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Introdução

A partir de práticas de pesquisa e de extensão universitárias formuladas e desenvolvidas no 

Brasil especialmente desde a década de 1990, no campo dos estudos sobre educação, mundo do 

trabalho e economia solidária, houve uma problematização e uma desnaturalização da noção de 

tecnologia estritamente como referente a objetos e máquinas ligados ao desenvolvimento capitalista 

industrial moderno. Surgiram, por demandas de movimentos sociais, novas propostas e projetos de 

educação popular e profissional, de apoio e de incubação de empreendimentos solidários, tais como 

cooperativas e associações, em meio ao contexto de crise do mundo do trabalho e reestruturação 

produtiva nos processos de globalização (SINGER, 2000, GOHN, 2003). 

Com o mapeamento e o incentivo de formas de trabalho e geração de renda alternativos, 

houve  o  reconhecimento  e  a  visibilidade  de  práticas  culturais  e  econômicas  consideradas 

tradicionais  ou  artesanais,  protagonizadas  por  pessoas  e  comunidades  que  agregavam  valores 

históricos,  simbólicos,  culturais  ao que produziam – fosse um alimento,  uma roupa,  um objeto 

utilitário  ou  decorativo.  Pesquisadores  e  extensionistas  de  áreas  variadas  observaram  que  a 

produção feita por muitas comunidades visava atender mais do que as necessidades econômicas 

consideradas básicas,  de alimentação e moradia,  posto que estavam carregadas de significações 

mais amplas sobre as formas de convívio e de sociabilidades entre sujeitos, famílias e grupos. Foi 

possível  observar  e  registrar  muitos  desses  processos  produtivos  e  entender  seus  sentidos 

performáticos,  ou  seja,  como  comportamentos  expressivos,  algumas  vezes  ritualizados,  que 

buscavam, além de garantir a segurança alimentar ou o território, fazer a manutenção e a reinvenção 

constante  de  noções  de  pertencimento  ao  tempo  e  ao  espaço,  forjando  continuidades  e 

desconstinuidades identitárias das comunidades (BAUMAN, 2005).

É nesse âmbito que  emergiram definições de tecnologias culturais, que alinham-se com as 

de tecnologias sociais, no sentido de mapear e valorizar técnicas que visam garantir a qualidade de 

vida  de  sujeitos  e  grupos,  para  organizar,  dar  visibilidade  e  reunir  saberes  produzidos  nas 

comunidades por pessoas comuns (CARRION, VALENTIM, HELLWIG, 2006). Numa perspectiva 

de trabalho de pesquisa e de extensão universitárias transdisciplinares – isto  é,  que entrelaçam 

várias  áreas  de  conhecimento  para  criar  novos  campos  de  saber  –  valoriza-se  a  troca  de 
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experiências,  transformadas  em  registros  documentais,  mediadas  por  algumas  tecnologias  de 

informação e comunicação em espaços privados e públicos, sejam as residências, as ruas, as praças, 

os  lugares  públicos  da  comunidade,  a  universidade.  Pesquisadores  e  extensionistas  no Brasil  e 

mundo afora, passaram, cada vez mais, a criar e analisar documentos que eles próprios produzem a 

partir de histórias pessoais, de narrativas, do registro audiovisual de modos de vida. Estes têm foco 

nos temas que abrangem entender como são construídas, ao longo da vida, tecnologias sociais e 

culturais  compreendidas  como  um  conjunto  de  metodologias  e  técnicas  desenvolvidas  e 

transmitidas pelos  sujeitos em torno de suas práticas cotidianas para garantir  sua sobrevivência 

material e imaterial, simultaneamente econômica, social, artística e cultural. 

Disputas em torno do conceito de tecnologia  

Apresentamos abaixo noções conceituais que disputam o termo tecnologia, como parte de 

reflexões  desenvolvidas  em  pesquisas  e  projetos  de  extensão  em  universidades  brasileiras, 

sobretudo  em incubadoras  de  empreendimentos  solidários,  em projetos  de  educação  popular  e 

profissional e em formação continuada de educadores e agentes de movimentos sociais. Com base 

nessas noções conceituais de tecnologias sociais e culturais, produziram documentos, análises e até 

mesmo as criaram e/ou as desenvolveram em parceria com grupos e movimentos sociais e culturais 

em luta por garantia de direitos básicos para segmentos historicamente excluídos e marginalizados 

na sociedade. 

Podemos estabelecer uma noção de tecnologias culturais quando nos referimos às práticas 

nas áreas e especialidades das mais variadas culturas aqui entendidas, no mínimo, como: 

1) modos de vida de grupos humanos;

2) produção constante de significados sobre o mundo; 

3) atividades condizentes ao campo das artes e das manifestações culturais; 

Práticas que levam à construção de métodos, técnicas, materiais e processos para resolver 

problemas, produzir significados, criar modos de vida, inventar formas de se expressar em múltiplas 

linguagens,  de acordo com os interesses da produção de saberes,  seus sujeitos (que podem ser, 

trabalhadores, profissionais, artistas, pesquisadores ou qualquer pessoa comum), seja como atores, 

idealizadores, financiadores ou envolvidos em todos esses aspectos simultaneamente.

Na mesma direção,  podemos  estabelecer  uma noção de  tecnologias  sociais quando nos 

referimos às práticas nas áreas e especialidades que se preocupam com questões socioeconômicas e 
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políticas, aqui entendidas, no mínimo como problemas relacionados às: 

1) desigualdades econômicas, políticas, culturais e sociais;

2) apropriação desigual da produção resultante do trabalho; 

3) formas capitalistas ou não de organização da produção e do trabalho humanos.

Essas práticas visam levar à construção de métodos, técnicas, materiais e processos para:

a)  resolver  problemas  relacionados  à  garantia  de  subsistência  e  sobrevivência  das  pessoas  em 

condições de atendimento de direitos básicos;

b)  produzir  significados  críticos  e/ou  alternativos  sobre  o  trabalho,  a  economia,  a  política  e  a 

cultura, que não sejam apenas aqueles adotados hegemonicamente na sociedade capitalista;

c) promover modos de vida alternativos que considerem tecnologias culturais e garantam qualidade 

de vida não necessariamente vinculadas à capacidade de consumo de produtos industrializados, 

provenientes, em sua maioria, da aplicação em escala industrial de tecnologias científicas;

d) inventar formas justas, solidárias, associativas e cooperativas de reorganizar o trabalho e a vida 

social, política e cultural;

Tais noções de tecnologias culturais e sociais se diferenciam do que podemos estabelecer 

como  uma  noção  de  tecnologias  científicas, quando  nos  referimos  às  práticas  nas  áreas  e 

especialidades das mais variadas ciências, aplicadas ou não em escala industrial.  Estas levam à 

construção de métodos, técnicas, materiais e processos para resolver problemas, de acordo com os 

interesses  da  produção  do  conhecimento,  seus  pesquisadores,  idealizadores  e  financiadores,  no 

âmbito do modelo de desenvolvimento vigente do capitalismo industrial, denominados por alguns 

como inovação tecnológica.

Por fim, podemos estabelecer uma noção de  tecnologias de informação e comunicação 

quando  nos  referimos  às  práticas  nas  áreas  e  especialidades  que  se  preocupam  com  questões 

contemporâneas  da  comunicação  e  das  linguagens;  da  produção,  circulação  e  manipulação  de 

informações e documentos; da transformação das percepções, cognições e das formas de produção 

não apenas de significados,  mas também de riquezas,  por meio do trabalho e do conhecimento 

humano em redes digitais.

Essas práticas visam levar à construção de métodos, técnicas, materiais e processos para:

a) resolver problemas relacionados à garantia de liberdade de produção e circulação de informações 

e documentos em múltiplas linguagens;
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b) produzir significados críticos ou não sobre as transformações provocadas pelas redes digitais 

quanto à reorganização do trabalho, da economia, da política e da cultura;

c)  promover  reflexões  sobre  modos  de  vida  humanos  em  termos  pós-humanos,  quando  estes 

influenciam cada vez mais a hibridização dos seres humanos com as tecnologias científicas  de 

comunicação e informação, que levaram ao desenvolvimento de biotecnologias e outras formas de 

biopoder;

d) inventar formas de reorganizar o trabalho e a vida social, política e cultural em redes digitais;

Igualmente, as tecnologias de informação e comunicação constituem práticas de acordo com 

os interesses da produção de saberes e conhecimentos, seus sujeitos (que podem ser trabalhadores, 

pesquisadores,  profissionais,  qualquer  pessoa),  grupos  governamentais  e  não  governamentais, 

movimentos sociais, seja como atores, idealizadores, financiadores ou envolvidos em todos esses 

aspectos simultaneamente.

É preciso considerar, num primeiro esforço de fazer um amplo escopo dessas definições que 

disputam os termos e os sentidos do que podemos denominar de tecnologias na contemporaneidade, 

que nunca há neutralidade ou imparcialidade na produção, na adoção, na defesa, na utilização de 

qualquer tecnologia, seja científica, cultural, social, de comunicação e informação. Toda tecnologia 

é produto das relações sociais, econômicas, culturais e políticas de seu tempo, atendendo interesses 

de grupos específicos e,  portanto,  podem ser  criticadas  e  substituídas,  conforme as disputas de 

poder e a força que cada grupo possui para fazer a sua tecnologia científica ser mais relevante que a  

de outro grupo.

Diversidades, políticas públicas e cidadanias culturais

Programas e projetos de pesquisa e extensão universitários trabalham na interface entre as 

diversas noções de tecnologias sociais e culturais, científicas, de informação e comunicação, em 

perspectivas  inter  e  transdisciplinares  que  visam  considerar  novas  definições  sobre  políticas 

públicas  e  suas  dimensões  na  esfera  da cultura  e  educação.  Em nosso caso,  pautamo-nos pela 

reflexão sobre a  questão  da  diversidade,  buscando estudar  movimentos  sociais  e  culturais  que 

atuam em torno desta noção como a que permite abranger e justapor as diferenças construídas pelos 

sujeitos e grupos nos sentidos de pertencimento e localização no tempo e no espaço, ao afirmarem 

ou não características ligadas  à  etnias,  gêneros,  gerações,  classes sociais,  entre  outras (HALL, 

2006; HARVEY, 2008). Portanto, tratar das diversidades culturais, em nossa perspectiva, significa 
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entender os processos de construção de diferenças problematizando quando estas são transformadas 

em desigualdades e em conflitos sociais por serem hierarquizadas por grupos detentores de maior 

poder político, econômico, simbólico sobre outros grupos (SILVA, 2000). 

Nesse sentido, práticas de pesquisa e de extensão que mapeiam e apoiam o desenvolvimento 

de tecnologias culturais e sociais, ligadas aos grupos marcados pela diversidade cultural, podem 

ajudar a compreender limites e possibilidades de construções de uma nova cidadania, para além do 

atendimento de necessidades básicas de alimentação, saúde e moradia.  Cidadanias culturais, que 

abrangem direitos conquistados por uma noção de garantia de cidadania clássica, e avançam para 

direitos culturais, simbólicos, ligados às formas muitas vezes invisíveis  que as relações de poder 

assumem no cotidiano e, especialmente, no corpo das pessoas (CANCLINI, 2003, 2005). Michel 

Foucault tratou de tecnologias do eu, do cuidado de si, ao trazer para o conhecimento e o debate  

aspectos em torno de como a sociedade contemporânea configura poder em termos de biopoder, 

controlando e conformando como devem ser disciplinados e configurados corpos e comportamentos 

expressivos, isto é, performances – como afirmou Judith Butler (FOUCAULT, 2004; BUTLER, 

2003). 

Tais temas serão centrais para pensar novas políticas públicas na região do ABC paulista, 

voltadas aos jovens e ao público LGBTTs que, simultaneamente, proporcionem reconhecimento e 

desenvolvimento de tecnologias sociais e culturais  e que promovam o combate de preconceitos 

historicamente construídos. É nesse sentido que entendemos tais práticas de pesquisa e extensão em 

andamento como parte desse contexto complexo de formulação de novas políticas educacionais e 

culturais locais/regionais, em conexão direta políticas públicas federais de educação e cultura, já 

que é a UFABC, através da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e o Ministério da Educação que 

organizam  os  editais  para  apoio  e  financiamento  das  ações  que  participamos  desde  suas 

proposições, e que agora coordenamos e participamos. 

Assim,  é  parte  da  própria  concepção  das  ações  de  pesquisa  e  extensão,  investigar  a 

elaboração e a execução dessas políticas, considerando a participação dos sujeitos que as formulam, 

executam e que estão envolvidos nelas, bem como algumas implicações destas nas discussões atuais 

a respeito do Estado, das políticas públicas, da ocupação dos espaços públicos, do enfrentamento de 

preconceitos e violências e de noções sobre o que pode significar cidadania no contexto atual.

Tais iniciativas buscam fazer levantamentos sobre a pluralidade cultural da realidade local 

para construção de panoramas e de análises de políticas públicas relacionadas à diversidade, em 

especial  às  chamadas ações  culturais.  Assim,  estudamos como se processa a  dinâmica social  e 

cultural local de apropriação de algumas dessas políticas públicas nos aspectos referentes à busca 

pela cidadania a partir da ação da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais e culturais 
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nessa região que tem um rico histórico com perfil de lutas em conflitos sociais.

Para tanto, construímos uma noção de política cultural como um conjunto de formulações e 

ações do Estado em parceria com a sociedade, com foco em arte e cultura, por meio da interlocução 

e do apoio a sujeitos, grupos, movimentos sociais, culturais e artísticos. Estes buscam melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e das comunidades, favorecendo a criação e a gestão compartilhada 

de  hábitos  e  bens  culturais  e  artísticos,  que  constituem  e  passam  a  ser  reconhecidos  como 

patrimônios  culturais  e  artísticos  materiais  e  imateriais,  graças  ao desenvolvimento de políticas 

públicas. 

Para  alguns  estudiosos,  o  exercício  da  política  cultural  relaciona-se  diretamente  com as 

transformações na cultura política brasileira em seu processo de democratização e de protagonismo 

de movimentos sociais, culturais e artísticos na conquista da chamada cidadania clássica, com sua 

luta por direitos básicos, caminhando para a busca da garantia de uma cidadania ampliada, com o 

reconhecimento de   diferenças, ao mesmo tempo que estas são criticadas como base para legitimar 

desigualdades, confrontando identidades e subjetividades em disputa na busca do estabelecimento 

de cidadanias culturais   (FEIJÓ, 1992; CHAUÍ, 1995; HALL, 2006).  Partimos da ideia de que 

quanto maior o alcance, a complexidade e a democratização do acesso à formulação e gestão de 

políticas culturais, maiores são as possibilidades de reconfiguração do próprio universo artístico e 

cultural, organizado em redes plurais na cultura digital, colocando a questão das diversidades como 

aquelas vivenciadas, performatizadas, ritualizadas em espaços públicos, abrangendo novas práticas 

ou  ainda  as  que  historicamente  sofreram  preconceitos  ou  não  foram  aceita  pelas  instituições 

tradicionais,  para  repensar  as  fronteiras  entre  artes  e  culturas,  identidades,  subjetividades, 

performances e estilos  de vida (GIDDENS, 2002;  GUATTARI, 2006; CANCLINI, 2003, 2005; 

JAMESON, 1996; HARVEY, 2008). 

Ações  de  pesquisa  e  de  extensão  compreendidas  também  como  políticas  culturais  e 

educacionais  trazem  à  tona  exemplos  que  problematizam  distinções  fechadas  entre  práticas 

culturais,  artísticas,  educativas  e  de  formulação  e  execução  de  política  cultural  e  educacional. 

Surgem impasses e dificuldades para se pensar a gestão compartilhada de ações e recursos públicos 

entre sujeitos ligados aos movimentos sociais, às prefeituras e ao governo federal para garantir a 

existência e a continuidade de manifestações em torno de uma certa cidadania cultural. 

A pesquisa e a extensão entrelaçadas se justificam pela necessidade do estudo da relação 

complexa entre Estado e organizações da sociedade civil, que se reflete nas políticas públicas atuais, 

como as relacionadas às diversidades culturais, de gênero, sexuais e relações étnicas, entre outras. É 

urgente uma compreensão do contexto social e político em que se colocam as políticas públicas, 

problematizando concepções de Estado, de política social, política pública que fundamentam essas 
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ações e como essas concepções foram sendo construídas ao longo da história.

Cabe destacar que algumas práticas de pesquisa e extensão em andamento são tributárias de 

estudos  referentes  aos  processos  de  globalização  no  qual  o  Brasil  e,  sobretudo,  a  região 

metropolitana do ABC paulista se encontram inseridos, em que ocorre a reelaboração de olhares 

para as questões sociais e educacionais frente às novas relações de poder que são construídas nesse 

processo  de  mudanças.  Partimos  de  uma  perspectiva  interdisciplinar  de  compreensão  da 

complexidade atual, da diversidade como característica fundamental da realidade, com foco nos 

problemas  sociais  gerados  a  partir  da  globalização,  do  que  é  considerado  desenvolvimento 

econômico,  que  amplia  infraestruturas  por  meio  de  políticas  públicas  de  educação  –  a  qual  a 

implantação da UFABC e seus impactos são exemplares.

Nesse  sentido,  alinhamo-nos  com as  formulações  de  Boaventura  de  Souza  Santos,  que 

destaca uma visão de globalização em termos plurais que inclua as dimensões sociais, políticas e 

culturais, os conjuntos de relações sociais que caracterizam diferentes fenômenos de globalização. 

Usamos a  idéia  de “globalizações”,  não como processo homogêneo,  posto que não existe  uma 

condição global que não seja possível encontrar uma raiz local, uma imersão cultural específica, 

pois todo processo de globalização, leva a localização ou relocalização de práticas sociais, valores, 

relações,  símbolos,  sendo que o global  muitas  vezes  acentua  o local  (SANTOS, 2000).  Nestor 

Garcia Canclini nos fala da mescla entre culturas em processos interculturais, que criam e recriam 

incessantemente modos de vida e práticas culturais,  com impactos sociais, políticas e econômicas 

inseparáveis,  reconfigurando  imaginários  urbanos  e  cidadanias  culturais  (CANCLINI,  2005). 

Diferentes formas de produção desses processos geram inúmeras assimetrias no mundo atual, assim 

como conflitos, desigualdades, resultando na (re)organização dos sujeitos em movimentos sociais e 

culturais que lutam por políticas públicas voltadas às diversidades e, desse modo, se proponham a 

enfrentar os preconceitos e os conflitos existentes na contemporaneidade. 

Os apontamentos de Canclini proporcionam refletir sobre a especificidade dos países latino-

americanos, que deslocaram sua população do campo para a cidade, apostando no desenvolvimento 

industrial substitutivo,  e em espaços de intermediação modernos,  e assim sofrem a reordenação 

provocada pela globalização que, em duas décadas, desmontou uma história de meio século. É o 

que também podemos observar  em vários bairros das cidades da região metropolitana do ABC 

paulista, com destaque para as transformações aceleradas nos bairros antigos do entorno da UFABC 

na cidade de Santo André.

Por isso, contraditoriamente, projetos e programas apoiados por políticas públicas culturais e 

educacionais em âmbito federal buscam olhar para questões culturais nas sociedades globalizadas, 

para processos de interculturalidade, onde sujeitos e seus grupos sociais estabelecem intercâmbios 
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culturais, se tornam híbridos, ao mesmo tempo que lutam pelo reconhecimento das diferenças e que 

estas não sejam transformadas em desigualdades (CANCLINI, 2005, 2008).

Não há consenso sobre como tais projetos, programas e políticas possam ser encaminhados. 

Numa perspectiva  mais  comum,  as  transformações  advindas  da  globalização  levam a  repensar 

políticas culturais, que devem ser concebidas a fim de assegurar a construção de identidades, o 

respeito e a promoção das diversidades e pluralidades do mundo contemporâneo, no sentido de 

superação da alienação, destruição, homogeneização. Propõe-se que essa perspectiva de análise seja 

colocada como possibilidade para a compreensão do desafio de criticar e humanizar os processos de 

globalização  e,  através  da  revisão  do  papel  do  Estado  com  suas  políticas,  juntamente  com  a 

sociedade civil, favorecendo o diálogo intercultural, e os mecanismos de inclusão e participação. 

Em outra direção, Louro (2001) afirma que é pelo viés de políticas educacionais e culturais pós-

identitárias  que  haverá  possibilidade  de  compreensão  da  fluidez  das  identidades  sempre 

performatizadas  em  comportamentos  expressivos  em  constante  transformação  e  fluxo  na 

contemporaneidade, analisando o caso das políticas voltadas ao público LGBTTs e os impactos das 

perspectivas críticas pós-estruturalistas, sobretudo das contribuições da teoria queer.

Canclini (2005) coloca que, para serem democráticas, a cultura política e a política cultural 

devem não apenas aceitar as diferenças, mas também criar condições para que se possa vivê-las na 

ambigüidade como um exercício da cidadania, que possibilite compreender e aprender com o outro, 

aceitá-lo  na  sua diferença  como um ser  de direitos.  Esses  movimentos  sociais  e  culturais,  que 

traziam em suas demandas a luta por demandas materiais e já incluíam em suas pautas a luta por 

direitos culturais, ajudaram a ampliar a visão e implementar um projeto permanente de construção 

democrática, de transformação social a partir de novos laços e ligações entre cultura e política. 

Promove-se e analisa-se se essa nova cidadania, a cidadania multiforme, seja metropolitana 

ou ainda latino-americana, está em possibilidade de construção a partir desse entendimento e se ele 

atravessa as políticas públicas locais sobre diversidades, considerando a existência ou não de união 

de  cidadãos,  de  relações  de  solidariedade,  de  respeito  à  diversidade  cultural  e  espaços 

comunicativos para expressar essa diversidade, levando em conta a pluralidade dentro da sociedade 

como centrais nessa possibilidade de construção.

Dagnino (2002, 2004), nesse sentido, destaca alguns pontos centrais que são constitutivos 

dessa concepção de nova cidadania. O primeiro é que a nova cidadania amplia a visão dos direitos 

que formalmente estão ligados à esfera institucional, formais abstratos. Com a idéia de direito de ter 

direitos, a nova cidadania compreende a invenção/criação de novos direitos, que surgem de lutas 

específicas  da sociedade civil,  na pluralidade  de seus  sujeitos  e  de suas  práticas  concretas.  Os 

direitos passam a ser entendidos como objetos de luta política, e do direito à igualdade ao direito à  
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diferença são pautas dessa redefinição. Dessa forma, a cidadania não é vista como vinculada a uma 

estratégia dominante, ou das classes dominantes e do Estado, de incorporação política gradual dos 

setores excluídos.

Outro aspecto destacado pela autora é a idéia de que a nova cidadania está para além da 

referência central no conceito liberal, ou seja, a reivindicação ao acesso, inclusão, participação e 

pertencimento a um sistema político já dado. O que se destaca, de fato, é o direito de participar na  

própria definição do sistema político, contribuindo para a invenção de uma nova sociedade e a 

superação  da  cultura  política  e  das  relações  de  poder  conservadoras  presentes  na  sociedade 

brasileira.  Causa,  portanto,  mudanças  nas  relações  de  poder  e  na  cultura  política  da  sociedade 

brasileira promovendo a possibilidade de criação de espaços públicos onde os interesses comuns e 

privados, as especificidades e as diferenças, podem ser expostas, discutidas e negociadas. 

O entendimento dessa construção de uma nova cidadania passa pela possibilidade de olhar 

criticamente as práticas de organizações da sociedade civil, de movimentos sociais e culturais locais 

que,  no  contexto  atual,  se  propõem,  a  partir  das  políticas  públicas  ou  de  outros  mecanismos 

conquistar a cidadania, construí-la. Portanto, entendemos que a cidadania não é apenas a garantia 

dos direitos pelo Estado, ela precisa ser exercida, conquistada diariamente em programas, projetos, 

políticas educacionais e culturais. E, nesse processo, ela se relaciona com o local, com o cultural de 

forma  complexa,  contraditória,  como  no  caso  das  políticas  públicas  que  se  redefinem  e  se 

reelaboram na participação dos sujeitos, nas ações dos movimentos e organizações que ora limitam 

essa construção, ora a potencializam. 

Programa de Extensão Memória dos Paladares 

Partindo de noções de tecnologias sociais e culturais, entre outras, por exemplo, um grupo 

de professores-pesquisadores extensionistas da UFABC e de outras instituições elaborou um dos 

primeiros Programas de Extensão da instituição, denominado “Memória dos Paladares”, aprovado e 

financiado pelo MEC, como um conjunto de ações de caráter permanente, em desenvolvimento a 

partir  de  2012.  As  ações  são  em  torno  de  práticas  alimentares,  da  história  e  da  cultura  da 

alimentação e da formação de paladares, em diversos ambientes onde poderão ser produzidos os 

registros de pesquisa e das atividades de extensão, variando desde a universidade até as residências 

de alguns moradores dos bairros próximos a ela. 

Nosso objetivo é considerar, nas atividades de pesquisa e extensão, a forma como se faz uma 

receita,  se trata  e conserva um ingrediente ou uma planta considerada medicinal,  por exemplo, 

como tecnologias sociais e culturais a serem conhecidas, transmitidas e valorizadas.  Nesse sentido, 
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as  tecnologias  sociais  e  culturais  estão  nos  discursos  e  documentos  que  criamos  a  partir  de 

entrevistas. E que, certamente, tratam sobre como tais tecnologias relacionam-se com as noções que 

os  sujeitos  possuem  de  corpo,  velhice,  juventude,  constituindo  um  arquivo  num  centro  de 

documentação  na  UFABC,  como  uma  forma  concreta  de  propor  que  instituições  como  a 

universidade façam a guarda e/ou divulgação dos vestígios produzidos pelos sujeitos e grupos, por 

exemplo, sobre a memória dos paladares, e assim contribuir em torno do que deve ser lembrado 

pelas sociedades, para problematizar e repensar propostas e dinâmicas de desenvolvimento social, 

econômico, cultural com políticas públicas pertinentes ao contexto em que serão implementadas, 

sintonizadas com os anseios dos diversos grupos sociais.

Projeto de Extensão Diversidades em Performances

Outro projeto transdisciplinar  de pesquisa e  extensão,  sob nossa coordenação,  aprovado, 

financiado e em andamento pela UFABC, promove e cria um espaço de exposição das temáticas e 

de práticas culturais, artísticas e científicas voltadas à questão das diversidades de gênero, sexuais, 

étnicas, colocando o corpo como foco do debate sobre políticas artístico-culturais identitárias e pós-

identitárias. Busca reunir acadêmicos, artistas e ativistas em torno das questões das diversidades e 

discussões sobre cidadanias culturais na contemporaneidade com o objetivo de atualizar o debate e 

ressignificar práticas e valores culturais que perpassam memórias de sujeitos e movimentos sociais.

 Com  a  realização  de  atividades  mensais  de  performance  e  política,  dentro  e  fora  da 

Universidade, criamos um palco para problematizações das temáticas através de múltiplas práticas 

acadêmicas  e  artísticas,  entrelaçando  linguagens  escritas,  audiovisuais,  orais,  iconográficas, 

musicais. Visamos, principalmente, promover um ambiente propício para discussões de questões 

emergentes  –  como  os  preconceitos  de  gênero  e  étnicos  e  as  políticas  públicas  em  prol  das 

diversidades. E pretende-se fazer essa discussão por meio de performances como práticas artístico-

culturais e políticas, bem como debates teóricos correlatos. Analisando representações que circulam 

nos meios onde estão inseridas e propondo outros discursos sobre o corpo, a pluralidade de gêneros, 

a diversidade sexual  e étnica e as políticas culturais  e artísticas como campos privilegiados de 

possibilidade de reinvenção e ocupação dos espaços públicos.

Isto posto, é importante perceber a relação entre a ideia de performatividade e as demandas 

que provém dos movimentos sociais, em especial os movimentos negros, de mulheres e LGBTTs. 

Tais grupos lutam para combater a forma como identidades de gênero, sexuais, étnicas são forjadas 

socialmente  e  são  reguladas  pelas  estruturas  de  poder.  Uma  das  formas  de  materialização  da 

normatividade  heterossexual  é  por  meio  da  produção  cultural  e  acadêmica  que  invisibiliza  as 
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questões de gênero problemáticas que estão colocadas nas práticas do cotidiano. É em busca da 

criação de uma nova ordem, que muitos movimentos sociais atuam, numa ordem em que grupos 

que foram rejeitados e perseguidos possam se integrar socialmente. E por meio da luta em torno de 

práticas políticas e valores simbólicos é que grupos da diversidade começam a ter legitimidade tanto 

no espaço público, com o apoio do poder público, como na sociedade em geral. E para isso fazem 

uso da prática de performance, ao colocarem em circulação problematizações em torno do corpo.

Um pouco sobre metodologias nas fronteiras entre artes e humanidades  

Nossas atividades de pesquisa e de extensão partem do fato de que na própria concepção da 

política  educacional  que  promove  e  financia  o  Programa  Memória  dos  Paladares  e  o  Projeto 

Diversidades em Performances (por meio da Pró-Reitoria de Extensão da UFABC e, portanto, de 

políticas educacionais e culturais do governo federal) há a busca do reconhecimento da ação de 

grupos  culturais  e  movimentos  sociais.  No financiamento  já  está  inclusa  a  montagem de  uma 

infraestrutura mínima para o trabalho cultural numa perspectiva de cultura digital.

É por isso que partimos do pressuposto, como política educacional e cultural do governo 

federal,  prioriza  financiar  e  incentivar  o  desenvolvimento  e  a  democratização  de  gestão  e 

formulação de políticas culturais, bem como práticas e produtos artísticos, culturais e educativos 

por  meio  de  práticas  de  pesquisa  e  extensão  transdisciplinares.  Nossa  hipótese  é  de  que  tal 

financiamento e incentivo potencializa a gestão compartilhada da política cultural, assim como a 

produção cultural e educativa, favorecendo a organização, o intercâmbio e a colaboração de sujeitos 

e  grupos  em  redes.  Também  partimos  do  pressuposto  de  que  a  utilização  das  tecnologias  de 

informação e comunicação em atividades culturais, educativas e artísticas se desenvolve atualmente 

em processos complexos, com hibridização e intercâmbio identitário e subjetivo de sujeitos, grupos 

e linguagens (CANCLINI, 2000, 2005; SANTAELLA, 2004, 2007), o que possibilita a criação de 

produtos e também para sua circulação em redes de compartilhamento na cultura digital.

Portanto, nossa pesquisa também partiu da hipótese de que, apesar do financiamento e do 

apoio  na  estruturação  –  expandindo  e  recriando  gestão  e  política  cultural,  práticas  e  produtos 

artísticos,  culturais  e  educativos  –  sujeitos  e  grupos  também procuram hibridizar  linguagens  e 

desenvolver  processos  de  criação,  produção,  edição,  circulação,  divulgação (CANCLINI,  2003, 

2005; SANTAELLA, 2003). Esses tipos de utilização, que nos propusemos a estudar, podem levar 

sujeitos e grupos a construírem práticas como ferramentas de comunicação e cultura que necessitam 

ser criadas, desenvolvidas, aprimoradas e acessadas em redes de compartilhamento para que tanto a 
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gestão cultural e as políticas culturais quanto a produção artística, cultural e educativa ligada a 

cultura alimentar  e à performance e  política de diversidades possam ter mais  possibilidades de 

criação e expressão, melhor qualidade, bem como de formas de acesso, circulação e divulgação em 

nível local, nacional e global. 

A política cultural e educacional em torno de cidadanias culturais desenvolvida por meio dos 

programas e projetos de pesquisa e extensão buscam transformar o próprio sentido do que é política, 

arte, cultura, cultura política, educação, identidades, subjetividades, estilos de vida, percepções e 

cidadanias  culturais  (CHAUÍ,  1995;  HALL,  2001;  GIDDENS,  2002;   CASTELLS,  2003; 

CANCLINI, 2003, 2005). Privilegiam o apoio e o desenvolvimento de uma cultura política que 

valoriza e promove a intersecção entre artes e humanidades, baseada em redes de compartilhamento 

no universo cibercultural e na disseminação de práticas artísticas e performáticas em processos de 

construção de tecnologias sociais e culturais. Nesse sentido, nossa hipótese é de que tais programas 

e projetos podem permitir desde a valorização do patrimônio histórico material e imaterial por meio 

do mapeamento e do apoio às tecnologias e culturas alimentares – no caso do Programa Memória 

dos Paladares – quanto o ativismo e a ação política que traz corpos e subjetividades antes invisiveis, 

recriados  e  pluralizados  por  novos  movimentos  culturais,  no  Projeto  Diversidades  em 

Performances. São ações entrelaçadas a favor da democratização da informação, da cultura e da 

educação, cada vez mais discutida, propagada e ampliada em redes digitais, pela internet como um 

novo espaço público de discussões e definições políticas que ultrapassam visões mais fechadas do 

que significa atualmente se fazer política cultural e/ou política no sentido mais amplo (LÈVY, 1999; 

LEMOS; 2004). A cidadania cultural, a mudança do papel de consumidores passivos para ativos 

produtores culturais, o crescimento da diversidade da produção cultural descentralizada, a invenção 

e fluidez de novas linguagens estéticas, subjetividades e identidades culturais (CANCLINI, 2005; 

HALL, 2006; SANTAELLA, 2003) são alguns dos aspectos dos processos de produção artística, 

cultural e educacional que parecem emergir  com força nas novas políticas culturais, da qual os 

programas e projetos de extensão e pesquisa financiados pela UFABC e pelo MEC atuam como 

polos desenvolvedores de tais processos, práticas e produtos.

A  construção  de  metodologias  abrange  o  desenvolvimento  de  trabalho  de  campo 

interdisciplinar, considerando as contribuições teóricas mais recentes do campo da gestão social que 

dão destaque para os pontos relacionados a metodologias não convencionais, não tecnicistas, que 

questionam  práticas  de  investigação  positivistas  consagradas,  que  não  valorizam  o  papel  dos 

sujeitos de pesquisa e da interatividade na construção de novos conhecimentos (GIANELLA, 2008). 

Nesse sentido, tais metodologias visam conhecer as condições e as estratégias de formulação 

e gestão compartilhada da política cultural, com sistematização e análise de desenvolvimento de 
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práticas,  processos,  produtos culturais,  artísticos e educativos,  em conjunto com a avaliação da 

própria política desenvolvida. 

Pesquisa e Extensão universitárias como políticas públicas culturais e educacionais 

 Em  suma,  as  pesquisas  e  ações  extensionistas  desenvolvem  uma  gama  de  atividades 

culturais (oficinas, debates, palestras, eventos, performances); estimulam processos de produções 

simbólicas em convergência de linguagens (fotográfica, audiovisual, musical, textual, oral); geram 

produtos (músicas; vídeos; fotos; blogs/sites; textos; livros; performances) com foco nos sentidos, 

como o paladar,  e  nas  diferenças  que  conformam diversidades  culturais;  realizando circulação, 

divulgação  e  promoção  de  práticas,  processos  de  produção  e  produtos  educativos,  culturais  e 

artísticos. 

As manifestações, por definição, são interculturais, mistas, híbridas, plurais. É importante 

destacar  que  os  produtos  já  são  pensados  inicialmente  para  circular  para  maior  público 

prioritariamente pela internet, com hibridização de tecnologias de informação e comunicação, de 

linguagens artísticas e culturais, e de formas de circulação e consumo. Em oficinas e eventos a 

circulação é vista como uma forma de promoção, materializada em escritos e imagens impressas, 

mas também em projeções audiovisuais e performances ao vivo.

Por  fim,  ressaltamos  que  aqui  se  faz  política  cultural,  pensam-se  práticas  de  gestão 

compartilhada e manifestações artísticas, educativas e culturais portadoras de tecnologias culturais e 

sociais,  em sintonia com as  próprias  linguagens da arte  (seja  música,  dança,  artes  visuais).  Há 

financiamento  e  incentivo  da  universidade  e  do  governo  federal  que  a  banca,  potencializando 

culturas em âmbito digital, favorecendo organização e colaboração de sujeitos e grupos em redes de 

compartilhamento  por  meio  da  internet,  em  processos  político-culturais  complexos,  com 

hibridização e intercâmbio identitário e pós-identitário, subjetivo, de sujeitos, grupos e linguagens. 

Busca-se,  igualmente,  promover  avaliação  crítica  permanente  da  própria  implantação  e  gestão 

compartilhada da política cultural, por conta do perfil dos sujeitos dos grupos, simultaneamente, 

artistas,  produtores,  agentes  da  política  cultural,  sujeitos  protagonistas  e  organizados  nos 

movimentos sociais, culturais e artísticos que enxergam na arte e na cultura uma forma de melhoria 

da qualidade de vida de suas comunidades. 

Arte,  cultura,  lazer,  patrimônio  histórico  material  e  imaterial,  promoção  de  cidadanias 

culturais se mesclam e refundam culturas políticas e políticas culturais e educacionais para garantia 

de direitos em outros termos, plurais, democráticos e complexos, no início do novo século. 
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