivo: as coisas foram 

rápidas, dinâmicas, leves e facilitaram a participação de todo mundo. Eu acho que as pessoas estavam 

absolutamente entrosadas independentemente do setor que estavam representando.  (Participante do evento)  

(...) se a pessoa começa com vergonha, aí começa a participar e dali a pouco está integrado. É uma oportunidade 

que a pessoa tem de expor suas ideias, de sair do comodismo, de se sentir igual. Talvez até os empresários, né, a 

pessoa que tem empresa às vezes nunca participou de nada, estar lá com as lideranças comunitárias de igual para 

igual. É importantíssimo isso hoje no mundo, essa integração, o respeito um ao outro, a valorização, isso é 

importantíssimo. (Participante do evento) 

O processo de apropriação do conhecimento partiu da reflexão crítica sobre a realidade concreta dos atores envolvidos. 

Assim, favoreceu o seu empoderamento, promovendo espaços de sensibilização para a intervenção onde se torna 

possível reconhecer os desafios e os potenciais existentes na realidade concreta vivenciada por essas pessoas.  

(...) um dos principais resultados foi ter essa consciência de que o desafio é muito parecido entre todas as pessoas 

que trabalham isso, independente do local em que você está: instituto, empresa ou liderança. São desafios muito 

parecidos e uma sensação de que realmente a gente tem que seguir adiante, por mais que seja uma área difícil de 
atuar, com inúmeros problemas no caminho. (Participante do evento) 

                                                        
1 O Open Space ou Tecnologia do Espaço Aberto (TEA) é uma metodologia para a criação de um espaço aberto no qual os participantes se auto-organizam e 
propõem e se responsabilizam pelos temas a serem conversados e aprofundados, criando uma nova agenda do encontro em que os expectadores se tornam 
protagonistas do processo e todos se tornam participantes da agenda coletiva.  
 
2 A técnica de prototipagem, utilizada como parte integrante de processos de desenvolvimento e de construção de inteligência coletiva, se inspira na prototipagem 

originária do design, arquitetura e engenharia, em que o protótipo é construído para se testar uma ideia. Aqui no contexto de desenvolvimento e aprendizagem, a 
prototipagem se caracteriza como um processo de jornada e ciclo rápido de aprendizagem em que se explora o futuro mediante o fazer e a experimentação. A partir 
da prototipagem, estabelecem-se espaços de diálogos para que a aprendizagem possa ser incorporada e possa gerar nossas possibilidades de futuro que emergem.  
 



O tema do desenvolvimento de comunidades impactadas por grandes empreendimentos pôde ser tratado de forma leve 

e ao mesmo tempo consistente, tocando em temas muitas vezes delicados entre os diversos atores em uma atmosfera de 

seriedade e respeito pela contribuição de cada ator.  

(...) esse olhar para uma questão que é tão espinhosa - que é o impacto das grandes obras nessas comunidades - foi 

tratada de uma forma muito leve, agradável e que possibilitou então que esses diversos olhares estivessem 

trabalhando de forma colaborativa. (Participante do encontro) 

 (...) as dinâmicas propostas foram muito leves, mas com uma intencionalidade clara. Achei muito agradável, achei 

as outras pessoas que participavam todas muito leves e disponíveis (...). A dinâmica toda proposta ou a forma de 

conduzir, ela foi muito feliz, porque ela de fato deixou com que todos esses atores, que poderiam estar em posições 

desconfortáveis e de defesa, estarem fechados ou reativos, eu acho que se criou um espaço de segurança em que as 

pessoas puderam se expor sem se sentirem ameaçadas. (Participante do encontro) 

Houve o tempo todo perguntas que fizeram o pano de fundo dos ambientes reflexivos criados a cada atividade e 

funcionavam de maneira transversal às perguntas orientadoras das atividades, alimentando uma meta-reflexão sobre o 

processo: Como podemos ativar nossa capacidade de falar e pensar juntos mais profundamente sobre questões críticas 

do trabalho de Desenvolvimento Comunitário? Como podemos acessar a inteligência e sabedoria mútuas de que 

precisamos para criar passos inovadores daqui para frente? Como aprendemos a aprender juntos a partir das nossas 

práticas cotidianas? Como essa aprendizagem pode influenciar os processos de Desenvolvimento de Comunidades 

Impactadas por Grandes Empreendimentos? 

A gente aprendeu alguma coisa e ensinou também alguma coisa, porque quando você está aprendendo, você sempre 
ensina também alguma coisa. Isso foi importante pra gente.  (Participante do evento) 

Assim, no centro do trabalho estava a colaboração e a construção de conhecimento coletivo, de modo a atingir maiores 

níveis de apropriação e respeito pelos produtos gerados e fortalecer relações que estimulem o comprometimento e a 

expressão da autoria dos participantes como sujeitos da ação realizada. 

Para mim foi um caminho de colaboração e construção conjunta. É uma forma de construir conhecimento coletivo, 

como se todos fossem agentes. É um evento bem produtivo para todos, por conta disso. (Participante do evento) 

 



DOCUMENTO COLETIVO   
* Documento que traz as principais ideias, crenças, valores, motivações e desafios do desenvolvimento comunitário, 

levantados e discutidos durante a segunda edição do encontro “Desenvolvimento de Comunidades Impactadas por 

Grandes Empreendimentos” – promovido pelo Instituto Lina Galvani, nos dias 14 e 15 de setembro de 2015, em São 

Paulo (SP). 

Nos dias 14 e 15 de setembro nos reunimos em São Paulo, congregando um grupo diverso e engajado para dialogar, 

trocar experiências e refletir sobre o Desenvolvimento de Comunidades Impactadas por Grandes Empreendimentos e as 
contribuições da colaboração neste contexto.  

No primeiro dia, olhamos para os diferentes atores deste campo (líderes comunitários, agentes locais e gestores dos 

Institutos e Fundações) e percebemos que compartilhamos desafios e quereres, mesmo quando em contextos e 

realidades muito diversas, e que isto de certa forma já nos dá um chão, a partir do qual as construções conjuntas são 

possíveis e desejáveis. Elegemos aspectos fundamentais para isso: o diálogo, a escuta ativa, a compreensão dos 

diferentes papéis, a compreensão da realidade local, a parceria, o planejamento, o olhar para resultados, a transparência 

e credibilidade, a sistematização dos conhecimentos gerados, e o sonho comum... tem que haver um sonho comum para 
isso acontecer.   

Fizemos uma “Feira de Experiências” e exploramos as nossas práticas à luz de diferentes lentes, relacionadas à 

primeira edição do encontro. Ficaram claros os desafios comuns e os avanços já conquistados e uns aprenderam com os 

outros, num rico processo de troca de conhecimentos. Percebemos que todos têm o mesmo propósito: ver as mudanças 

acontecendo em seus territórios.  

Compreendemos que para haver alinhamento entre os atores no território é necessário ter pessoas engajadas, união, 
coordenação, ações e conhecimento.  

Exploramos também os espaços de diálogo existentes em nossas experiências - reuniões em comitê, rodas de conversas 

e encontros semanais – e entendemos que eles geram aprendizados e mudanças ao terem o “não fazer sem envolver” 
como premissa.  

Ao refletirmos sobre a sustentabilidade das ações, destacamos que ela é influenciada pela multiplicidade dos atores no 

território, pela mobilização social e pelo fortalecimento da sociedade civil. Trabalhar a qualificação dos gestores 
públicos parece ser uma ação bastante próspera neste sentido.   

Notamos que todas as iniciativas têm em maior ou menor grau alguma interface com o poder público e reforçamos a 

importância da participação deste ator, que quando se engaja num processo compartilhado de desenvolvimento, agrega 

impactos mais relevantes ao território do que a iniciativa privada e a sociedade civil conseguem fazer sem o governo.  

Ressaltamos a importância de avançarmos na avaliação de resultados, integrando-a como uma prática sistêmica e 

constante e pensando-a desde o início do processo, preferencialmente com todos os atores envolvidos.  

No segundo dia as lideranças comunitárias tornaram-se anfitriãs e receberam representantes de fundações, institutos, 

empresas e consultores que vieram se juntar ao grupo. Apropriadas de seus papéis, levaram as pessoas a trilhar um 

caminho de exploração de dimensões do Desenvolvimento Comunitário. Perceber que estávamos entre pares e que o 
conhecimento de cada um é importante, nos trouxe mais segurança criando entre nós um vínculo diferenciado.   

Tivemos o grato presente de receber durante o encontro o livro “Olhares sobre o Desenvolvimento Comunitário: 10 

perspectivas do impacto gerado por grandes empreendimentos”, publicação lançada no evento que reflete sobre 

desenvolvimento comunitário e impacto gerado por grandes empreendimentos e aprofunda o debate iniciado na 
primeira edição do encontro.  



Exploramos diferentes qualidades da colaboração e observamos seu potencial em processos de Desenvolvimento 

Comunitário, na construção de visões compartilhadas e no engajamento e senso de pertencimento, saindo da lógica da 

terceirização para a lógica da co-responsabilização, potencializando o trabalho e empoderando mais agentes no 
processo.  “Fazer com” é uma das mais potentes formas de edificar relações e de se construir o mundo que desejamos.   

Sabemos que a colaboração e construção conjunta podem nos oferecer resultados mais significativos e abrangentes e 

que este modo de fazer demanda um tempo maior de processo e nos pede: disponibilidade, escuta ativa, diálogo, 

respeito, compreensão e capacidade de lidar com conflitos. Entendemos que essas são atitudes e capacidades a serem 

desenvolvidas e fortalecidas para que as práticas colaborativas possam estar presentes, norteando os processos nas 
localidades.  

Entendemos também que há diferenças entre os atores num território e que estas precisam ser compreendidas e 

consideradas, de forma respeitosa, partindo do princípio que a diversidade é fonte de riqueza, uma vez que nos ajuda a 

compreender o contexto como um todo e a nos “esticar” e crescer com as diferenças. 

Sentimos a falta do setor público ali, o que nos faz refletir que não há Desenvolvimento sem o Poder Público e que há 

que se construir caminhos de diálogo e participação com esses atores, nos entendendo como co-responsáveis por essa 

aproximação. Nos demos conta de que muitas vezes pensamos no poder público de maneira muito restrita ao poder 

executivo, mas há várias instâncias a serem trabalhadas. Lembramos que já existem espaços de participação e controle 

social instituídos, dos quais podemos participar, exercendo papel ativo na construção de políticas públicas e de um 

modo de governar mais efetivo e representativo.  Consideramos que o próximo passo pode ser investir na participação 

nestes espaços e no desenvolvimento e criação de caminhos de diálogo.  

Olhamos para o papel das lideranças e compreendemos que estes são atores fundamentais no contexto em que 

trabalhamos, capazes de mobilizar pessoas, de articular esforços, de conquistar aliados e alavancar processos. Ficou 

clara e presente a necessidade de se investir na formação de novas lideranças, apostando na “educação para a 
cidadania” como linha de ação promotora de sustentabilidade.  

Como avaliar processos de Desenvolvimento trazendo clareza às qualidades das transformações realizadas?”. Mais uma 

vez refletimos sobre a importância de sistematizar as experiências, trazendo luz ao conhecimento coletivo construído 

nos processos nos quais estamos implicados e disseminando-os de modo que se ampliem e ganham escala.  

Desenhamos um protótipo do que desejamos construir como uma prática de desenvolvimento nas comunidades, 

destacando como aspectos fundamentais: a participação dos três setores, o diálogo e a colaboração, o conhecimento do 

território, a questão ambiental, a inclusão da diversidade e a sustentabilidade como uma visão de longo prazo. Olhamos 

para a crise político-econômica do país como um caminho de incertezas. Dentro de uma crise é importante ter 

transparência e criatividade... Quem sabe assim ela desperta o melhor do mundo? 

Por fim, compreendemos que encontros como esse nos ajudam a nos mantermos no caminho, na rota da promoção de 

processos de desenvolvimento cada vez mais coerentes, colaborativos e sólidos. A troca e a reflexão ganham ênfase e 
as nossas práticas são tidas como substâncias ricas em aprendizagem, “a prática nos ensina”. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foram muitos os temas discutidos em dois dias intensos de um rico processo de colaboração e troca de experiências, de 

aprendizagem que surge de um lugar de onde se aprende com a prática daqueles que estão envolvidos em processos de 

Desenvolvimento Comunitário, extraindo lições de seus acertos, seus erros, suas inquietações e das perguntas que estão 

vivas neste campo, compartilhadas e exploradas de forma colaborativa.   

Como resultados dos dois dias de encontro destacam-se: (i) a integração entre os diversos atores, cada qual aportando o 

seu saber, sendo respeitadas as singularidades de suas contribuições e observadas as semelhanças, as aproximações e 

convergências do trabalho que realizam; (ii) o avanço no sentido da construção de uma visão comum do que desejam 

para as comunidades; (iii) a percepção da importância dos trabalhos colaborativos para que haja engajamento, 

compromisso e transformações sociais efetivas; e (iv) a reflexão sobre o papel do poder público no processo de 

desenvolvimento e a clareza da necessidade de aproximação com esse tão importante ator.  

Na essência do trabalho realizado está a promoção da inclusão, envolvimento, responsividade, fortalecimento de 

vínculos de confiança, senso de pertencimento e um olhar apreciativo. Os atores envolvidos - sempre tomando suas 

práticas como ponto de partida e de chegada -, refletiram sobre aspectos do Desenvolvimento Comunitário e da 

Colaboração, se apresentaram corajosamente para o trabalho conjunto no qual desconstruíram certezas, olharam para 

suas contradições a ambiguidades, exploraram qualidades de suas práticas, colheram pistas, revisitaram sonhos, se 

fortaleceram, construindo e consolidando relações que os alimentam e qualificam o seu fazer no mundo.  

Pôde-se sentir no corpo o poder da colaboração e compreender que os diferentes atores se alimentam quando 

estabelecem e mantêm relações saudáveis uns com os outros, se abrindo ao diálogo e se enriquecendo com olhares 

diversos, trocando com seus pares de modo curioso e cuidadoso, se propondo a ir além das fronteiras que imaginam 

existir, descontruindo imagens pré-definidas e construindo o novo juntos, sabendo-se ensinantes e aprendentes e 

reconhecendo a própria prática como promotora de grandes aprendizagens, ponto de partida e de chegada do seu 

processo de desenvolvimento.  

Foi possível também aprender sobre própria forma de aprender e experimentar uma forma de aprender na convivência e 

no diálogo, de modo que o aprendizado é construído em comunidade. Isso foi vivido e valorizado pelos participantes no 

evento e reconhecido como um tipo de aprendizagem que está acontecendo o tempo todo no trabalho nas comunidades 

e que precisa ganhar luz e ser valorizado.  

Encontros como esse seguramente ajudam a aumentar a consciência sobre a prática dos envolvidos, a investir mais 

atenção ao “como” dos processos e não tanto aos “o quês” ou “porquês”, trazendo outra qualidade de olhar, que ajuda a 

construir um modo de fazer mais cuidadoso e capaz de abrigar os conflitos e complexidades dos contextos em que os 

atores estão implicados.  

Este foi um encontro em que aquilo que precisava de um olhar cuidadoso, encontrou olhares delicados e curiosos, 

capazes de explorar os detalhes desse importante fazer que é estimular o Desenvolvimento de Comunidades e de criar 

novas perguntas, que seguem reverberando em quem esteve presente e em quem puder se beneficiar da sistematização 

dessa experiência como fonte de inspiração e provocação para uma prática de Desenvolvimento cada vez mais reflexiva 

e qualificada, capaz de gerar mudanças delicadas e perenes nas pessoas, nos profissionais, nas instituições e nas 

políticas. 
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