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RESUMO 

 

A sociedade de forma geral, ONGs e governo têm exercido intensa pressão por uma postura 

socialmente responsável das organizações. Neste contexto, inclui-se as Universidades, pois 

cabe a elas também desenvolver sua Responsabilidade Social (RS). Calderón, Gomes e Borges 

(2016) afirmam que a RS ganhou maior destaque nas universidades a partir da aprovação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído em 2004, que 

inseriu a RS como um dos itens de avaliação das IES brasileiras. A presente pesquisa busca 

analisar o Projeto de Extensão Leituras na Praça, realizado pela Universidade Federal do Ceará, 

na perspectiva da Teoria da Prática, tendo como pano de fundo a Responsabilidade Social na 

Universidade (RSU). Tal projeto, é uma iniciativa que busca desenvolver um público leitor, 

promovendo a leitura de textos literários nas praças. Partindo do núcleo de análise da prática 

em si, o objetivo desta pesquisa é investigar as práticas de organização do projeto e de leitura 

como práticas sociais. Conforme Reckwitz (2002), a prática é a unidade básica de análise para 

a compreensão da realidade social. Diante disso, buscou-se investigar como tais práticas se 

configuram, os elementos que a compõem (materiais, significados e competências), suas 

relações e como elas se desenvolvem, utilizando a lente teórica de Shove, Pantzar e Watson 

(2012). Quanto aos aspectos metodológicos optou-se pela abordagem qualitativa com a 

realização de um estudo de caso. Para a coleta de dados realizou-se observações direta, 

entrevistas semiestruturadas e análise documental. Para a análise de dados foi utilizada a técnica 

de análise de conteúdo. As análises realizadas demonstraram que a prática de organização do 

projeto de extensão é carregada de significados como, ato político, possibilidade de discutir 

textos literários, troca de conhecimentos, e outros. Quanto a prática de leitura, os dados 

revelaram que essa prática se mostrou bastante consistente, e ocupa uma importante função 

social. Identificou-se que a importância dada a leitura e o apreço a literatura são as principais 

motivações que sustentam essa prática. Os praticantes demonstram também uma forte 

preocupação com a ocupação dos espaços públicos e afirmam que a partir dessas práticas novas 

habilidades foram sendo adquiridas. As conclusões da pesquisa também revelaram que o 

projeto de extensão Leituras na Praça tem promovido a interação da universidade com a 

sociedade e gerado significativos benefícios sociais aos praticantes e a comunidade do entorno, 

fomentando a postura socialmente responsável da universidade.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Responsabilidade Social nas Universidades. 

Extensão Universitária. Teoria da Prática. Leitura. 



 

 

ABSTRACT 

 

Society in general, NGOs and the government have exerted intense pressure for a socially 

responsible posture by organizations. In this context, Universities are included, as it is also up 

to them to develop their Social Responsibility (SR). Calderón, Gomes and Borges (2016) affirm 

that RS gained greater prominence in universities after the approval of the National Higher 

Education Assessment System (NHEAS), instituted in 2004, which inserted SR as one of the 

evaluation items of Brazilian HEIs. This research seeks to analyze the Readings in the Square 

Extension Project, carried out by the Federal University of Ceará, from the perspective of the 

Theory of Practice, with the Social Responsibility at the University (SRU) as a background. 

Such a project is an initiative that seeks to develop a reading public, promoting the reading of 

literary texts in the squares. Starting from the analysis nucleus of the practice itself, the 

objective of this research is to investigate the practices of project organization and reading as 

social practices. According to Reckwitz (2002), practice is the basic unit of analysis for 

understanding social reality. Therefore, we sought to investigate how such practices are 

configured, the elements that compose them (materials, meanings and competences), their 

relationships and how they develop, using the theoretical lens of Shove, Pantzar and Watson 

(2012). As for the methodological aspects, the qualitative approach was chosen with the 

realization of a case study. For data collection, direct observations, semi-structured interviews 

and document analysis were performed. For data analysis, the content analysis technique was 

used. The analyzes carried out showed that the practice of organizing the extension project is 

loaded with meanings such as, political act, possibility of discussing literary texts, exchange of 

knowledge, and others. As for the practice of reading, the data revealed that this practice proved 

to be quite consistent and occupies an important social function. It was identified that the 

importance given to reading and appreciation of literature are the main motivations that sustain 

this practice. Practitioners also demonstrate a strong concern with the occupation of public 

spaces and claim that from these practices new skills have been acquired. The research findings 

also revealed that the Readings in the square extension project has promoted the university's 

interaction with society and generated significant social benefits for practitioners and the 

surrounding community, fostering the university's socially responsible stance. 

 

Keywords: Social Responsibility. Social Responsibility in Universities. University Extension. 

Theory of Practice. Reading. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  Contextualização 

 

O debate sobre a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) vem ganhando cada 

vez mais visibilidade e importância. Nas duas últimas décadas em especial, o interesse pelo 

tema tem ganhado espaço na agenda de debate dos mais diversos órgãos, governo, instituições 

e sociedade (AMARAL; MARTINS; GOUVEIA, 2013). Baseada na ética e nos valores da 

sociedade, a responsabilidade social corporativa significa basicamente agir de forma mais 

responsável e ética, visando respeito aos direitos, valores e interesses humanos de maneira 

ambientalmente sustentável atendendo aos interesses dos seus stakeholders.  

A responsabilidade social corporativa, conforme Rico (2004), advém de novos 

modelos político-econômicos configurados a partir da globalização, pelos problemas sociais 

decorrentes, pela necessidade de reforma do Estado e pelo aumento das pressões cada vez mais 

frequentes, da sociedade civil como um todo por adoção de práticas responsáveis. Nesse 

contexto, iniciou-se um processo de valorização de práticas socialmente responsáveis. Diversas 

medidas no intuito de mitigar os problemas sociais começaram a fazer parte das ações tanto dos 

segmentos privados, como dos públicos. Segundo Parente e Machado Filho (2013), a RSC tem 

consequências não apenas para a própria empresa ou para os que se beneficiam diretamente 

delas, mas para a sociedade como um todo.  

Diante do cenário de cobrança e pressão por uma postura ética e social impostas às 

organizações, inclui-se o papel das Instituições de Ensino Superior (IES). A universidade como 

instituição inserida neste contexto e que sofre as interferências dessas mudanças não pode se 

isolar das grandes transformações que estão ocorrendo no mundo, e devem se responsabilizar 

e contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a proteção do meio ambiente (PINTO, 

2009). A autora observa que o papel das instituições de Ensino Superior tem evoluído com o 

tempo, e assumem hoje o papel de agentes do desenvolvimento e da transformação social.  

As IES são de grande importância na difusão do conhecimento e na formação de 

profissionais, são também indutoras de mudanças, capazes de promover ações de 

responsabilidade social (SANTOS; ROCHA; PASSAGLIO, 2016). Uma vez que, a 

responsabilidade da universidade não é somente a produção do conhecimento, mas também a 

transformação desse conhecimento em práticas (AMARAL; MARTINS; GOUVEIA, 2015; 

BARROS, 2009). 



10 

 

Justino (2013) afirma que, as universidades possuem obrigações além das suas 

funções tradicionais de ensino e pesquisas, e devem contribuir para o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da sociedade. Pompeu e Marques (2013) ressaltam a necessidade 

da universidade reformular seus conceitos sobre o papel da instituição de educação superior e 

defendem a importância da universidade inserir ações de promoção para um desenvolvimento 

científico, cultural e tecnológicos demandados pela sociedade em seu planejamento 

institucional e pedagógico. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela 

Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, incluiu a responsabilidade social em IES em seu artigo 3º 

inciso III, considerando-a como um item de avaliação das IES brasileiras: 

 

A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu 

perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, 

projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas 

obrigatoriamente as seguintes:  

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; [...] (BRASIL, 2004). 

 

Brito e Rosetto (2013), em pesquisa realizada com as principais lideranças 

representantes da educação superior brasileira, enfatizaram mudanças positivas ocorridas nas 

IES a partir do SINAES, mudanças as quais possibilitaram que as instituições se auto 

avaliassem e despertassem interesses para a função social, como sendo uma função básica da 

universidade e de todas as instituições de ensino superior desse país. Considerando a dimensão 

da responsabilidade social, são analisadas, no contexto de avaliação do SINAES, as práticas 

que envolvem as seguintes questões: inclusão social, desenvolvimento econômico e social, 

defesa do meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural (BARROS, 

2009).  

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é uma destas IES que promove práticas de 

responsabilidade social em suas atividades. A instituição realiza ações nas áreas da 

comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, trabalho e tecnologia 

sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos, trabalhos e prestação de serviços que 

busquem principalmente a integração entre a sociedade e a universidade (UFC, 2018). 

Como reflexo de tais ações, a UFC se destacou no ranking internacional da Times 

Higher Education World University Rankings 2020, um dos rankings mais prestigiados do 

mundo em avaliação do ensino superior, que destaca o reconhecimento dos trabalhos 

desenvolvidos pelas universidades. O Times Higher Education se trata de um importante 
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ranking educacional mundial que visa classificar as principais universidades em relação a cinco 

critérios, que guiam as principais atividades deste tipo de instituição: ensino, pesquisa, 

influências da pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional, utilizando 

como base em 13 indicadores de desempenho (THE, 2020). Esse destaque evidencia o 

compromisso da Universidade com o desenvolvimento econômico e socioambiental ao assumir 

um papel ativo de atuação em projetos, ações e políticas alicerçadas em valores éticos, na 

intenção de contribuir na melhoria das condições sociais e ambientais. 

É principalmente através da extensão universitária que a UFC tem exercido uma 

importante função social. Em 2017, a universidade realizou 912 projetos extensionistas nas 

mais diversas áreas temáticas (UFC, 2018). Santos, Rocha e Passiaglo (2016) afirmam que a 

extensão permite a relação entre conhecimentos práticos e teóricos, o que contribui com o 

desenvolvimento acadêmico, além de proporcionar benefícios à sociedade. Assim, reconhece-

se a extensão universitária como uma das atribuições da universidade, que tem como objetivo 

fomentar projetos e programas que promovam desenvolvimento social, levando em conta os 

conhecimentos e a comunicação das atividades acadêmicas de ensino e de pesquisa com a 

comunidade adjacente (JALLES, 2019). A extensão universitária tem sido, portanto, um 

importante instrumento que viabiliza o compromisso social e exerce um papel transformador 

da realidade social. 

Dentre esse grande conjunto de projetos de extensão, o Projeto Leituras na Praça se 

destaca pela sua relevância como ação de fomento à leitura, sendo um dos vencedores da 3ª 

edição do Prêmio IPL 2018, que tem como objetivo valorizar e identificar iniciativas de 

notoriedade de incentivo à leitura no país, o que agrega valor ao projeto de extensão da 

Universidade Federal do Ceará (JALLES, 2019). Além disso, salienta-se os baixos níveis de 

letramento e de habilidade leitoras e de escrita no Brasil, o que se constitui como um grave 

problema para o desenvolvimento social. Conforme a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

(2016) em sua quarta edição, desenvolvida pelo Instituto Pró-Livro revelou-se que o brasileiro 

lê em média apenas 2,43 livros inteiros totais por ano (FAILLA, 2016). O que representa um 

baixo nível de leitura, que afeta não apenas os indicadores de qualidade da educação no Brasil, 

mas também a cultura, a cidadania e o desenvolvimento humano.  

 

1.2  Questão de pesquisa 

 

Considerando a crescente prática de responsabilidade social nas IES, mais 

especificamente na UFC, e a relevância dos seus projetos de extensão para o desenvolvimento 
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e promoção da responsabilidade social, este estudo busca informações teórico-empíricas para 

responder a seguinte questão de pesquisa: Como se configuram as práticas de leitura e de 

organização do Projeto de Extensão Universitária Leituras na Praça da Universidade Federal 

do Ceará? 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo geral 

 

Para responder à questão proposta, o presente estudo objetiva compreender as 

práticas de leitura e de organização do Projeto de Extensão Universitária Leituras na Praça da 

Universidade Federal do Ceará. Para tanto, tendo como base a Teoria da Prática fundamentada 

em Shove, Pantzar e Watson (2012). 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral proposto, propõem-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar os elementos constituintes das práticas de leitura e organização do 

projeto de responsabilidade social Leituras na Praça da UFC; 

b) Analisar as interações entre os elementos das práticas de leitura e organização 

do projeto de responsabilidade social Leituras na Praça da UFC; 

c) Avaliar o desenvolvimento das práticas de leitura e organização do projeto de 

responsabilidade social Leituras na Praça da UFC. 

d) Identificar as contribuições sociais do projeto de responsabilidade social 

Leituras na Praça da UFC. 

 

1.4  Aspectos metodológicos 

 

Para fundamentar a análise deste tipo de prática social, utilizou-se a teoria da prática 

como a teoria base para esta pesquisa. A escolha foi motivada pelo fato desta teoria ser utilizada 

com o propósito de estudar fenômenos da ação social. A prática é entendida aqui como a 

unidade de análise da organização social, a partir da visão de Shove, Pantzar e Watson (2012), 

que determina a prática como um comportamento rotinizado que consiste em vários elementos, 
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interconectados entre si: materiais, significados e competências. Segundo Whittington (2006), 

as práticas são padrões de comportamento situados no espaço e no tempo, que influenciam o 

pensamento e a ação humana, podendo envolver saberes, culturas, valores, crenças, artefatos, 

discursos etc.  

A teoria da prática exerce um importante papel na compreensão das práticas nas 

organizações. Na visão de Nicolini (2009), as práticas são entendidas como elementos 

fundamentais para a constituição e estudo da realidade social. Paiva et al. (2018) salientam que 

o foco nas práticas possibilitará maior compreensão dos processos de organizar, nas práticas 

organizativas e no entendimento da prática como fundamental para a análise social.  

Santos e Silveira (2015) enfatizam que os estudos organizacionais se distanciaram 

do que as pessoas fazem cotidianamente, optando por um conceito abstrato de organização 

como os elementos formais e estáticos das organizações e, menos com o feito no cotidiano, no 

emergente e nas dinâmicas. Os estudos da prática contribuem, portanto, para o “[...] 

direcionamento do foco novamente para a realidade vivida.” (GHERARDI, 2009, p. 115, 

tradução nossa).  

 

1.5  Justificativa 

 

Justifica-se esse estudo, num primeiro momento, em decorrência do grande 

potencial das IES para o desenvolvimento do país, sendo elas importante agente de 

transformação social a partir de suas práticas de responsabilidade social. Rios e Souza (2013) 

destacam que a universidade no contexto contemporâneo assume um novo sentido e necessita 

buscar um compromisso social e ético. Gomes (2005) afirma que as instituições de ensino 

superior devem ser exemplos de ações que promovam a sustentabilidade e a melhoria das 

condições de vida das pessoas e da sociedade em geral.  

O compromisso com a responsabilidade social nas instituições de ensino superior 

vem se consolidando cada vez mais, necessitando uma maior compreensão e análise da prática 

como fundamentais para a gestão da responsabilidade social. O fato de a responsabilidade social 

ser uma das dimensões de avaliação do SINAES fomentou o compromisso das entidades 

públicas e privadas de ensino superior para a promoção da responsabilidade social 

(CALDERON; PEDRO; VARGAS, 2011). Cabe destacar, conforme Brito e Rosseto (2013), 

que o surgimento do SINAES contribuiu para que as IES repensassem sobre seu compromisso 

social. Além disso, iniciaram-se maiores avaliações internas e modelos de gestão que 
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conduziram a um amadurecimento dos seus processos para melhorias tanto institucionais 

quanto educacionais. 

A escolha da Universidade Federal do Ceará como campo de estudo é motivada 

prioritariamente pelo fato da instituição estar entre as mais bem conceituadas no Brasil. 

Segundo o Ranking Web of Universities (2019), que analisou mais de 11 mil instituições de 

ensino superior em todo o mundo e classifica as melhores universidades do mundo por país, a 

UFC foi considerada, conforme o ranking, a melhor universidade do Norte e Nordeste 

brasileiro. Na lista mundial, a UFC também se destacou e está na 757a posição, além de ocupar 

o 20º lugar em instituições de ensino da América Latina.  

Em nível de avaliação nacional, a universidade ocupa a 12ª colocação entre todas 

as universidades do país, conforme ranking de 2019.1 (RANKING WEB OF UNIVERSITIES, 

2019). Considerando-se apenas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), a UFC fica 

na 8ª posição do Brasil (RANKING WEB OF UNIVERSITIES, 2019). No Brasil, o Ranking 

Universitário da Folha (RUF) 2018, um dos mais importantes do país, a UFC ocupou a 12ª 

posição nacional e a 2ª do Nordeste entre as 195 universidades brasileiras pesquisadas (RUF, 

2018). 

Ademais, destaca-se o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela universidade 

para contribuir com os objetivos traçados pela ONU, na busca de um desenvolvimento 

sustentável. Destaca-se também, sua intensa contribuição em práticas de Extensão no contexto 

da responsabilidade social. A universidade realizou no ano de 2017, um total de 1.215 ações de 

extensão, dentre essas ações inclui-se projetos, cursos, prestação de serviços, eventos e 

programas beneficiando direto e indiretamente um público estimado de 4 milhões de pessoas 

(UFC, 2018). 

Este trabalho também se propõe a contribuir para o desenvolvimento dos estudos 

organizacionais e na superação de lacunas teórico-empíricas existente sobre a teoria da prática. 

O campo de estudos da leitura como prática ainda é escasso, alguns estudos têm focado na 

prática de outras atividades cotidianas como cozinhar, dirigir, caminhar etc. Estudos que 

abordam a teoria da prática podem ser encontrados especialmente na literatura internacional. 

Alguns exemplos de pesquisas sobre essa temática tem explorado estudos organizacionais 

(GHERARDI, 2009), o contexto gerencial (JAAKKOLA, 2011), consumo (GLOVER, 2013; 

WARDE, 2005), outros estudos tem focado na aprendizagem e na questão ensino-

aprendizagem (NICOLINI, 2009) e uma vasta pesquisa nas práticas como estratégias de 

negócio (WHITTINGTON, 1996, 2006; CLEGG; CARTER; KORNBERGER, 2004; 
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JARZABKOWSKI, 2004). Já no Brasil, as pesquisas de maior atenção têm sido nas áreas de 

aprendizagem, estratégias e organizações (BISPO; SOARES; CAVALCANTE, 2014).  

Desse modo, espera-se contribuir com o avanço do conhecimento nesta área, bem 

como compreender como diferentes práticas se articulam e ganham legitimidade e, mais 

especificamente, como as práticas de responsabilidade social são construídas no contexto das 

universidades.  

Em suma, denota-se o potencial que a aplicação da teoria da prática pode trazer às 

pesquisas no campo das práticas de responsabilidade social nas universidades, com atenção 

especial aos efeitos das práticas dentro dos processos organizacionais e à busca de compreensão 

do fenômeno da responsabilidade social nas universidades através da investigação da prática 

social e da interação entre seus elementos. 

Destaca-se ainda que este estudo pode ser útil à comunidade científica em geral, 

visando contribuir no avanço das discussões acerca das práticas de responsabilidade social em 

instituições de nível superior. Além de ser útil aos gestores, coordenadores e docentes das 

Instituições de Educação Superior, em suas análises, gestão e tomadas de decisões ligadas à 

promoção de uma responsabilidade social e no desenvolvimento de projetos extensionistas. 

 

1.6  Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta 

os aspectos introdutórios da pesquisa. Inicia-se com a contextualização, seguido da questão de 

pesquisa, os objetivos, os aspectos metodológicos, as justificativas do estudo, e a estrutura do 

trabalho. 

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica que embasou esta pesquisa 

dividida em três seções. A primeira seção apresenta a Responsabilidade Social Corporativa, seu 

desenvolvimento conceitual, transformações históricas e os principais modelos teóricos de RSC 

existentes na literatura acadêmica. A seção posterior se dedica a Responsabilidade Social na 

Universidade, aprofunda as principais definições, amplia a discussão sobre a função das 

universidades e destaca a responsabilidade social na extensão universitária. A terceira seção 

que compõe esta segunda parte contribui com a discussão sobre as Teorias da Prática, apresenta 

as principais correntes teóricas que serviram como base para o surgimento desta teoria e 

apresenta os autores que fundamentaram este estudo. 
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O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada, o caso em estudo, a tipologia 

da pesquisa, os sujeitos entrevistados, descreve ainda os procedimentos utilizados para a coleta 

dos dados e os métodos seguidos para a análise e tratamento dos dados obtidos. 

O quarto capítulo apresenta a análise dos dados e desenvolve os resultados obtidos, 

buscando atender aos objetivos propostos. No primeiro momento é discutido os resultados dos 

elementos e estágio de desenvolvimento das práticas de organização e leitura no contexto do 

projeto, em segundo os resultados referentes a análise das contribuições sociais social do projeto 

a partir da percepção do público envolvido. 

O capítulo final deste trabalho compreende as considerações finais, evidencia as 

principais contribuições do estudo, apresenta as conclusões, assim como as limitações da 

pesquisa, sugestões para pesquisas futuras e discussões sobre as temáticas abordadas neste 

estudo. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo contempla o referencial teórico que sustenta este estudo, apresentado 

em três seções. A primeira seção apresenta a Responsabilidade Social Corporativa, seu 

desenvolvimento histórico, principais conceitos e modelos teóricos. A segunda seção explora a 

Responsabilidade Social das Universidades, a função das Universidades e a Responsabilidade 

Social no contexto da Extensão Universitária. E por fim, a terceira seção consiste na 

fundamentação teórica das principais Teorias da Prática, destacando as contribuições da Teoria 

da Prática Social de Shove, Pantzar e Watson (2012) que embasou este estudo. 

 

2.1  Responsabilidade Social Corporativa 

 

Esta seção compreende o debate acerca da Responsabilidade Social Corporativa, 

apresenta uma revisão da literatura, a evolução histórica do tema, as diversas definições do 

termo e os principais modelos teóricos. 

 

2.1.1  Histórico e evolução da Responsabilidade Social Corporativa 

 

A responsabilidade social corporativa (RSC) é algo complexo e dinâmico; seu 

conceito tem sido desenvolvido através de vários estudos nas últimas décadas e abordados por 

diferentes formas e autores (CARROLL, 2007; LEE, 2008). Entretanto, só recentemente o 

assunto tem sido difundido e atraído maior atenção dos diversos órgãos, empresas e sociedade 

(AGUINIS; GLAVAS, 2012). Freguete, Nossa e Funchal (2015) observam que ainda não se 

chegou a um consenso quanto ao seu conceito, nem quanto a demarcação do termo. 

Alves (2003) observa que o final do século XIX e início do século XX marcou o 

debate acerca da Responsabilidade Social Corporativa (RSC), entretanto, inicialmente o 

assunto surgiu atrelado ao filantropismo. A RSC conforme Alves (2003) se baseava na premissa 

de que as organizações são instituições sociais, influenciados pela obra de Andrew Carnegie, O 

evangelho da riqueza, que pregava princípios da filantropia e caridade. O debate da 

Responsabilidade Social Corporativa encontrou continuidade nas décadas seguintes por volta 

dos anos de 1950 e 1960, inicialmente em países desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos 

(ALEXANDRE, 2008; LEE, 2008). 

Borger (2001), afirma que a preocupação dos pesquisadores naquelas primeiras 

décadas de discussão era com a autonomia excessiva dos negócios e o poder das empresas na 
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sociedade sem a devida responsabilidade pelas consequências negativas de suas atividades, 

como a degradação ambiental, a exploração do trabalho, o abuso econômico e a concorrência 

desleal. Muthuri, Moon e Idemudia, (2012) corroboram com esse pensamento ao afirmarem 

que os empresários, como forma de corrigir e compensar os impactos negativos gerados pelas 

ações das empresas, se engajaram em atividades sociais, como uma espécie de obrigação moral 

fora do âmbito dos negócios das empresas para beneficiar a comunidade local. Lee (2008) 

compreende que o conceito inicial de responsabilidade social corporativo estava relacionado, 

portanto, à moral da empresa. 

A RSC avançou na conceituação nas décadas seguintes. As mudanças no conceito 

de RSC têm evoluído de forma gradual (LEE, 2008). O autor considera que houve uma 

racionalização do termo, tanto em nível de análise, que saiu da esfera macrossocial para uma 

análise em nível organizacional, quanto em nível de orientação teórica, migrando de 

explicitamente normativo e ético para estudos implicitamente normativos e orientados ao 

desempenho. 

Em 1953, a publicação do livro Social Responsibilities of the Businessman, de 

Howard Bowen representou um importante marco nos estudos voltados para a teorização do 

conceito de responsabilidade social corporativa (CARROLL, 1979). Segundo a obra de Bowen 

(1953, p. 6, tradução nossa), a responsabilidade social corporativa “[...] refere-se à obrigação 

dos gestores de negócio para seguir políticas, decisões ou ainda as linhas de ação desejáveis em 

termos de objetivos e de valores da nossa sociedade.”. Carroll (1979) destaca que o trabalho de 

Bowen (1953) abordou reflexões na relação entre empresas e sociedade e marcou os primórdios 

do período moderno da literatura, o que lhe conferiu o título de pai da Responsabilidade Social 

Corporativa. 

Consequentemente, após tal publicação, “[...] outros teóricos e praticantes 

contribuíram com seus estudos e tentaram revisar e definir o conceito básico de 

responsabilidade social [...]” (WARTICK; COCHRAN, 1985, p. 759, tradução nossa), ademais, 

um crescente número de artigos e livros foram publicados abordando a RSC (FREGUETE; 

NOSSA; FUNCHAL, 2015). No período entre as décadas de 1950 e 1960, surgiram legislações 

para regular as condutas das empresas, além de leis de proteção aos empregados e 

consumidores. Aliado a isso, crescentes protestos por parte dos consumidores levaram ao 

surgimento de movimentos de consumidores fiscalizando e pressionando o comportamento das 

empresas (LEE, 2008). 

Até o final da década de 1970, havia alta resistência das corporações quanto à 

implementação da RSC e controvérsias quanto à sua legitimidade. Alguns pensadores, como o 
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teórico Milton Friedman, eram contrários à ideia de RSC pois consideravam a responsabilidade 

social contrária ao objetivo empresarial. Em seu livro, Capitalism and Freedom, Friedman 

(1984, p. 124, tradução nossa) considera que os gastos com a responsabilidade social não 

servem aos interesses dos acionistas e “[...] constituem um uso impróprio dos fundos da 

companhia [...]”, atacando profundamente as bases de uma sociedade livre. Ademais, Friedman 

(1984) criticava a incerteza dos retornos, como a possibilidade de desvios dos fundos que 

seriam dos acionistas em razão da RSC: para o teórico, as corporações não deviam se envolver 

em RSC, pois também presumia a falta de habilidade e de conhecimento dos negócios sobre as 

complexidades das questões envolvidas, como os problemas sociais (LEE, 2008). 

Contudo, foi somente a partir da década de 1970 que o assunto obteve mais adeptos 

o que levou à sua propagação e chamou a atenção para a necessidade urgente de mudanças nas 

formas de atuação das empresas, levando o tema Responsabilidade Social Corporativa para 

discussão em outros âmbitos como meio ambiente, solidariedade, respeito aos colaboradores, 

consumidores e comunidade (CARROLL, 1991). Conforme o autor, entende-se que este 

crescimento se deu como resultado da criação de diversos órgãos governamentais de proteção 

ambiental, proteção ao empregado, saúde ocupacional, entre outros, contribuindo no 

estabelecimento de novas políticas públicas nacionais de defesa a esses grupos.  

O tema da RSC não encontrou adeptos somente na literatura internacional. 

Conforme Rico (2004), a partir da década de 1970 e especialmente na década de 1980, a 

temática achou campo para o seu desenvolvimento também no Brasil. Escândalos corporativos 

nessas décadas resultaram em pressões e reações da sociedade e na implementação de códigos 

de condutas éticas empresariais. 

As décadas de 1980 e 1990 marcaram o surgimento e crescimento de diversas 

instituições com foco na RSC e o início do desencadeamento desse processo nas organizações 

no Brasil (BACKES; SELIG; MARINHO, 2010). Conforme esses autores, o surgimento de 

fundações e a consolidação de importantes institutos e organizações da sociedade civil ligados 

ao meio empresarial durante esse período, tais como o Grupo de Institutos Fundações e 

Empresas (GIFE), formalizado como organização em 1995, a Fundação Abrinq pelos Direitos 

da Criança (1990) e o Instituto Ethos de Responsabilidade Social (1999), além de diversas 

ONGs com foco no comportamento empresarial ético e responsável, contribuíram na 

consolidação do tema e na promoção da responsabilidade social empresarial.  

Lee (2008) afirma que algumas variantes da teoria dos stakeholders surgiram na 

década de 1970 por grandes corporações como a General Electric. Entretanto, conforme o autor, 

a teoria dos stakeholders se popularizou a partir das ideias de Freeman, com o livro Strategic 
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Management: A Stakeholder Approach em 1984, que marcou a construção de uma teoria 

coerente e sistemática do stakeholder. Freeman (1984, p. 52, tradução nossa) conceitua 

stakeholders como “[...] qualquer grupo ou indivíduo que é afetado ou pode afetar a conquista 

do desempenho de uma organização.”.   

A abordagem dos stakeholders se integrou aos conceitos responsabilidade social 

corporativa (WADDOCK, 2004). O modelo de stakeholder trouxe o conceito de partes 

interessadas e contribuiu de forma prática para a RSC, uma vez que identificava os atores e suas 

relações (LEE, 2008). Na visão de Lee (2008), a teoria das partes interessadas se tornou um 

grande foco de pesquisas em relações empresariais e societais. Em resumo, a questão central da 

abordagem das partes interessadas é a “[...] sobrevivência da corporação e que para 

a sobrevivência de uma corporação se deve levar em consideração as expectativas dos diversos 

públicos de interesse nas atividades de uma empresa [...]” (LEE, 2008, p. 61, tradução nossa), 

não somente os acionistas, mas também várias outras partes interessadas, como funcionários, 

governos e clientes.  

Na visão de Waddock (2004), as empresas manifestam sua responsabilidade 

corporativa ao reconhecer os impactos e importância das partes interessadas em ações e 

decisões empresariais. Freeman (1984) enfatiza que, para a conquista do sucesso, as 

organizações devem levar em conta os interesses das partes interessadas. Tal pensamento 

contraria a visão clássica da RSC (defendida por Friedman), em que o papel das empresas é 

maximizar a riqueza dos acionistas e suas ações devem apenas uma obediência à lei. Na visão 

dos stakeholders, as empresas têm uma responsabilidade social que requer ações socialmente 

conscientes dos negócios e promovam os interesses das partes interessadas além dos acionistas 

(BRANCO; RODRIGUES, 2007).  

As décadas seguintes se destacaram em envolver uma maior quantidade de atores 

na questão da responsabilidade social. Acrescenta-se que, a partir desse período, as empresas 

passaram a publicar mais balanços sociais (LOURENÇO; SCHRODER, 2003), deslocando a 

RSC a uma gestão mais estratégica e operacional. No Brasil, os Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial, criados no ano 2000 (ETHOS, 2005), consolidaram-se 

como uma importante ferramenta de apoio que para que as empresas incorporem práticas de 

responsabilidade em sua gestão. 
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2.1.2  Conceitos e definições da Responsabilidade Social Corporativa 

 

A responsabilidade social corporativa (RSC) tem sofrido diversas denominações e 

tem sido conceituada de diversas maneiras. Os teóricos têm se esforçado para estabelecer uma 

definição acordada sobre este conceito (CARROLL, 1991). Borger (2001) afirma que o escopo 

da responsabilidade social é quase ilimitado. Muitas vezes, o termo RSC aparece “[...] associado 

a outros termos, como cidadania corporativa, investimento social privado, filantropia 

empresarial, governança corporativa e sustentabilidade, dentre outros, alguns utilizados como 

sinônimos.” (ALEXANDRE, 2008, p. 26). Embora estes termos sejam erroneamente 

considerados sinônimos, trata-se de aspectos parciais da RSC. 

Entretanto, tais conceitos são importantes para estabelecer critérios e definir 

características das empresas socialmente responsáveis. Assim, Waddock (2004) acrescenta que 

esses conceitos caminham lado a lado e que a responsabilidade social funciona como uma 

espécie de tronco com seus vários conceitos-chaves como ramos emergentes coexistentes, 

relevantes para a evolução da RSC. 

Uma vez que o ambiente dinâmico das empresas sofre mudanças ao longo do 

tempo, as funções desempenhadas pelas organizações na sociedade também passam por 

alterações. Segundo Waddock (2004), ampliou-se o papel das empresas no mundo. Ressalta-

se, portanto, que o conceito de RSC vem mudando porque o papel das empresas tem sido cada 

vez mais questionado pela sociedade, especialmente em torno de sua importância além da 

dimensão econômica.  

As empresas têm sido pressionadas a agir diante dos diversos desafios que a 

sociedade vem enfrentando, como problemas sociais e ambientais, ou seja, aspectos além das 

questões meramente econômicas (ALEXANDRE, 2008). Os estágios da RSC foram evoluindo 

conforme as demandas mercadológicas e pressões da sociedade. Portanto, “[...] a 

responsabilidade empresarial é limitada ao espaço e tempo de cada situação, depende dos 

valores da sociedade naquele momento, e vem através dos papéis funcionais da empresa.” 

(PRESTON; POST, 1975 apud GARRIGA; MELÉ, 2004, p. 58, tradução nossa). 

Ademais, Porter e Kramer (2006) observam a expansão do significado da RSC, 

visto que novas categorias foram inseridas, tais como: o meio ambiente, diversidade, 

transparência, partes interessadas. Arguinis e Glavas (2012) afirmam que à medida que a RSC 

avançou, os acadêmicos escreveram literaturas que abordaram questões de pesquisa 

importantes, porém mais específicas, razão pela qual gerou-se uma fragmentação da literatura. 

Segundo estes autores, a razão para essa fragmentação é que “[...] os estudiosos estudam a RSC 
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através de diferentes disciplinas e lentes conceituais [...]” (ARGUINIS; GLAVAS, 2012, p. 

933, tradução nossa), além dos diferentes níveis de análise, sejam eles macro (nível 

organizacional e institucional) ou micro (nível individual): “[...] existem universos paralelos e 

às vezes confusos [...]” no campo da RSC (WADDOCK, 2004, p. 5, tradução nossa).  

Em sua pesquisa bibliográfica, Arguinis e Glavas (2012) identificaram essa 

fragmentação na maior parte dos estudos sobre RSC. Em relação ao nível de análise, dos 588 

artigos de periódicos encontrados sobre o tema, sua pesquisa revelou que 33% dos artigos 

focaram no nível institucional, 57% no nível organizacional, 4% no nível individual e 5% em 

dois ou mais níveis. Evidencia-se, assim, este desequilíbrio em níveis de análise, com a maioria 

dos artigos abordando um único nível de análise, e pouquíssimos adotando a abordagem 

individual ou multinível. Ressalta-se que esta fragmentação também é devida às diferentes 

perspectivas teóricas utilizadas nas pesquisas em cada nível. 

Waddock (2004) enfatiza que, para progredir com o campo da RSC, é importante o 

seu uso apropriado e a concordância em suas terminologias. Segundo a autora, a RSC se refere 

a um “[...] subconjunto de responsabilidades corporativas que lida com as relações 

voluntárias/discricionárias da empresa com as partes interessadas da sociedade e da 

comunidade.” (WADDOCK, 2004, p. 10, tradução nossa). Na concepção de Waddock (2004), 

a RSC tem a intenção de melhorar aspectos importantes na sociedade, incluindo o meio 

ambiente, tendo, entretanto, a sua ênfase no social. Da mesma forma, Muthuri, Moon e 

Idemudia, (2012) consideram a necessidade das empresas em melhorar o seu impacto social 

para o desenvolvimento da comunidade como sendo a questão central da RSC. 

Aguinis (2011, p. 858, tradução nossa) define RSC como sendo “[...] ações e 

políticas organizacionais específicas ao contexto organizacional que levem em consideração as 

expectativas das partes interessadas e o desempenho do tripé econômico, social e ambiental.”. 

O autor reforça que a prática de responsabilidade não deve ocorrer apenas de forma reativa, 

como resposta às pressões, mas também de forma proativa ao atendimento das expectativas das 

partes interessadas. 

Carroll (1991) atribui que o conceito avançou ao se estabelecer uma definição mais 

abrangente da RSC, a qual inclui a ideia de que a corporação não tem apenas obrigações 

econômicas e legais, mas responsabilidades éticas e discricionárias também. Nessa visão, a 

RSC, para ser aceita como legítima, tem que lidar com todo o espectro de obrigações com a 

sociedade. Na conceituação de Carroll (1979, p. 500, tradução nossa) “[...] a responsabilidade 

social dos negócios abrange as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que a 

sociedade tem das organizações em um dado momento no tempo.”. 
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Dentre os conceitos mais utilizados no Brasil, tem-se o do Instituto Ethos, 

importante órgão criado em 1998, composto inicialmente por onze empresas, que fornece 

informações e desenvolve ferramentas para auxiliar as empresas na gestão da responsabilidade 

social corporativa. Conforme o Instituto Ethos (2007, p. 5), a RSC é “[...] definida pela relação 

que a empresa estabelece com todos seus públicos (stakeholders) no curto e longo prazo.”. Este 

público de relacionamento da empresa não envolve somente aqueles usualmente reconhecidos 

pelos gestores, como público interno, acionistas e clientes, mas envolve também organizações 

de interesse civil, social e ambiental.  

 

2.1.3  Modelos teóricos da Responsabilidade Social Corporativa 

 

Como visto, o debate sobre RSC tem crescido significativamente, propagando 

diversas abordagens, modelos e conceitos. Vários modelos explicativos de RSC foram surgindo 

para o desenvolvimento do tema. Dentre os diversos modelos e estudos conceituais de 

responsabilidade social desenvolvidos, os modelos de Carroll (1979, 1991); Wartick e Cochran 

(1985); Wood (1991); Enderle e Tavis (1998); Quazi e O’Brien (2000) e Schwartz e Carroll 

(2003) têm grande representatividade conceitual (SILVA; CHAUVEL, 2011). No Brasil, os 

modelos de Carroll (1979) e Wood (1991) têm sido os mais referenciados no campo de estudo 

da responsabilidade social (BACKES; SELIG; MARINHO, 2010).  

Alguns modelos utilizam o termo desempenho social (DS), um conceito inclusivo 

de abordagem da responsabilidade social corporativa. Carroll (1991) salienta que a perspectiva 

do desempenho social é a preocupação com ação e resultados na esfera social. 

Carroll (1979) precedeu o modelo teórico que abordou as práticas de RSC, 

desenvolvido em 1979 a partir do pensamento socioeconômico e clássico acerca da empresa 

socialmente responsável (CORTEZ; BELLEN; ZARO, 2014). Seu modelo propõe uma análise 

multidimensional da RSC, sendo apresentado na forma de um prisma retangular tridimensional, 

com dimensões diferentes que se relacionam. Tal modelo é representado na Figura 1: 
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Figura 1 – Modelo Conceitual Tridimensional de Performance Social 

Corporativa 

 
Fonte: Carroll (1979, p. 503). 

Este modelo é formado pelas quatro categorias de responsabilidade social que a 

empresa tem com a sociedade: responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias. 

O autor defende que estas quatro categorias não são mutuamente exclusivas, e que cada 

responsabilidade é apenas uma parte da responsabilidade social total negócios, portanto, espera-

se que as empresas cumpram essas quatro responsabilidades sociais (CARROLL, 1979). Já a 

segunda dimensão enumera as questões para as quais a responsabilidade existe, que podem ser 

relacionadas principalmente ao consumo, meio ambiente, discriminação, segurança do produto, 

segurança ocupacional e acionistas. Por fim, para cada dimensão da responsabilidade social, as 

empresas podem escolher a sua estratégia de ação: reativa, defensiva, acomodativa ou proativa. 

As três dimensões do modelo forçam o pensamento acerca das questões dominantes que devem 

ser enfrentadas na análise do desempenho social (CARROLL, 1979). Entretanto, Carroll (1979) 

afirma que tal modelo não deve ser considerado um modelo final, mas sim uma etapa necessária 

para a compreensão do desempenho social corporativo. 

Posteriormente, Wartick e Cochran (1985) se apoiaram no modelo de Carroll 

(1979) e elaboraram um modelo teórico baseado em princípios, processos e políticas. Os autores 

também substituíram o conceito de responsabilidade social para desempenho social corporativo 

(DSC). Sobre este modelo, Branco e Rodrigues (2007) descrevem sua integração com três 

áreas: os princípios da RSC (baseados nas quatro categorias de responsabilidades sociais de 

Carroll); os processos de responsividade social corporativa (reativa, defensiva, acomodativa e 

proativa); e as políticas desenvolvidas (que tratam do gerenciamento das questões sociais). Uma 

descrição deste modelo é apresentada no Quadro 1 a seguir:  
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Quadro 1 – Modelo de Desempenho Social Corporativo de Wartick e Cochran (1985) 
Princípios Processos Políticas 

Responsabilidade Social 

Corporativa 

Responsividade Social 

Corporativa 

Gestão das Questões 

(1) Econômica  (1) Reativo (1) Identificação das questões 

(2) Legal (2) Defensivo (2) Análise das questões 

(3) Ética (3) Acomodativo (3) Desenvolvimento de respostas 

(4) Discricionária (4) Pró-ativo 

Dirigido para: Dirigido para: Dirigido para: 

(1) O Contrato Social dos Negócios (1) A capacidade de responder às 

novas condições sociais 

(1) Minimizar “surpresas” 

(2) Os negócios como um Agente 

Moral 

(2) Abordagens gerenciais para 

desenvolver respostas 

(2) Determinar políticas sociais 

corporativas efetivas 

Orientação Filosófica Orientação Institucional Orientação organizacional 

Fonte: Wartick e Cochran (1985, p. 767). 

 

Tal modelo fornece uma conceituação expandida de desempenho social corporativo 

ao integrar os princípios da responsabilidade social, o processo de responsividade social e as 

políticas de gerenciamento de questões sociais. Cada um de seus componentes segue uma 

direção e orientação distintas, para então fornecer uma conceituação integrada de desempenho 

social corporativo (WARTICK; COCHRAN, 1985). 

Na década de 1990, Carroll (1991) desenvolveu uma nova estrutura que foi 

aprimorada e se consolidou como o modelo denominado Pirâmide de Responsabilidade Social 

Corporativa (MAHMOOD; HUMPHREY, 2013). A estrutura piramidal categorizou a 

responsabilidade social da empresa em quatro níveis de responsabilidades: econômicas, legais, 

éticas e filantrópicas, conforme Figura 2. O autor argumenta que essas dimensões refletem uma 

obrigação das empresas e uma definição básica da responsabilidade social.  

 

                       Figura 2 – A pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa 

 
           Fonte: Carroll (1991, p. 42). 
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A dimensão econômica do modelo de Carroll (1991), compõe a base da pirâmide e 

refere-se a maior responsabilidade dos negócios que é a busca de lucro, desempenho econômico 

e o crescimento organizacional. A dimensão legal se refere ao cumprimento de leis e 

regulamentos estabelecidos pelo governo para garantir padrões mínimos de conduta 

responsável por parte das empresas. Para atender à dimensão ética, as empresas devem 

perseguir um comportamento considerado íntegro, certo e justo pela sociedade, além do que é 

exigido por lei. Finalmente, a dimensão filantrópica envolve ações voluntárias e discricionárias, 

pelas quais a empresa deve agir com cidadania e se comprometer com ações e programas que 

promovam o bem-estar social. 

Carroll (1991) complementa que, para o desenvolvimento de um modelo 

conceitual, além de considerar essas dimensões (econômica, legal, ética, filantrópicas), deve-se 

também adicionar outros fatores, como as questões sociais que a gerência deve abordar e a 

responsividade social (que seria a estratégia da empresa para responder às questões sociais).   

O modelo de Carroll foi ampliado por Wood (1991) que, buscou uma fórmula mais 

gerencial e prática. Neste sentido, tem-se o modelo de Wood (1991), que desenvolveu uma 

estrutura baseada no desempenho social corporativo, abordando a RSC sob três dimensões: 

princípios, processos e resultados das ações de RSC, conforme Quadro 2.  

 

                         Quadro 2 - O modelo de desempenho social corporativo 

Dimensão 1: Princípios de RSC 

Princípio Institucional: Legitimidade 

Princípio Organizacional: Responsabilidade pública 

Princípio Individual: Arbítrio dos executivos 

Dimensão 2: Processos de RSC 

Avaliação do ambiente 

Gerenciamento dos stakeholders 

Gerenciamento das questões 

Dimensão 3: Resultados das ações de responsabilidade social 

Impactos sociais (interno e externo) 

Programas sociais 

Políticas sociais 

                         Fonte: Adaptado de Wood (1991, p. 694). 

 

Este modelo de Wood (1991) incorporou os princípios e os diferenciou conforme o 

nível de análise (institucional, organizacional ou individual). Wood (1991, p. 695, tradução 

nossa) defende que “[...] um princípio expressa algo fundamental, que as pessoas acreditam ser 

verdadeiro, ou é um valor básico que motiva as pessoas a agir.”. A segunda parte do seu modelo 

se apoia na capacidade de respostas, e trata de processos para lidar com as informações, partes 
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interessadas, questões e eventos sociais com maior precisão (WOOD, 1991). Quanto à terceira 

dimensão do modelo DSC, esta aborda os resultados das ações de responsabilidade social da 

empresa e são divididos em três tipos: os impactos sociais internos e externos do 

comportamento corporativo (independentemente da motivação para tal comportamento), os 

programas investidos pelas empresas para implementar responsabilidade e as políticas 

desenvolvidas por empresas para lidar com questões sociais e partes interessadas (WOOD, 

1991, p. 701). 

Outro modelo foi proposto por Enderle e Tavis (1998), o qual classifica a 

responsabilidade social a partir do conceito de empresa ética. Os autores desenvolvem um novo 

conceito de empresa como sendo um ator moral que se relaciona com outros atores em níveis 

diferentes e, portanto, devem ter responsabilidades sociais, econômicas e ambientais. A 

empresa é constituída por essas dimensões que possuem autonomia, mas ao mesmo tempo estão 

interconectadas, devendo haver equilíbrio entre essas dimensões e nenhuma delas deve ser 

excluída (ENDERLE; TAVIS, 1998). A Figura 3, ilustra esse modelo: 

 

                       Figura 3 – Mapeando Responsabilidades Corporativas 

 
                           Fonte: Enderle e Tavis (1998, p. 1135). 

 

Neste modelo de Enderle e Tavis (1998), o conceito de responsabilidade 

corporativa consiste em equilibrar a responsabilidade econômica, social e ambiental e, implica 

em uma inter-relação circular entre elas, devendo cada uma cumprir requisitos mínimos de 

ética: o nível 1 se refere à existência de requisitos éticos mínimos, tratando de normas éticas e 
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morais básicas como não enganar, não roubar e não explorar; no nível 2 estão as obrigações 

que vão além dos requisitos éticos mínimos, como criar e manter relações de confiança com as 

partes interessadas ou recompensar a comunidade pelos danos causados involuntariamente; e 

no nível 3 estão os ideais éticos, como a adoção de postura proativa (ENDERLE; TAVIS, 1998).  

Já na década de 2000, Quazi e O’Brien (2000) classificam a RSC de acordo com a 

amplitude em que está inserida, podendo ser uma responsabilidade ampla ou estreita, e a 

abordagem dos benefícios ou custos de suas ações. Dessa forma, os autores desenvolveram um 

modelo, conforme ilustrado na Figura 4, configurado em quatro quadrantes: 

 

           Figura 4 – Modelo bidimensional de RSC 

 
  Fonte: Quazi e O`Brien (2000, p. 36). 

 

Conforme o modelo de Quazi e O’Brien (2000), a RSC pode ser ampla ou estreita. 

A responsabilidade de natureza ampla se trata da visão moderna em que as ações de RSC geram 

benefícios para a empresa e valoriza os stakeholders. A responsabilidade ampla também 

abrange a visão filantrópica de participação em ações de caridade à sociedade, mas que geram 

custos à empresa. Quanto à responsabilidade estreita, esta se restringe aos aspectos da visão 

clássica de maximização dos lucros para o acionista, considerando ações sociais como custos 

para a organização. A responsabilidade estreita abrange também a visão socioeconômica, uma 

visão limitada da responsabilidade social, embora considere benéfica alguma prática de RSC 

para a organização (QUAZI; O’BRIEN, 2000). 

Em 2003, Schwartz e Carroll (2003) desenvolveram uma nova abordagem ao 

modelo de Carroll (1991), com o intuito de aperfeiçoá-lo. O novo modelo se baseou em apenas 

três dimensões, ao enquadrar a dimensão filantrópica sob o componente ético, devido à 

dificuldade prática e teórica de distinguir entre as atividades “filantrópicas” e “éticas” 

(BRANCO; RODRIGUES, 2007). Outra importante mudança diz respeito à substituição do 



29 

 

modelo de pirâmide para a utilização de um diagrama de Venn. Nesse formato, ilustrado na 

Figura 5, são utilizados três círculos que representam cada uma das responsabilidades: 

 

Figura 5 – Modelo de Responsabilidade Social Corporativa de Três 

Domínios 

  

Fonte: adaptado de Schwartz e Carroll (2003, p. 519). 

 

Neste modelo, cada círculo se refere a cada uma das três categorias de 

responsabilidade: ética, econômica e legal. Os círculos, entretanto, estão interligados e o 

encontro entre dois círculos representa ações econômicas e éticas, econômicas e legais ou legais 

e éticas. No ponto central, de interseção entre eles, se encontram as ações que são tanto 

econômicas, como legais e éticas (SCHWARTZ; CARROLL, 2003). 

Posteriormente, Schwartz e Carroll (2007) reformularam esse modelo anterior 

como forma de tentarem fundamentar melhor a RSC e evitar maneiras inadequadas de uso e 

interpretações. Os autores propuseram uma nova abordagem e construíram o modelo VBA 

(value, balance, accountability) que propõem três conceitos básicos, valor, equilíbrio e 

responsabilidade, como sendo a base da relação sociedade e negócios, conforme Figura 6. 
 

            Figura 6 – Modelo VBA 

 

             Fonte: adaptado de Schwartz e Carroll (2007, p. 175). 
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O modelo VBA trata das cinco estruturas das empresas e das sociedades e seus três 

conceitos principais (valor, equilíbrio e responsabilidade) e conduz as empresas a agir de acordo 

com as questões expressas pelos cinco frameworks (CSR, BE, SM, SUS e CC), isto é, 

responsabilidade social corporativa; negócios e ética; gestão de partes interessadas; 

sustentabilidade e cidadania corporativa, respectivamente. Segundo os autores: 

 
Todas as organizações e indivíduos que operam dentro de um contexto empresarial 

têm responsabilidade (CSR) como bons cidadãos (CC) para: (a) contribuir para o valor 

social (SUS) e (b) equilibrar adequadamente os interesses das partes interessadas 

(SM), incluindo acionistas ou proprietários e/ou padrões morais (BE), enquanto (c) 

demonstra responsabilização suficiente. (SCHWARTZ; CARROLL, 2007, p. 173). 

 

Ao analisar, portanto, a RSC, identificou-se uma série de elementos, conceitos e 

modelos que dela advém. O debate, entretanto, sobre os diversos modelos teóricos não levou a 

um único modelo conceitual. A Figura 7 retrata a revisão da literatura e apresenta a evolução 

dos modelos ao longo do tempo.  

 

Figura 7 – Principais Modelos Teóricos de Desempenho Social e Responsabilidade Social 

Corporativa 

 
 Fonte: elaborada pela autora (2020). 

 

Embora haja definições diferentes de responsabilidade social corporativa, os 

modelos em questão têm em comum o aspecto de abordarem as dimensões econômicas, sociais 

e ambientais. Enormes têm sido os esforços em conceituar e fundamentar o termo. Como muitos 

estudiosos se propuseram ao estudo da RSC, o tema tem progredido e evoluído em importância, 

tornando-o mais fundamentado e mais amplamente aceito na sociedade e no âmbito 

empresarial. As empresas têm assumido responsabilidades mais amplas com a sociedade. Neste 

sentido, Branco e Rodrigues (2007) adicionam que a RSC é cada vez mais analisada como uma 

fonte de vantagem competitiva empresarial. 

 

 



31 

 

2.2  Responsabilidade Social nas Universidades 

 

A presente seção apresenta uma revisão teórica da Responsabilidade Social nas 

Universidades (RSU), seu contexto histórico, e o desenvolvimento de suas diversas funções. 

Será discutido também a importância da Extensão Universitária no contexto da 

Responsabilidade Social nas Universidades. 

 

2.2.1  A função das Universidades 

 

Considerando a disseminação da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) nas 

mais diversas organizações, a responsabilidade social passou a ser incorporada também às 

instituições de ensino superior. Nesse sentido, a partir do panorama da responsabilidade social 

corporativa tratada na âmbito da educação superior, adotou-se os termos Responsabilidade 

Social no Ensino Superior (RSES) e Responsabilidade Social Universitária ou 

Responsabilidade Social na Universidade (RSU), termo referido neste trabalho. 

A universidade, como instituição de formação profissional e científica de educação 

em nível superior, teoricamente tem o papel primordial de promover conhecimento e 

desenvolver pesquisas. Conforme destaca a Constituição de 1988, o ensino, a pesquisa e a 

extensão são funções primordiais das universidades, devendo estas obedecer ao princípio de 

indissociabilidade entre esses três pilares (BRASIL, 1988; MAZZILLI, 2011). 

No entanto, tem-se ampliado a discussão sobre o papel da universidade e seu lugar 

na sociedade como instituição social (BASTOS; LIMA, 2016). Pinto (2012) enfatiza que o 

conhecimento é a principal contribuição da universidade. Entretanto, esta deve contribuir 

também com uma responsabilidade social universitária que significa adotar conduta e 

comportamento de relevância social que interesse aos demais atores da sociedade naquilo que 

se refere à busca de soluções para seus problemas mais graves e emergentes (PINTO, 2012). 

Vazquez, Lanero e Licandro (2013) afirmam que a responsabilidade social dentro 

da universidade representa hoje uma prioridade, uma vez que o termo tem se consolidado no 

mundo dos negócios e se expandido para outros setores. Para estes autores, a responsabilidade 

social vai além das esferas privadas e tornou interesse de governos, organizações sociais e 

outros atores institucionais. Complementam ainda ao afirmar que, para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, nas dimensões econômica, social e ambiental, é preciso em 

grande parte do comportamento responsável de todos os tipos de organizações. Calderón, Pedro 

e Vargas (2011) ressaltam que a responsabilidade social sempre fez parte da realidade histórica 
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das instituições de ensino superior mas que há alguns anos esse elemento vem se destacando 

nos valores e na missão das universidades (SCOTT, 2006). 

A Responsabilidade Social na Universidade (RSU) se baseia na ideia de que as 

universidades devem ter um comportamento ético e transparente com todas as suas partes 

interessadas, visando trazer melhorias para o desenvolvimento da sociedade. No contexto 

brasileiro, diversos fatores tem contribuído para a inclusão da responsabilidade social nas IES. 

Caldéron, Pedro e Vargas (2011, p. 1188) consideram seis entendimentos influentes: “[...] a 

tradição universitária; tendências do mercado; estratégia de gestão das organizações; 

normatização estatal; valores para o desenvolvimento humano e projetos sociais 

extensionistas.”.  

Destaca-se a tradição histórica da responsabilidade social como elemento inerente 

às universidades (SCOTT, 2006). Bottoni, Sardano e Costa Filho (2006) revelam que, no Brasil, 

a universidade foi inicialmente influenciada por uma perspectiva funcionalista, onde o 

aprendizado era vinculado à sociedade e ao governo. Conforme estes autores, a educação era, 

portanto, focada nas necessidades sociais e tinha como finalidade servir à nação. 

A partir de 1997, com o surgimento das instituições de ensino superior (IES) com 

fins lucrativos, apoiadas no Decreto nº 2207/1997, gerou-se um processo de expansão e 

privatização do sistema de ensino superior, com notáveis mudanças no mercado universitário 

(BOTTONI; SARDANO; COSTA FILHO, 2006). Tal decreto teve como objetivo de expandir 

a oferta de vagas sem a necessidade de expanão da participação da rede federal e, 

conseqüentemente, dos gastos da União (CORBUCCI, 2004). Desde então, as IES, em 

particular as universidades, “[...]têm sido pressionadas a repensarem sua gestão e buscarem 

formas mais eficientes e eficazes de atuação.” (MEYER JR; PASCUCCI; MANGOLIN, 2012 

p. 50, tradução nossa). 

O novo ambiente competitivo gerado pela expansão das instituições de ensino 

superior exige um comportamento mais diferenciado e fortalecimento da identidade corporativa 

para garantir a sobrevivência no mercado (MELEWAR et al., 2017). A incorporação da 

responsabilidade social nas universidades como estratégia de negócios permite uma resposta às 

pressões sociais e a construção de diferenciais e vantagens competitivas por parte das 

instituições. Adiciona-se também o valor agregado e a ênfase na reputação e boa imagem 

corporativa (DANHAN, 2012).  

Ao considerar a normatização, destacam-se as obrigações legais de RSU. A Lei nº 

9.394 de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) já expressava 

as questões de responsabilidade social como uma das finalidades das instituições de ensino 
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superior. Conforme o art. 43 da LDB, dentre os objetivos institucionais, destacam-se: a 

importância da universidade interagir com os seus stakeholders; suscitar a pesquisa; o 

aperfeiçoamento cultural e profissional; a divulgação dos conhecimentos; e ações que 

contribuam para o desenvolvimento da sociedade brasileira (BRASIL, 1996).  

Ademais, com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) em 2004, a RSU foi contemplada como um dos critérios de avaliação das 

Instituições de Ensino Superior do Brasil (BRASIL, 2004). O SINAES avalia aspectos como a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as 

instalações em torno dos três eixos principais: ensino, pesquisa, e extensão. Calderón, Pedro e 

Vargas (2011) apontam que a inclusão da responsabilidade social como uma das dimensões de 

avaliação das IES no SINAES permitiu que o termo em questão ganhasse força nas 

universidades brasileiras. 

Mazzilli (2011) acrescenta que essa incorporação da extensão universitária às 

funções da universidade possibilitou levar o saber à população, fazendo com que ele deixasse 

de ser exclusividade daqueles que a frequentavam. Nesse sentido, destaca-se a influência da 

extensão universitária como atividade que possibilita que as IES cumpram sua responsabilidade 

social (FERNANDES et al., 2012; SANTOS; ROCHA; PASSAGLIO, 2016). Uma vez que a 

relação mais direta entre a universidade e a comunidade é proporcionada pela extensão 

universitária (FERNANDES et al., 2012), ela possibilita o contato com a realidade social e a 

troca de conhecimentos e experiências. Essa troca de saberes reforça a relação ensino-pesquisa 

e possibilita que ambas as partes adquiram um saber que ultrapassa a teoria, fortelecendo o 

compromisso social para o exercício da cidadania como prática transformadora (BARROS, 

2009; FERNANDES et al., 2012; MAZZILLI, 2011; SANTOS et al., 2016).  

Cabe as universidades não somente participar da criação e difusão do 

conhecimento, mas ser um ambiente de formação de valores humanos e de profissionais 

cidadãos, capazes de construir ações voltadas para melhorias da qualidade de vida da sociedade 

(FERNANDES et al., 2012). Baseada em ideologias e valores, as instituições de ensino 

superior, a fim de cumprir sua missão, devem refletir em suas próprias ações aqueles valores e 

normas declarados (CALDERON, 2006; DAHAN; SENOL, 2012; MELEWAR; AKEL, 2005). 

Ferrin e Ramirez (2012) evidenciam o papel da universidade como instituição social e que, 

portanto, deve desenvolver e promover não apenas aspectos científicos, produtivos e 

tecnológicos, mas valores, cultura e tradições da sociedade. Ao transmitir filosofias e valores 

humanísticos na construção de uma sociedade mais justa, a universidade constitui um campo 
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disseminador de valores de cidadania (BOLAN; MOTTA, 2008; CALDERON; PEDRO; 

VARGAS, 2006; MACIEL; KOVALSK; MENEZES, 2009).   

Em suma, como principais fatores para essa incorporação da responsabilidade 

social nas IES, têm-se: 

 

 Quadro 3 – Principais fatores para a incorporação da RS nas IES 
Fatores Descrição 

1. Tradição universitária 
Historicamente a educação era voltada às necessidades sociais e 

tinha a finalidade de servir a nação. 

2. Tendência do mercado 

Surgimento das instituições de ensino superior (IES) com fins 

lucrativos, gerando mudanças no mercado, como a expansão e a 

privatização do sistema de ensino superior. 

3. Estratégia de gestão das 

organizações 

A RS nas universidades como estratégias de negócios em resposta 

às pressões sociais e a busca de diferenciais e vantagens 

competitivas. 

4. Normatizações 
Ampliou-se o número de legislações, programas e políticas de 

responsabilidade social. 

5. Valores humanos 

A universidade como ambiente de formação de valores humanos 

e de profissionais cidadãos, capazes de gerar transformações na 

sociedade. 

6. Projetos sociais de 

extensão 

Através dos projetos de extensão é possível uma intervenção nas 

questões sociais. 

 Fonte: elaborada pela autora (2020) com base em Cálderon, Pedro e Vargas (2011). 

 

Neste contexto, Ribeiro (2013) evidencia o compromisso das IES como 

organizações comprometidas com as transformações sociais, que deve incorporar a 

responsabilidade social como um modo de ser, na filosofia e nos valores da universidade 

(CHEN; NASONGKHLA; DONALDSON, 2015). 

Conforme Bolan e Motta (2008, p. 206), uma instituição educacional é considerada 

socialmente responsável quando: “[...] traz para a academia os problemas da sociedade e cria 

um ambiente que fomenta formação de lideranças, que propõe soluções, intervenções, 

discussões e tecnologias que contribuem para que a própria sociedade possa superar esses 

problemas.”. Sendo assim, reconhece-se que a universidade tem um compromisso para com a 

sociedade (CALDERON, 2006; RIBEIRO, 2013) e deve buscar soluções para os problemas 

sociais a fim de contribuir no desenvolvimento social, ambiental e econômico de forma 

sustentável (CHEN; NASONGKHLA; DONALDSON, 2015). 

A RSU, conforme Jorge e Peña (2017), deve incorporar princípios éticos, sociais e 

ambientais, abraçando suas principais funções e atuando numa perspectiva de atendimento às 

necessidades da sociedade. Estes autores buscaram através de uma revisão da literatura de RSU, 

nos principais periódicos que concentram publicações e pesquisas no ensino superior entre os 
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anos de 2000 a 2015 e através desse estudo os autores identificaram as principais implicações 

e características essenciais para a fundamentar a RSU, descritas a seguir:  

 
• em treinamento, mediante a incorporação de princípios sociais, éticos e ambientais. 

questões ambientais nos currículos para responder às demandas da sociedade 

emanados dos princípios declarados pela Década da Educação das Nações Unidas 

para um Desenvolvimento Sustentável, ou Princípios para Educação Gerencial 

Responsável; 

• na pesquisa, por meio da transferência de conhecimento para a sociedade; 

• na gestão, por meio da implementação de práticas de boa governança e prestação de 

contas, e que isso está associado com o desenvolvimento de códigos de boa 

governança, práticas de relatórios sobre assuntos sociais e ambientais, e o maior papel 

dos atores externos 

• atividades de engajamento comunitário, definidas através da promoção de cidadania 

corporativa e valores cívicos e a contribuição para seu ambiente socioeconômico 

(JORGE; PEÑA, 2017, p. 5). 
  

Pernalete e Ortega (2010) argumentam que uma universidade socialmente 

responsável deve possuir uma gestão que atenda às necessidades sociais e que desenvolva um 

senso crítico de compromisso com a cidadania e com a qualidade de vida do seu público interno. 

Pinto (2012) argumenta que a responsabilidade social universitária requer uma postura pró-

ativa e socialmente responsável da universidade, e não caritativa ou assistencialista. 

A responsabilidade social universitária tem como base o relacionamento ético e 

transparente com seus stakeholders, “[...] o desenvolvimento sustentável da sociedade e a 

inclusão econômico-social dos seus egressos, contribuindo para a construção de uma 

democracia participativa e de capital humano, intelectual e tecnológico qualificado para o país.” 

(BOLAN; MOTA, 2008, p. 209). Desse modo, Vallaeys (2011) compreende o termo 

responsabilidade social universitária como uma política de qualidade na gestão universitária e 

na gestão dos impactos educacionais, cognitivos, trabalhistas e ambientais de maneira 

responsáveis e baseada em valores éticos. 

Para tanto, Pinto (2009) enfatiza a função das universidades como agentes de 

desenvolvimento e transformação social. São, portanto, organizações de grande importância na 

difusão do conhecimento e na formação de profissionais críticos, capazes de promover 

mudanças e gerar ações de responsabilidade social. Bottoni et al. (2013) defendem que a 

educação difundida pelas instituições de ensino é a base para desenvolvimento de um país. 

Portanto, as “[...] IES ao redor do mundo têm uma responsabilidade social de ajudar no 

desenvolvimento [...]” (UNESCO, 2009, p. 4), uma vez que a educação, “[...] ao criar um 

sentimento de responsabilidade, tem sido percebida como uma ferramenta básica e poderosa 

para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, ou seja, para o desenvolvimento 

sustentável e para o progresso.”. Corroboram com esse pensamento Dahan e Senol (2012) ao 
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afirmarem que o comportamento e as ações das instituições de ensino superior têm um impacto 

direto e imediato na sociedade, podendo atuar como atores fundamentais para as mudanças 

sociais (CHEN; NASONGKHLA; DONALDSON, 2015).  

 

2.2.2  Responsabilidade Social na Extensão Universitária 

 

A extensão universitária é definida como uma “[...] atividade acadêmica que 

pressupõe a integração entre a comunidade universitária e a sociedade, sob a forma de 

programas, projetos, cursos, eventos, publicações, entre outras.” (SANTOS; ROCHA; 

PASSAGLIO, 2016, p. 24). São consideradas atividades extensionistas aquelas inseridas nas 

seguintes modalidades: programas; projetos; cursos e oficinas; eventos; e prestação de serviços 

(BRASIL, 2018). 

No Brasil, o termo extensão foi oficializado a partir do Decreto nº 19.851 de 

11/4/1931, que instituiu o estatuto das universidades, definindo as bases do sistema 

universitário brasileiro (PINTO, 2012). Em seguida, a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 

considerada a lei base da reforma universitária, fixou normas de organização e funcionamento 

do ensino superior e considerou a necessidade de as universidades estenderem a comunidade 

serviços, cursos, ensino e contribuições em pesquisa, contribuindo para a institucionalização da 

extensão. Destaca-se inicialmente o artigo 20 da referida lei, o qual estabelece que: “[...] as 

universidades e os estabelecimentos de ensino superior estenderão à comunidade, sob forma de 

cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhe são 

inerentes.” (BRASIL, 1968).  

Arroyo e Rocha (2010) defendem que a partir desta lei, a atividade de Extensão 

tornou-se uma atividade obrigatória em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. 

Progressivamente, em seu art. 40, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, dita que “[...] 

as instituições de ensino superior por meio de suas atividades de extensão, proporcionarão aos 

corpos discentes oportunidades de participação em programas de melhoria das condições de 

vida da comunidade e no processo geral do desenvolvimento.” (BRASIL, 1968).  

Posteriormente, a Extensão ganhou mais relevância através da criação do Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), criado e 

implantado no dia 06 de novembro de 1987, durante o I Encontro Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidade Públicas. Em seu documento de criação foram apresentadas 

medidas, diretrizes e ações específicas para o fortalecimento da Extensão Universitária no país. 

Conforme o documento, “[...] a extensão deve ser parte indispensável da rotina universitária, 
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institucionalizando-se tanto do ponto de vista administrativo como da prática acadêmica.” 

(FORPROEX, 1987, p. 2). 

Conforme o FORPROEX (1987, p. 11), conceitua-se extensão universitária da 

seguinte forma:  

 
A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito 

assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade 

de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, 

docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 

acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 

sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção do 

conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 

na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 

teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada 

do social. 

 

A atividade de Extensão também ganhou reconhecimento através da Constituição 

de 1988, em seu art. 207: “[...] as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”. Barros (2009) adiciona o princípio da 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão previsto na Constituição de 

1988 como fundamental para a criação de novos saberes, e sua aplicação na comunidade 

inserida. Como destacado pelo FORPROEX (2012, p. 32): “[...] as ações de extensão adquirem 

maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação de pessoas (Ensino) e de 

geração de conhecimento (Pesquisa).”. 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é apontado 

como referência do padrão de qualidade acadêmica para as instituições de ensino superior do 

país, expressando assim o papel social da universidade (MAZZILI, 2011). Nesse sentido, “o 

ensino, a pesquisa e a extensão têm como finalidade contribuir para o desenvolvimento 

econômico e para a resolução de problemas práticos da sociedade em que a instituição está 

inserida” (RIBEIRO, 2013, p. 33). 

Outro marco institucionalizado foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB), Lei nº 9.394, de 1996, que estabeleceu como finalidade da educação superior, 

em seu art. 43, inciso VII: “[...] promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição”.  
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Os debates avançaram ao se criar o Plano Nacional de Extensão Universitária, 

elaborado e aprovado pelo FORPROEX, que teve sua versão preliminar no ano de 1999, mas 

foi amplamente discutido e passou a ser aprovado e incorporado em 2012. Tal documento 

reafirma as diretrizes da Extensão na Educação Superior. Ribeiro (2011) destaca este Plano 

como importante instrumento de compromisso da universidade com a transformação da 

sociedade brasileira em direção à justiça, à solidariedade e à democracia.  

O Ministério da Educação (MEC) deu expressiva atenção à Extensão ao lançar, em 

2002, um programa de fomento à extensão em âmbito nacional, o Programa de Extensão 

Universitária (PROEXT). Legalizado em 2008, esse Programa tem como objetivo avaliar, 

apoiar e financiar as ações extensionistas das instituições públicas de ensino superior, como o 

desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação 

de políticas públicas.  

Em 2003, Rodrigues (2015) destaca, a implantação do software Sistema de 

Informação de Extensão (SIEXBRASIL), apoiado pelo MEC, para uso das instituições públicas 

que compõem o FORPROEX. No ano de 2009, esse software foi reformulado e passou a 

denominar-se Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ). Atribui-se a 

contribuição desse sistema no auxílio à gestão, agilidade e atendimento à demanda de projetos 

de extensão das universidades brasileiras (RODRIGUES, 2015).  

Outra iniciativa importante foi a homologação, em dezembro de 2018, da Resolução 

nº 7 pelo MEC, que estabelece as diretrizes e princípios para as Políticas de Extensão da 

Educação Superior Brasileira. Conforme art. 3 desta resolução: 

 
A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz 

curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, 

político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da 

sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 

permanente com o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2018). 

 

No Quadro 4, pode-se visualizar os avanços das ações, normas e diretrizes nacionais 

que influenciaram no processo de institucionalização da Extensão assim como, das mudanças 

ocorridas na Extensão Universitária no Brasil, reforçando com isso, a atenção prestada a essa 

atividade nas IES durante as últimas décadas.  

 

Quadro 4 – Políticas públicas que fortaleceram a Extensão Universitária no Brasil 
Ano Normatizações e Diretrizes 

1931 Decreto nº 19.851 de 11/4/1931 – Institui o estatuto das universidades. 

1968 
Lei nº 5.540 – Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com 

a escola média e dá outras providências (art. 40). 

- continua -  
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Ano Normatizações e Diretrizes 

1987 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – 

FORPROEX, criado a partir do I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas. 

1988 Constituição da República Federativa do Brasil (art. 207). 

1993 Programa de Fomento à Extensão Universitária (PROEXTE), instituído pelo MEC. 

1996 Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (art. 43, inciso VII). 

2003 Implantação do Sistema de Informação de Extensão – SIEX. 

2008 Decreto nº 6.495 – Institui o Programa de Extensão Universitária (PROEXT). 

2012 Plano Nacional de Extensão Universitária, criado pelo FORPROEX. 

2018 
Resolução nº 7 – Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira […] e dá 

outras providências. 

Fonte: elaborada pela autora (2020). 

 

Historicamente, portanto, o país tem avançado com a institucionalização de 

políticas públicas de implantação, atuação e importância para a Extensão Universitária, 

contribuindo para sua consolidação e com o isso aumentando o compromisso social das 

universidades. Atualmente, as atividades de Extensão Universitária devem compreender ações 

no eixo de áreas temáticas, que se refere a oito áreas de atuação: Comunicação; Cultura; Direitos 

Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho 

(FORPROEX, 2012), conforme Figura 8. 

 

Figura 8 – Áreas temáticas das atividades de Extensão 

 
Fonte: elaborada pela autora (2020). 

 

- conclusão -  
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Segundo o FORPROEX (2012), o agrupamento em áreas temáticas tem por 

objetivo sistematizar as ações de Extensão Universitária em áreas que sejam correspondentes a 

focos da política social. 

 Fernandes et al. (2012) ressaltam o objetivo da extensão universitária de integração 

com a sociedade e de transformação da realidade social como fator gerador de mudança, 

principalmente sendo essa mudança em favor de uma sociedade fundamentada em valores 

solidários e sustentáveis (JANTKE; CARO, 2013). Assim, para Ribeiro (2011, p. 81), “[...] a 

extensão universitária assume na universidade atual sua função de prática social, e deve ser 

concebida como uma práxis transformadora.”. 

Segundo Marchi et al. (2017), a ponte entre a universidade e a sociedade tem sido 

uma atribuição da extensão universitária. Moreira e Costa (2013, p. 6) observam que “[...] como 

o próprio nome já diz, é estender a universidade para além dos seus muros, interagindo com a 

comunidade, visando à troca de saberes.”. Tal atividade, portanto, possibilita a inserção da 

universidade na comunidade por meio de programas sociais, visando o fortalecimento da 

cidadania e o bem-estar da sociedade (RIBEIRO, 2013). Conforme Ribeiro (2013) há três 

modos de promover uma extensão aberta a sociedade pelas Universidades: difundindo o saber, 

ensino, conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos gerados na instituição; prestando 

serviços à comunidade; desenvolvimento de atividades e resolução de problemas que afetam a 

sociedade. 

A Extensão fortalece o compromisso social das universidades. Atribui-se à extensão 

universitária ser o mecanismo de materializar e fazer cumprir a responsabilidade social das 

instituições (RIBEIRO, 2011). Através da extensão, conforme Mazzilli (2011), é possível uma 

intervenção nas questões sociais, permitindo com isso a atuação prática e a identificação de 

problemas reais que demandam novas pesquisas e estudos.  

Calderón, Pedro e Vargas (2011, p. 1187) destacam que, para a efetivação das ações 

de Responsabilidade Social, a área da extensão é compreendida como um lócus privilegiado. 

Calderón (2008) atenta que a responsabilidade social, diferentemente da extensão universitária, 

é inerente a qualquer IES, independente do seu porte e natureza jurídica. 

Marchi et al. (2017) pontuaram, em seu estudo, a importância das ações 

extensionistas, pelos stakeholders internos e externos envolvidos com a extensão universitária 

em relação às dimensões da Responsabilidade Social. Ferrin e Ramirez (2012) analisaram a 

relação entre extensão e responsabilidade social universitária, explorando em sua pesquisa a 

importância e o impacto da extensão universitária para o desenvolvimento da sociedade. Na 

perspectiva desses autores, responsabilidade social é entendida como a relação da organização 
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em atender a terceiros e a forma como esta influência e é influenciada pelos stakeholders. 

Assim, a universidade deve atender a demanda social, sendo de extrema importância na 

promoção da mudança social e desenvolvimento do meio ambiente. 

Maciel, Kowalski e Menezes (2009) destacam o caráter transformador do novo 

modelo de gestão universitária, no qual a responsabilidade social é inserida não apenas por uma 

mera exigência legal. Estes autores constataram, com base nos dados de uma universidade 

pesquisada, que a concepção da responsabilidade social tende a ser vinculada às suas funções 

de ensino, pesquisa e extensão. Os autores identificaram o maior destaque para a extensão 

quanto à incorporação da responsabilidade social, pois é através dela que ocorre um 

atendimento às demandas das comunidades com as quais a universidade interage e, 

majoritariamente, promove a inter-relação com o ensino. 

 

2.3  Teoria da Prática  

 

Diversas abordagens epistemológicas têm surgido na busca de explicar e teorizar a 

análise da prática. A prática se tornou o foco por meio da qual vários fenômenos sociais têm 

sido estudados. Sua base conceitual surge a partir do campo das ciências sociais, em disciplinas 

como Antropologia, História, Filosofa e Sociologia, tendo como principais teóricos influentes: 

Foucault (1979); Heidegger (1962); Bordieu (1983); Wittgenstein (1984); Taylor (1985); 

Giddens (1979, 1984); Latour (1997) e Schatzki (1996, 2001, 2002). 

A Teoria da Prática de Bourdieu (1983) utiliza o conceito de habitus como o 

princípio norteador de todas as práticas. O autor não apresenta uma definição direta para o 

conceito de prática, sendo que sua noção de prática é compreendida a por meio do habitus 

(elemento gerador de práticas), tendo como ponto de partida a articulação entre agente social 

(indivíduo) e sociedade (estruturas estruturadas e estruturas estruturantes), numa relação 

dialética entre interioridade e exterioridade (FREITAS, 2012). 

Bourdieu (1983, p. 60-61) define habitus como:  

  
Sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 

como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das 

práticas e das representações que podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” 

sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem 

supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias 

para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora 

de um regente. 
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Segundo Schatzki (1996), as práticas representam o contexto no qual as ações das 

pessoas fazem algum sentido, sendo constituídas por todas as ações, atividades e objetos 

materiais, integrados em hierarquias teleológicas que se manifestam em projetos humanos e 

coletivos (NICOLINI, 2009). Nesse sentido, a prática é a unidade básica de análise para a 

compreensão da realidade social (SCHATZKI, 1996). No entanto, os autores diferem em como 

eles concebem as práticas e as inter-relações entre as práticas (CORSINI et al., 2019). Ademais, 

as abordagens da prática carregam semelhanças entre si ao assumirem, no escopo da teoria da 

prática, que fenômenos como conhecimento, significado, atividade humana, ciência, poder, 

linguagem, instituições e transformações históricas constituem o campo das práticas (BISPO; 

SOARES; CAVALCANTE, 2014; SCHATZKI, 2001).  

Destaca-se, como ponto comum entre as diferentes reflexões, o aspecto de focar na 

prática como a unidade central de estudo para abordar o social (RECKWITZ, 2002), com isso 

desenvolvendo uma ontologia social baseada em práticas. Através da prática, é possível 

incorporar os entendimentos tácitos que motivam as atividades humanas, como os praticantes 

interagem entre si, aspectos do contexto e os significados que abrangem toda a realidade social 

(GORDINZI et al., 2014; SANTOS; SETTE; TURETA, 2006). 

Schatzki (2002, p. 71, tradução nossa) define prática como um “[...] conjunto de 

atividades, ou seja, um nexo organizado de ações [...]”, sendo sua organização formada por atos 

e ditos que a compõem. Uma prática representa um padrão de atividade específico, preenchido 

por um conjunto de atos (individuais e coletivos), envolvendo diferentes dimensões (gestos, 

símbolos, experiência), nas quais a dinâmica social pode ser observada (SCHATZKI, 2001). 

Conforme Gherardi (2009, p. 118, tradução nossa), a prática é “[...] uma ação coletiva bem 

informada que forja relações e conexões entre todos os recursos disponíveis e todas as restrições 

presentes.”. Ou seja, exercer a prática, destaca Czarniawska (1994), requer saber como construir 

e manter uma rede de ação entrelaçada e implantada, onde que cada elemento ocupe um lugar 

e um sentido na interação.  

Conforme Schatzki (2002), as práticas são compostas por três elementos 

fundamentais: entendimentos, regras e estruturas teleoafetivas. Os entendimentos consistem no 

conhecimento dos atores de como realizar as práticas, o “saber fazer”, isto é, as competências 

e habilidades que são empregadas na execução das ações e/ou que ajudam a definir o significado 

das diferentes situações. As regras se referem aos aspectos normativos como princípios, 

regulamentos, leis e normas, que prescrevem e orientam bem como regulam as atividades já 

existentes (SCHATZKI, 2001). 
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Quanto à estrutura teleoafetiva, Santos e Silveira (2015, p. 85) definem que elas são 

constituídas por uma combinação hierárquica organizada e normativa de “[...] fins (objetivos, 

interesses), meios para alcançá-los (projetos, tarefas – ações) e, ainda, emoções (sentimentos, 

afetos, humor), que são aceitos e aconselhados, considerados como válidos ou legítimos na 

prática.”. Os autores complementam que as estruturas teleoafetivas dizem respeito a um mix de 

ações orientadas por determinados fins (teleologia), com preocupações acerca daquilo que é 

importante (afetividade): a ação não está ligada apenas aos fins, mas também aos meios.  

Uma prática social, dessa forma, é “[...] um conjunto de doings and sayings 

organizado por um grupo de entendimentos, por uma série de regras e por uma estrutura 

teleoafetiva em um dado contexto cultural-histórico, que podem mudar ao longo do tempo.” 

(SCHATZKI, 2001, p. 53, tradução nossa).  

Na visão de Reckwitz (2002), a prática representa o todo de uma ação humana, e 

diz respeito a um comportamento rotinizado, e que consiste na interligação de vários elementos: 

agentes, atividades mentais, atividades corporais, coisas e sua utilização, know-how, linguagem, 

emoções e motivações. A prática não é analisada a partir da interação social, mas é o social que 

está nas práticas: a ordem social emerge a partir das estruturas coletivas cognitivas e simbólicas, 

em uma espécie de conhecimento compartilhado, que possibilita uma forma socialmente 

compartilhada de atribuir sentido ao mundo (RECKWITZ, 2002). Uma prática pode ser 

entendida, então, como “[...] uma forma rotinizada na qual corpos são movimentados, objetos 

são manipulados, sujeitos interagem, coisas são descritas e o mundo é compreendido.” 

(SANTOS; SETTE; TURETA, 2006, p. 5). Práticas rotineira como cozinhar, consumir, 

trabalhar, etc., formam uma espécie de um bloco de conectividade desses elementos, cuja 

existência como prática não pode ser reduzida a nenhum desses elementos isolados.  

As práticas como atividades corporais rotineiras envolvem os movimentos do corpo 

resultantes de um determinado tipo de treinamento. Isso significa mais do que utilizar o corpo. 

O corpo não é, portanto, um mero instrumento: ele realiza movimentos de modo consciente ou 

inconsciente do que a mente prescreveu (RECKWITZ, 2002). 

As práticas incluem também atividades mentais. Conforme Reckwitz (2002, p. 11, 

tradução nossa), um conjunto de atividades mentais rotinizadas “[...] implicam necessariamente 

certas formas rotinizadas de entender o mundo, de desejar algo, de saber fazer alguma coisa.”.    

Já os objetos, ou seja, as coisas, são elementos indispensáveis na prática. Conforme 

Schatzki (2001), os artefatos possuem uma atenção especial, pois deixam de ser vistos como 

meros intermediários da relação entre os agentes. As coisas são interpretadas e são elementos 

constitutivos do comportamento. 
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Outro elemento fundamental de uma dada prática social específica é o 

conhecimento que ela contém, cujas formas específicas que vão além do simples “saber o que” 

(knowing that), para englobar formas de entender, de saber como (knowing how):  

 
Abrange formas de entender, saber como, modos de querer e sentir que estão ligados 

uns aos outros dentro de uma prática. Em um sentido muito elementar, em uma 

prática, o conhecimento é um modo particular de ‘entender o mundo’, que inclui um 

entendimento posição dos objetos (incluindo os abstratos), dos seres humanos, de si 

mesmo. Essa maneira de compreensão é em grande parte implícita e em grande parte 

histórica e culturalmente específica – é esta forma de interpretação que já une para o 

próprio agente (o portadora da prática) os atos individuais de seu próprio 

comportamento, de modo que partes de uma prática (RECKWITZ, 2002, p. 256). 

 

Na perspectiva da prática social, o discurso e a linguagem devem ser mais do que 

sequencias de sinais ou comunicação. Uma prática discursiva também contém padrões de “[...] 

atividades corporais, atividades mentais rotinizadas e objetos intimamente interligados, através 

dos quais os participantes atribuem significados para compreender e, acima de tudo, fazer 

alguma coisa.” (SANTOS; SETTE; TURETA, 2006, p. 6).   

Para a teoria da prática, a rotinização é a natureza da estrutura social. Sendo as 

práticas fenômenos sociais, elas são, em sua essência, rotinas que se interconectam. A estrutura 

é, portanto, encontrada na natureza rotineira da ação: rotinas de movimentar o corpo, de 

entender e querer/desejar, de manipular objetos, de usar a linguagem. As práticas sociais 

rotinizadas acontecem e se repetem ao longo do tempo e o conceito de ordem social se liga 

diretamente à ideia de reprodução dessas rotinas (SANTOS; SETTE; TURETA, 2006). A 

estrutura pode ser alterada e implica na possibilidade de quebra ou mudança (RECKWITZ, 

2002). 

Os agentes são determinados como os portadores (carrier) da prática ou de várias 

práticas, sendo eles os corpos e mentes que entendem, desenvolvem e desejam, ou seja, 

praticam as diversas práticas que constituem o mundo social. O indivíduo é, portanto, o ponto 

de cruzamento de práticas, de rotinas corporais-mentais. Dessa forma, considera-se que o 

mundo social é, em primeiro lugar, povoado por diversas práticas que são realizadas por agentes 

(RECKWITZ, 2002). 

Em uma revisão da literatura no contexto brasileiro, Bispo, Soares e Cavalcante 

(2014) traçaram um panorama dos estudos sobre a Prática no Brasil. Ao longo de doze anos de 

produção (iniciada em 2002), identificaram a publicação de 113 artigos. A maioria destes 

artigos estão contidos em revistas com classificação Qualis A2, sendo, 80,5% estudos na área 

de Administração, 7,1% na área de Administração Pública, e os demais em áreas afins. Quanto 

ao método de pesquisa, 53,8% são estudo de caso, 6,2% etnográficos e 1,5% são estudos 
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fenomenológicos e etnometodológicos (BISPO; SOARES; CAVALCANTE, 2014). Os autores 

observaram a falta de produção nos anos 2003 e 2004 e concluíram que, apesar do número de 

publicação ter crescido no decorrer dos anos, o número de autores e a produção ainda é pequena, 

o que reforça a evidência de lacunas nos estudos nessa temática. 

Teóricos da prática buscam compreender como as atividades rotineiras da vida das 

pessoas, como cozinhar, praticar esportes, tomar banho, se estabelecem ou o quanto sofrem 

alterações ao longo do tempo, considerando a prática como uma entidade ou conjunto de blocos 

formados por certos elementos.  

Elizabeth Shove, uma socióloga britânica, desenvolveu uma série de estudos e 

trabalhos empíricos com foco na teoria da prática. A autora toma a prática como a unidade 

conceitual central de análise. Na concepção de Shove, Pantzar e Watson (2012), as práticas 

surgem, persistem, mudam e desaparecem quando a conexão entre seus elementos é formada, 

sustentada ou quebrada, respectivamente. Como as práticas constituem uma rede, ou bloco de 

entidades interconectadas (RECKWITZ, 2002; GLOVE, 2013), o social, portanto, compreende 

um campo de interação das diversas práticas sociais incorporadas e realizadas por agentes 

(RECKWITZ, 2002; SCHATZKI 2001, 2002; SHOVE; PANTZAR, 2005; WARDE, 2005). 

Esses elementos constituintes da prática sofrem diferenciações a partir do foco de 

estudo de cada teórico da prática social. Schatzki (2002) considera a existência de regras, 

elementos práticos, estruturas teleoafetivas e entendimentos gerais como formadores da prática. 

Já para Reckwitz (2002), as práticas são compostas pelos seguintes elementos: corpo, mente, 

coisas, conhecimento, discurso e linguagem, estrutura e agente. Quanto a Arsel e Bean (2013), 

estes definem a prática a partir de três elementos — objetos, ações e significados, e a maneira 

como estes elementos são organizados e dispostos em um padrão reconhecível e rotinizado. 

Shove, Pantzar e Watson (2012) simplificam o modelo proposto por Reckwitz e 

definem a formação da prática a partir da interação de três tipos de elementos — material, 

competência e significado, ordenados no tempo e espaço. Estes autores propõem uma relação 

inseparável entre os elementos, formando uma tríade. Entretanto, a constituição de uma prática 

não significa, apenas a presença desses elementos, mas depende da configuração e da forma 

pela qual eles se conectam: tais elementos existem isoladamente, mas só se configuram 

enquanto prática quando estão entrelaçados (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012). 

Nessa perspectiva de análise, o indivíduo deixa de ser o foco principal da discussão, 

havendo uma maior concentração nas estruturas e dinâmicas sociais (SHOVE; PANTZAR; 

WATSON, 2012). Os indivíduos são, portanto, os praticantes ou portadores das práticas 

(RECKWITZ, 2002), os quais “[...] reproduzem simultaneamente as práticas em que estão 



46 

 

engajados e os elementos das práticas que são feitas.” (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012, 

p. 22, tradução nossa). Warde (2014) evidencia a pouca atenção dada às normas e instituições 

para o estudo das práticas.  

Os materiais se referem principalmente a objetos, artefatos, coisas, tecnologias, 

equipamentos e infraestruturas. Shove, Pantzar e Watson (2012) manifestam uma grande ênfase 

nestes elementos materiais. Os materiais, na visão de Glove (2013), auxiliam as estruturas 

sociais, devido ao seu potencial de restringir e facilitar a ação. Warde (2014) destaca que muitos 

hábitos e rotinas são inconcebíveis na ausência dos recursos materiais. 

A competência equivale ao conhecimento prático necessário para um bom 

desempenho e abrange as habilidades, o conhecimento técnico, o conhecimento adquirido por 

meio das experiências, o know-how, o entender e o saber como (SHOVE; PANTZAR; 

WATSON, 2012). 

Os significados representam as ideias, aspirações, emoções, intenção e símbolos. 

Reckwitz (2002, p. 254, tradução nossa) afirma que “[...] toda prática contém uma certa 

emotividade [...]”, que pertence à prática e não ao indivíduo. Tais significados, entretanto, não 

são universais, variam conforme o momento e o lugar.  

Em suma, estes elementos que compõem a prática na visão de Shove, Pantzar e 

Watson (2012) estão ilustrados na Figura 9. 

 

Figura 9 – Proto-práticas, Práticas e Ex-práticas 

 
Fonte: Adaptado de Shove, Pantzar e Watson (2012, p. 25). 

 

A ilustração da Proto-práticas traduz que os elementos constituintes da prática 

(material, conhecimento e significado) existem, mas ainda precisam ser integrados. Nesse 
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cenário, a ligação entre eles, ou seja, os links, ainda não se conectaram, sendo, portanto, a fase 

que antecede a prática. 

A imagem seguinte, traduz a etapa das Práticas e implica nas conexões entre os 

elementos fundamentais, como material, significado e competência. As práticas diárias passam 

a existir, quando as conexões entre esses elementos são feitas. As práticas, portanto, dependem 

da interconexão dos elementos (SHOVE; PANTZAR, 2005). Vale ressaltar que “[...] práticas e 

sistemas de práticas não devem ser vistos como fenômenos estáveis ou fixos, sem história ou 

futuro.” (SHOVE; PANTZAR, 2005, p. 450, tradução nossa). Essa mesma estrutura revela que 

os elementos são integrados para formar uma prática e como as práticas se integram para formar 

sistemas de práticas mais complexos. 

Na etapa posterior, das Ex-práticas, ocorrem interferências nos elementos ou em 

suas ligações. Shove, Pantzar e Watson (2012, p. 120, tradução nossa) argumentam que as “[...] 

as praticam sofrem mudanças ou são quebradas, quando novos elementos são introduzidos ou 

quando há uma nova reconfiguração dos elementos existentes [...]”, não partindo apenas da 

mudança do comportamento. Qualquer uma dessas intervenções mudará a dinâmica da própria 

prática social e, potencialmente, outras práticas com as quais ela tem alguma associação 

(GLOVE, 2013). A partir dessa interferência nos elementos e o rompimento da infraestrutura, 

tem-se a quebra e mudança de prática, o que emerge em uma nova prática. Novas práticas, 

podem, portanto, surgir a partir de novas combinações de elementos existentes (SHOVE, 

PANTZAR, 2005). 

Shove e Pantzar (2005) utilizaram o exemplo empírico da caminhada nórdica para 

explorar como uma prática é constituída e reproduzida, sugerindo que a inovação na prática é 

uma questão de estabelecer e romper vínculos entre seus elementos. A caminhada nórdica é 

uma atividade de caminhar rápido envolvendo o uso de dois bastões que surgiu nos países 

nórdicos europeus como exercício para os atletas melhorarem seu desempenho, principalmente 

na prática de esqui. Esta atividade se expandiu em vários lugares do mundo e se tornou uma 

prática social amplamente aceita. Shove e Pantzar (2005) exploraram características da 

caminhada nórdica para o estudo da prática, destacando a popularização da atividade, 

consolidada há tantos anos. Os autores sugerem que a prática da caminha da nórdica é 

sustentada devido a maneira como materiais (bastões), formas de competência (habilidades de 

andar) e significados (lazer, natureza e bem-estar) estão ligados (SHOVE; PANTZAR; 

WATSON, 2012). 

Em um estudo anterior, Reckwitz (2002) expôs o exemplo da prática de futebol, 

como a interação de uma série de elementos considerados indispensáveis: a bola de futebol de 
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forma isolada não faz o jogo, sendo apenas um dos elementos necessários para a formação da 

prática, assim como também é necessária a ideia de jogar, as pessoas com quem jogar e uma 

certa habilidade de maneira combinada. A prática, portanto, consiste em certas atividades 

corporais e mentais (RECKWITZ, 2002).  

Ademais, segundo Süßbauer e Schäfer (2018, p. 332), a compreensão das mudancas 

sociais requer entender não apenas as práticas específicas e localizadas (por exemplo, dirigir), 

mas também àquelas aos quais estas práticas estão conectadas no espaço e no tempo (por 

exemplo, trabalhar, socializar, fazer compras). Em suma, compreender essas questões é 

fundamental para a análise dos fenômenos e para a compreensão do social.  
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3  METODOLOGIA  

 

Este capítulo descreve: a abordagem metodológica adotada nesta pesquisa, o 

projeto de estudo em análise, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos utilizados para a coleta 

de dados e os métodos empregados para a categorização e análise dos dados. 

 

3.1  Tipologia da pesquisa  

 

A metodologia empregada neste trabalho se caracteriza pela abordagem qualitativa, 

tendo como método de pesquisa o estudo de caso, realizado mediante uma pesquisa de campo. 

Conforme Godoy (1995, p. 58, tradução nossa), a pesquisa qualitativa permite a “[...] obtenção 

de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos [...]”. 

Como este estudo tem como objetivo geral compreender as práticas de leitura e de 

organização do Projeto de Extensão Universitária Leituras na Praça da Universidade Federal 

do Ceará, consiste, portanto, em um estudo de caso único. Yin (2001) afirma que o estudo de 

caso é necessário quando se busca entender fenômenos sociais complexos em seu contexto real, 

especialmente quando não há uma limitação clara entre o fenômeno e o contexto. Dessa forma, 

espera-se que a utilização do método de estudo de caso permita identificar os elementos 

constituintes das práticas de leitura e organização do projeto de responsabilidade social Leituras 

na Praça da UFC, analisar as suas interações, avaliar o desenvolvimento de tais práticas e 

identificar as contribuições sociais deste projeto, através do contato em tempo real com o objeto 

de estudo em uma instituição específica, no caso, a Universidade Federal do Ceará, assim como 

observando tais elementos no ambiente onde o fenômeno ocorre.  

 

3.2  Caso e Projeto em Estudo 

 

3.2.1  Universidade Federal do Ceará 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação que compõe o sistema do Ensino Superior do Ceará. Foi criada pela 

Lei nº 2.373, em 16 de dezembro de 1954, e fundada em 1955 no estado do Ceará. A instituição 

opera em vários campi em todo o Ceará, sendo três dos maiores campi concentrados na cidade 
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de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A instituição conta com 2.166 docentes, 3.420 

servidores ativos e 25.621 alunos matriculados distribuídos entre seus campi (UFC, 2018).  

A UFC é referência como instituição de ensino superior. O principal indicador de 

qualidade do Ministério da Educação (MEC), o Índice Geral de Cursos (IGC), demonstra a 

excelência do nível dos docentes e alunos e seu compromisso institucional. Em 2017, a UFC 

obteve nota 3,75 no IGC contínuo e 4 (numa escala de zero a 5) no IGC por faixa (INEP, 2017). 

Além disso, os cursos de Design, Secretariado Executivo, Publicidade e Propaganda, Psicologia 

(Fortaleza) e Administração (Diurno) ficaram entre os 10 melhores de suas respectivas áreas, 

conforme resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (UFC, 2017). Ademais, 

entre as instituições de nível superior já avaliadas in loco pelo MEC, a Universidade Federal do 

Ceará apresentou Conceito Institucional 5 e Índice de Cursos entre 4 e 5, o que a coloca na faixa 

de excelência (UFC, 2017).  

A UFC obteve destaque também no Ranking Web of Universities, classificando-se 

entre as 12 maiores universidades brasileiras (RANKING WEB OF UNIVERSITIES, 2019). A 

Pós-Graduação da UFC atingiu nível de excelência internacional somando três cursos avaliados 

com nota 7 e seis cursos com nota 6, o que tornou a UFC a universidade com o maior número 

de cursos nessas categorias, em todo o Norte e Nordeste. Além disso, metade dos programas de 

Pós-Graduação da UFC tem excelência internacional e nacional (INEP, 2017). 

A instituição tem alcançado os melhores níveis de excelência, durante toda sua 

história. A UFC tem como lema “O universal pelo regional”, pois busca centrar seu 

compromisso na solução dos problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua 

produção. A missão da Universidade é formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e 

difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e culturais, 

constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do 

Brasil (UFC, 2018). 

Atendendo à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a UFC vem 

apresentando relevante desempenho em suas atividades. As atividades de extensão da 

Universidades estão em crescimento. O número de projetos extensionistas da UFC duplicou em 

dez anos, passando de 450 para 912, entre os anos 2007 e 2017, e as medidas consideradas 

sustentáveis adotadas pela instituição têm repercutido em melhorias de seus indicadores sociais 

(UFC, 2018). 

A Universidade Federal do Ceará também é destaque no Ranking da Times Higher 

Education (THE), que se trata de um ranking mundial de universidades. Na edição 2020, 

compuseram este ranking quase 1.400 universidades de 92 países, sendo o maior e mais 
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diversificado ranking de universidades de todos os tempos (THE, 2020). No Brasil, somente 46 

das universidades brasileiras apareceram no ranking avalia o desempenho das universidades 

em 13 indicadores de desempenho, alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável 

definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se de diretrizes socioeconômicas 

cujo intuito é erradicar a pobreza, proteger o planeta e promover a paz até 2030, baseado no 

tripé pesquisa, extensão e gestão (THE, 2020).  

Salienta-se a diversidade de projetos e programas da comunidade acadêmica na 

UFC de responsabilidade social voltadas à saúde, bem-estar, educação, cidadania, cultura, meio 

ambiente e pesquisa como princípios da instituição. Uma pesquisa sobre a responsabilidade 

social na Universidade Federal do Ceará, realizada por Barros (2009), buscou analisar as ações 

de responsabilidade social no curso de Medicina do campus Sobral na perspectiva do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Através deste estudo, foi possível identificar o compromisso da universidade com 

a responsabilidade social e sua contribuição para o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental da região. Como resultados positivos encontrados no estudo citado, destacam-se: o 

acesso ao curso por pessoas da região que não teriam condições financeiras de se manterem em 

Fortaleza; promoção da saúde com a inclusão de profissionais e médicos; parcerias com a 

Secretaria de Saúde e Ação Social do município; racionalização dos recursos no ambiente de 

trabalho visando a defesa do meio ambiente; encontros que visem o desenvolvimento artístico, 

esportivos e culturais para mobilização dos estudantes e da sociedade; integração do estudante 

à cidade, colocando o município como um patrimônio histórico; além do desenvolvimento 

econômico financeiro, pois as pessoas estão alocando recursos financeiros na cidade, que 

incrementam a arrecadação e o movimento comercial da cidade e da região, gerando mais 

oportunidades de emprego.  

Tais resultados positivos apresentam portanto uma relação direta com a 

responsabilidade social na universidade, por atenderem às diversas demandas locais, mediante 

a promoção e o estímulo à participação, além do compromisso e do retorno do conhecimento 

gerado no âmbito da instituição para a sociedade. 

 

3.2.2  Projeto de Extensão Universitária Leituras na Praça  

 

Como discutido anteriormente, a extensão universitária é uma das atribuições da 

universidade, que tem por objetivo promover o desenvolvimento social, fomentar projetos e 

programas que levam em conta os conhecimentos e a comunicação das atividades acadêmicas 
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de ensino e de pesquisa com a comunidade adjacente. A Pró-Reitoria de Extensão (PREX) é a 

unidade responsável da UFC em articular as atividades de extensão. Através da extensão 

universitária, a UFC exerce sua função social e viabiliza seu compromisso e o seu papel 

transformador da realidade social (JALLES, 2019). 

Segundo a Resolução nº. 04/CEPE de 2014, que disciplina as normas de atividades 

de extensão da UFC, em seu Art. 1º: 

 
As atividades de extensão na Universidade Federal do Ceará – UFC têm como 

objetivo primordial promover uma relação mutuamente transformadora entre a 

universidade e a sociedade, articulando ensino e pesquisa por meio da cultura, arte, 

ciência, tecnologia e inovação tendo em vista o desenvolvimento social (UFC, 2014). 

 

Conforme a Política Nacional de Extensão Universitária, as ações de extensão 

envolvem todas as seguintes linhas: programas, projetos, cursos, eventos e prestações de 

serviços. Dentre essas linhas de atividades, a modalidade projeto de extensão considerada “[...] 

uma atividade de caráter educativo, social, cultural, científico, tecnológico ou de inovação 

tecnológica, com objetivo específico e prazo determinado, vinculada ou não a um programa.” 

(UFC, 2014). 

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão (2012) designa que todas as atividades de 

extensão deverão ser classificadas também conforme as oito áreas temáticas principais: 

Comunicação; Cultura; Direitos humanos e Justiça; Educação; Meio ambiente; Saúde; 

Tecnologia e Produção; e Trabalho. O Projeto de Extensão Universitária em estudo nesta 

pesquisa, o Leituras na Praça, consiste em um projeto extensionista na temática Educação.  

Desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará em 2016, o Projeto Leituras na 

Praça (PLP) visa promover a formação de um público leitor através da integração entre a 

universidade e a comunidade em encontros mensais em praças ou parques públicos na cidade 

de Fortaleza-CE. O projeto procura levar aos frequentadores das praças e parques da cidade a 

possibilidade de ler e discutir sobre textos literários (JALLES, 2019).  

O Leituras na Praça reúne uma comunidade leitora, formada por jovens e adultos, 

em encontros mensais ou quinzenais. O projeto foi um dos vencedores do Prêmio Retratos da 

Leitura, do Instituto Pró-Livro (IPL), em dezembro de 2018. O Instituto Pró-Livro é uma 

associação de caráter privado e sem fins lucrativos com o objetivo principal de fomentar a 

leitura e a difusão do livro. No projeto são realizados encontros matutinos, onde um professor(a) 

ou escritor(a) é convidado para a chamada leitura da vez, que consiste na leitura conjunta de 

um texto, enviado com antecipação, que é fotocopiado para ser distribuído entre os leitores. A 

divulgação dos encontros é feita pela internet, redes sociais, e periodicamente por algum canal 
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interessados. A Imagem 1 apresenta um desses encontros do projeto, que será explorado com 

mais detalhes na seção de resultados deste trabalho. 

 

Imagem 1 – Projeto de Extensão Leituras na Praça 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

3.2.3  A leitura no Brasil 

 

Procurando compreender a atividade leitura e os leitores do Brasil, alguns dados da 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2016 (ano base 2015), promovida pelo Instituo Pró-

Livro, são importantes. Considera-se leitor, a título dessa pesquisa, aquele indivíduo que leu 

pelo menos um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses anteriores à realização da 

pesquisa (FAILLA, 2016). Segundo dados da pesquisa, houve um crescimento entre 2011 e 

2015 do total de livros lidos por ano, que envolve tanto os livros lidos inteiros (2,1 para 2,43) 

como os livros lidos em partes (2,0 para 2,53) pelos brasileiros. A pesquisa encontrou mais 

leitores entre o grupo dos estudantes, das pessoas que têm nível superior e entre aqueles que 

pertencem à classe A (76% são leitores). 

Assim, conforme essa pesquisa, uma maior escolaridade está fortemente associada 

a melhores indicadores de leitura e quanto maior a renda maior é o hábito de leitura de livros. 

Ainda segundo os dados apresentados, houve aumento de entrevistados com nível superior e 

médio e redução do número de entrevistados com formação no nível fundamental. Analisando 

o perfil desses leitores, identificou-se que as mulheres leem mais do que os homens, apesar da 

diferença percentual estar reduzindo. Constatou-se também que a grande maioria dos leitores 

reside em capitais ou grandes municípios (FAILLA, 2016).  

A pesquisa também apontou o crescimento do percentual da população leitora no 

Brasil, saindo de 50% na pesquisa de 2011, para 56% em 2015. Conforme dados da pesquisa, 

alguns fatores contribuíram para esse crescimento, dentre eles o aumento da escolaridade média 
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da população e a influência da leitura no bem-estar do indivíduo. Identificou-se que a região 

Sudeste do Brasil concentra o maior número de leitores. Entretanto, apesar do crescimento no 

número de leitores de um modo geral, no Nordeste, ao contrário do que ocorreu em todo o 

território brasileiro, o percentual de leitores foi reduzido (FAILLA, 2016).  

Entretanto, essa pesquisa revelou os números divulgados pelo Centro Regional para 

o Fomento ao Livro na América Latina e Caribe (CERLALC/UNESCO), ano 2015, ao 

comparar os resultados daqueles que têm nível superior no Brasil com outros três países que 

usam a mesma metodologia, constatou-se que o brasileiro lê menos, comparado com aqueles 

que têm nível superior nos outros três países analisados (FAILLA, 2016).  

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2016) também chamou atenção quanto à 

aquisição de livros ao revelar que cerca de 30% dos entrevistados nunca comprou livros. Outro 

indicador preocupante revelou que o número de analfabetos funcionais é de 27% dos brasileiros 

que concluíram o ensino fundamental e que somente 23% dos brasileiros dominam a leitura 

(letramento) e 8% a compreensão plena do que leem (com capacidade de análise e crítica).  

Desse modo, esta pesquisa constatou, portanto, que um quarto da população 

brasileira não compreende o que lê. Como conclusão, a pesquisa revelou um quadro em que o 

aumento no número de leitores brasileiros traduziu em um aspecto mais quantitativo (mais 

pessoas alfabetizadas) do que qualitativo (do ponto de vista do incremento na compreensão 

leitora), reconhecendo o desafio que o país enfrenta em avançar na formação leitora e na 

qualidade dos indicadores de leitura dos brasileiros (FAILLA, 2016).  

 

3.3  Coleta de dados  

 

Nesta pesquisa, a coleta de dados se deu por meio de dados primários e secundários, 

utilizando-se das três fontes de dados sugeridas por Yin (2001) para o estudo de caso: a 

observação direta, neste caso, tendo como foco as ações dos envolvidos na prática de leitura; 

as entrevistas presenciais em profundidade com organizadores e participantes do projeto, 

utilizando um roteiro semiestruturado de questões; e a análise documental dos arquivos e 

demais documentos acessados referentes ao projeto. 

A coleta de dados teve início em junho de 2019 e se estendeu até janeiro de 2020. 

Durante esse período, realizou-se entrevistas, observações, coletas de documentos e coleta de 

demais informações. Ocorreram cinco visitas ao projeto, com duração média de 03:30h cada, e 

duas visitas a universidade, de 1:30h de duração, totalizando aproximadamente 21 horas de 

observações.  
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Ressalta-se que a observação direta participante foi realizada como procedimento 

para pesquisar as situações, comportamentos e rotinas de execução do projeto de extensão. A 

observação “[...] não é apenas olhar para algo, mas envolve o olhar sistemático sobre as ações 

das pessoas e o registro, análise e interpretações de seu comportamento.” (GRAY, 2012, p. 321, 

tradução nossa). Na observação participante, conforme Gray (2012), o pesquisador se insere no 

grupo dentro do contexto natural que está sendo pesquisado de forma a vivenciar a situação, 

que foi o que ocorreu nesta pesquisa. O autor adiciona que a observação participante apresenta 

um caráter qualitativo e busca identificar o sentido presente nos comportamentos. 

A coleta de dados por meio da observação direta participante ocorreu no parque Rio 

Branco, que é o local de realização dos encontros do projeto. As observações foram realizadas 

durante cada um dos cinco encontros do projeto aos quais a pesquisadora deste trabalho 

participou. As visitas aos encontros ocorreram nas datas 30/06/2019, 01/09/2019, 29/09/2019, 

03/11/2019 e 24/11/2019, acrescido das datas 17/10/2019 e 01/11/2019 onde a visita da 

pesquisadora ocorreu no campus da Universidade. Como enfatiza Gray (2012, p. 321), a 

observação se caracteriza pelo envolvimento do pesquisador ao fenômeno estudado e envolve 

o olhar sistemático sobre as ações das pessoas e o registro, análise e interpretação de seu 

comportamento. 

Como forma de registro das observações nos encontros, além de fotografias e 

vídeos feitos pela pesquisadora, fez-se também o relato completo das atividades e a descrição 

da realidade observada, anotadas em um diário de campo. Neste diário foram incluídos os 

registros dos fatos de forma cronológica e notas pontuais para cada dia de participação da 

pesquisadora no projeto. Gray (2012) ressalta o valor do diário de campo como essencial para 

o sucesso da pesquisa, pois é uma forma do pesquisador registrar tudo o que considera 

importante. 

Além das observações, como forma de explorar as experiências, percepções e 

interpretações sociais dos atores envolvidos no projeto, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com alguns desses sujeitos, todas gravadas em áudio. A entrevista, conforme 

Poupart et al. (2012), é um importante instrumento necessário para obter relatos de 

experiências, compreender e conhecer internamente e mais profundamente a perspectiva dos 

atores sociais. Para tanto, foram elaborados dois roteiros distintos de entrevista (Apêndices A e 

B), sendo um roteiro voltado para cada grupo de entrevistados: um roteiro aplicado aos leitores 

participantes do projeto e outro roteiro direcionado aos organizadores do projeto.  

Realizou-se um pré-teste inicialmente com três pessoas como forma de averiguar o 

conteúdo e coerência das questões, assim como verificar possíveis dificuldades de aplicação e 
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de compreensão. Após o pré-teste, o roteiro foi reformulado e duas perguntas foram suprimidas, 

de forma a tornar o roteiro mais claro, pelo fato de serem perguntas semelhantes a outras já 

existentes. 

Os roteiros de entrevistas utilizados foram compostos, cada um, por dois blocos de 

questões. O primeiro bloco traz perguntas sobre o perfil sociodemográfico dos sujeitos. No 

segundo bloco constam dezoito questionamentos formulados conforme entendimentos dos 

principais teóricos das práticas e uma questão apoiada na responsabilidade social. O segundo 

bloco de entrevista, portanto, englobou perguntas sobre a prática em si, seus elementos, as 

conexões, e seu desenvolvimento, além de abordar as principais contribuições sociais do projeto 

em questão, partindo da percepção do público envolvido. 

 

Quadro 5 – Abordagens norteadora da pesquisa 
Dimensão Descrição genérica Principais autores 

Elementos 

da prática 

Materiais 
Referem-se a objetos materiais, artefatos, 

coisas, tecnologias e infraestrutura. 
Reckwitz (2002); Schatzki 

(2002); Shove e Pantzar (2005); 

Shove; Pantzar; Watson (2012) 

Significados 
Significados simbólicos, aspirações, 

emoções e ideias. 

Competências 
Diferentes formas de saber, compreensão, 

habilidades e competências. 

Interações 

Maneira pela qual esses elementos são 

vinculados, o que determinará como uma 

prática emerge, é sustentada ou quebrada. 

Schatzki (2002); Reckwitz 

(2002); Warde (2005); Gherardi 

(2009); Shove; Pantzar; Watson 

(2012) 

Desenvolvimento da prática 

Fazer rotineiramente, a partir de uma série de 

elementos interconectados uns aos outros, 

ordenadas no espaço e no tempo. 

Reckwitz (2002); Schatzki 

(2002); Shove e Pantzar (2005); 

Jarzabkowski (2004); Warde 

(2005); Shove; Pantzar; Watson 

(2012) 

Responsabilidade Social  

Corporativa 

Ações e políticas organizacionais 

contextualizadas num dado momento no 

tempo que atenda as expectativas das partes 

interessadas, considerando as questões 

econômicas, legais, éticas e ambientais.  

Bowen (1953); Carroll (1979, 

1991); Freeman (1984); Wood 

(1991); Porter e Kramer (2006); 

Lee (2008) 

Responsabilidade Social na 

Universidade  

Obrigações das universidades que vão além 

de suas funções tradicionais de ensino e 

pesquisa, que contribuam com o 

desenvolvimento econômico, social e 

ambiental, formando cidadãos conscientes e 

críticos da realidade. 

Cálderon (2006);  

Vallaeys (2006); Mazzilli (2011); 

Larrán e Peña (2017) 

Fonte: elaborada pela autora (2020). 

 

Por fim, realizou-se também, a análise documental, que compreendeu a análise dos 

documentos primários e secundários coletados para informações acerca do projeto extensionista 

e das práticas de leitura, tais como: anotações, seminários, documentos administrativos, 

publicações, notícias em redes sociais, jornais e revistas, livros, obras literárias, fotografias, 

imagens, áudios, vídeos e fragmentos dos textos. 
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3.4  Sujeitos da pesquisa 

 

Como critério de escolha dos sujeitos da pesquisa foram escolhidos os 

extensionistas, ou seja, servidores, técnicos, docentes, discentes e bolsistas da Universidade 

Federal do Ceará que atuam diretamente com o projeto de educação extensiva Leituras na Praça. 

Além desses, contou-se com a participação dos sujeitos participantes do projeto, como o público 

leitor. Dessa forma a pesquisa abordou dois grupos: os organizadores, ou seja, servidores, técnicos, 

docentes, discentes e bolsistas que planejam e executam o PLP; e os leitores, que engloba os leitores 

convidados e a comunidade leitora que participa do encontro. 

Como dito anteriormente, foram elaborados dois roteiros de entrevistas 

relacionados ao PLP, sendo o primeiro roteiro conduzido junto ao grupo de organizadores do 

projeto, com perguntas direcionadas à compreensão da prática de organização do projeto, e o 

outro roteiro voltado aos leitores participantes do projeto, com perguntas que buscavam 

compreender a prática social de leitura. Todas as entrevistas ocorreram de forma presencial e em 

tempo real com os participantes, com uma duração média de 40 min cada, e totalizando 12 sujeitos 

entrevistados. As entrevistas com os organizadores do projeto aconteceram no campus de 

Fortaleza da Universidade Federal do Ceará, contexto onde o projeto é desenvolvido. Já as 

entrevistas com o público leitor ocorreram no Parque Rio Branco, em Fortaleza-CE, espaço 

público onde acontecem os encontros do projeto, nas datas citadas anteriormente, sendo estes 

sujeitos recrutados por conveniência — os primeiros leitores que chegaram para participar dos 

encontros, sendo as entrevistas realizadas antes do início das atividades.  

 

3.5  Tratamento e análise dos dados 

 

Em posse dos dados coletados e finalizada a pesquisa de campo, realizou-se o 

tratamento e a análise dos dados. Conforme Gil (2010), para o tratamento dos dados se deve 

analisar e interpretar os dados visando obter as respostas ao problema proposto. Baseado no 

método de análise de conteúdo, proposto por Bardin (2016), o tratamento e análise dos dados 

envolveu três etapas principais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

obtidos. 

A pré-análise do material coletado envolveu a organização sistemática do material 

a ser analisado e primeira leitura das entrevistas e a leitura do diário de campo para identificação 

de questões relacionadas aos objetivos do estudo. Fez-se também uma leitura geral dos 
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depoimentos e, portanto, uma pré-análise do material foi realizada para identificar aspectos 

comuns nas respostas. Em seguida, na fase de exploração do material, realizou-se a 

categorização do conteúdo, com categorias apoiadas nos referenciais da RSC e na Teoria da 

Prática com base em Shove, Pantzar e Watson (2012). E, por fim, realizou-se o tratamento final 

dos resultados, que engloba: a análise crítica, inferências, interpretações e relações com o 

levantamento da pesquisa teórica. A Figura 10, a seguir, apresenta essas etapas seguidas a partir 

dos dados obtidos. 

 

Figura 10 – Etapas do tratamento e análise dos dados 

   Fonte: elaborado pela autora, baseado em Bardin (2016). 

 

3.5.1  Análise observacional 

 

A fim de analisar o fenômeno das práticas no contexto do projeto em estudo, 

utilizou-se a observação participante com foco nos elementos das práticas e suas interações. 

Considerando a observação como uma técnica de coleta de dados que utiliza dos sentidos para 

examinar fenômenos e aspectos da realidade (LAKATOS; MARCONI, 2017), nesta pesquisa 

a observação participante foi realizada por meio da imersão no local, no contexto do cotidiano 

onde o projeto ocorre, sendo possível identificar as atividades, como elas ocorriam e suas 

principais relações. Essa técnica resultou em um melhor exame dessa realidade e na captação 

de aspectos não ditos nas entrevistas. 

Os meios utilizados como apoio o registro das observações foram o diário de 

campo, fotografias e vídeos. Destaca-se a contribuição do diário de campo, por permitir 

explorar pequenos detalhes, e os registros audiovisuais, como importante ferramenta para captar 

1. Pré-análise do 
material

2. Exploração do material
3. Tratamento dos 

resultados, inferência e 
interpretação

Resultados e relações 

com o levantamento da 

pesquisa teórica. 

Agrupamento e 

categorização do 

conteúdo.  

Organização sistemática 

do material coletado. 
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os atores, seus estados e comportamentos, assim como os elementos materiais presentes e 

demais informações. As informações do diário de campo foram redigidas manualmente em um 

caderno, a cada encontro do projeto. Nele foram registrados os dias de cada encontro, horários 

de início e de término, quantidade de participantes, convidados, textos abordados, anotações 

pontuais e uma descrição do que foi observado.  

Posteriormente, o diário de campo foi totalmente transcrito de forma cronológica 

para o programa Microsoft Word 2010, com a adição de fotos registradas naquela data. Já os 

vídeos e fotografias foram agrupados em pastas, separadas por data de realização. Após a 

transcrição de todos os dados levantados foi realizada a interpretação dos dados recolhidos para 

a posterior elaboração da análise dos resultados. 

 

3.5.2  Análise das entrevistas 

 

As entrevistas foram gravadas por meio de aparelho eletrônico em formato m4a. 

Todas as entrevistas foram transcritas por completo com o auxílio do software Web Speech API, 

ferramenta que transforma áudio em texto. Buscou-se a total fidedignidade do que foi falado 

pelo entrevistado na realização da transcrição.  

Para o tratamento dos dados obtidos por meio das entrevistas, foi realizado o 

método de categorização com base na literatura apresentada. Nessa etapa, fez-se recortes dentro 

de cada trecho da entrevista, o exame de conteúdos repetitivos das entrevistas e a interpretação 

do conteúdo coletado.  

Após o recorte das entrevistas buscou-se analisar e codificar o depoimento dos 

entrevistados em categorias pré-definidas. As dimensões bases para o recorte das categorias 

foram as dimensões do referencial teórico abordado em Teoria da Prática e RSU. A partir disso, 

foram sendo verificadas as primeiras categorias oriundas da fundamentação teórica que serviu 

de base à pesquisa. Houve em seguida a classificação e escolha das unidades de contexto e 

unidades de registro, assim como agrupamento dos dados. As unidades de contexto, fornece 

uma representação simplificada dos dados brutos, enquanto as unidades de registro envolvem 

uma espécie de subcategorias das unidades de contexto, desmembradas em significados 

menores. A identificação das unidades de contexto permite compreender a unidades de registro 

que é a unidade base de significação. Conforme Bardin (2016), a unidade de registro é a unidade 

de significação que corresponde a categoria base, visando a categorização e a contagem 

frequencial.  
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Para a formação das categorias definidas na análise de conteúdo da Teoria da 

Prática, foram as mesmas que compõem o modelo de Shove, Pantzar e Watson (2012). Em 

seguida, para a análise de conteúdo nas questões que envolvem a Responsabilidade Social na 

Universidade, realizou-se o recorte, agrupando os dados mais amplos e comuns relacionados a 

responsabilidade social, para em seguida agrupar os dados mais amplos em unidades de 

contexto e os significados menores, com maior intensidade de ocorrências, formando as em 

unidades de registro. formar as unidades de contexto. Conforme Bardin (2016), o agrupamento 

é efetuado em razão das características comuns destes elementos através de critérios 

previamente definidos. As categorias são descritas no Quadro 6:  

 

               Quadro 6 – Categorias obtidas na análise de conteúdo 
Dimensão Unidades de Contexto Unidades de Registro 

Material Estrutura 

Microfone               

 Livros                  

Textos 

Significado Motivações 
Gosto pela literatura 

Lazer 

Competência Habilidades 
Conhecimento         

Novos hábitos 

Interações Integração  

Aproximação com o grupo 

Unidade 

Acolhimento 

Desenvolvimento 

da Prática 
Sustentação 

Encontros 

Novas experiências 

Rotina 

Cotidiano     

Hábito  

Responsabilidade 

Social  

Comunidade 

Ética 

Desenvolvimento 

regional 

Desenvolvimento 

humano 

Aproximação/Interação 

Educação 

Respeito à comunidade 

Respeito ao meio ambiente 

Valores humanos 

Formação cidadã 

Transparência 

Honestidade 

Requalificação de espaços públicos 

Conhecimento 

               Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na categorização de dados foram identificadas cinco categorias baseados nas 

dimensões da prática propostas por Shove, Pantzar e Watson (2012), considerando que tal 

modelo serviu como base para a elaboração das perguntas para os roteiros de entrevista. A 

categorização em unidades de contexto e registro teve o intuito de facilitar a compreensão e 

agrupar características das mensagens estudadas. Hostil (1969 apud BARDIN, 2016, p. 133, 

tradução nossa) afirma que “[...] a codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades.”.  
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Utilizou-se o software Atlas.ti 7 como ferramenta de apoio à categorização dos 

dados. O tratamento final compreendeu a inferência, interpretação e realização de uma análise 

crítica, fazendo-se relações dos dados com o levantamento da pesquisa teórica.  

3.5.3  Análise documental  

 

Conforme Gil (2010) a análise e interpretação dos dados documentais varia 

conforme a natureza dos documentos. Para isso, após a obtenção dos documentos e material 

bibliográfico, realizou-se uma leitura exploratória, como forma de obter uma visão global dos 

materiais coletados e uma melhor identificação dos documentos. Em seguida, houve a seleção 

dos documentos considerados úteis para a pesquisa, eliminando documentos não condizentes 

com o objetivo da pesquisa. O diário de campo, fragmentos dos textos lidos, livros expostos, 

fotografias, entrevistas, áudios e vídeos foram as fontes primárias de dados. No que concerne 

aos dados secundários, foi utilizada a consulta a site, jornais, notícias e demais publicações. 

 Realizou-se a divisão dos documentos conforme as fontes de pesquisa. Tais 

documentos foram organizados e divididos em três categorias, como: textos (obras literárias, 

livros, textos, anotações, jornais e revistas), arquivos eletrônicos (fotografias, imagens, áudios 

e vídeos) e documentos (relatórios, publicações, seminários, divulgações e apresentações 

realizadas). 

A partir dos documentos selecionados e divididos em categorias, realizou-se uma 

análise mais profunda e interpretativa desses materiais que possibilitasse a obtenção de fatores 

relacionados ao problema da pesquisa. Tal agrupamento buscou facilitar a identificação dos 

elementos da prática, como materiais, competências, a busca de significados e suas interações 

a fim de uma maior compreensão da prática. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo expõe a análise dos resultados e discursa sobre os resultados obtidos 

a fim de compreender as práticas de organização e de leitura no contexto do projeto de extensão 

Leituras na Praça. Inicialmente, são apresentados os dados sociodemográficos dos 

respondentes. Em seguida, são discutidos e apresentados os resultados sobre a prática de 

organização do projeto de extensão Leituras na Praça, assim como da prática de leitura do 

projeto de extensão em estudo. 

 

4.1  Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

Para esta pesquisa, foram entrevistados doze sujeitos, sendo nove leitores e três 

organizadores do projeto. Como forma de manter o anonimato e por questões éticas, a 

identidade dos entrevistados não são reveladas. Optou-se pela identificação dos sujeitos a partir 

da denominação conforme sua atuação; sendo identificado como leitor, o sujeito que faz parte 

do grupo que participa dos encontros do projeto, sendo seu público-alvo, e denominado 

organizador o sujeito envolvido na organização do projeto. Tais sujeitos foram, portanto, 

representados pela sua forma de atuação e enumerados conforme a sequência das entrevistas. 

O Quadro 7 apresenta informações gerais acerca do perfil de cada entrevistado. 

 

Quadro 7 – Perfil sociodemográfico dos entrevistados 

Entrevistado 
Tipo de 

Ator 
Identificação Sexo Idade Escolaridade 

Estado 

Civil 

Ocupação 

Principal 

Entrevistado 1 Leitor Leitor 1 M 24 Superior Incompleto Solteiro Estudante 

Entrevistado 2 Leitor Leitor 2 F 57 Superior Completo Casada Administradora 

Entrevistado 3 Organizador Org. 1 F 21 Superior Incompleto Solteira Estagiária 

Entrevistado 4 Leitor Leitor 3 M 67 Superior Completo Casado Jornalista 

Entrevistado 5 Organizador Org. 2 F 29 Superior Incompleto Solteira 
Professora 

particular  

Entrevistado 6 Leitor Leitor 4 M 68 Superior Completo Casado Aposentado 

Entrevistado 7 Leitor Leitor 5 F 63 Superior Completo Casada Revisora 

Entrevistado 8 Leitor Leitor 6 F 30 Superior Completo Solteira Jornalista 

Entrevistado 9 Leitor Leitor 7 F 54 Ensino Médio Completo Casada Dona de casa 

Entrevistado 10 Leitor  Leitor 8 F  42  Doutorado incompleto  Casada  Jornalista  

Entrevistado 11 Organizador Org. 3 F 56 Doutorado Divorciada Professora 

Entrevistado 12 Leitor Leitor 9 F 72 Superior completo Casada Aposentada 

Fonte: elaborada pela autora (2020). 

 

Analisando o perfil dos entrevistados, pode-se perceber a predominância do público 

feminino no grupo: dos 12 entrevistados, nove são do sexo feminino e três são do sexo masculino. 

No que se refere a idade, oito sujeitos são adultos e quatro são idosos. No que tange a formação, 
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apenas um entrevistado não cursou o ensino superior, três dos entrevistados estão cursando o ensino 

superior e todos os demais já possuem ensino superior completo. Outra característica do grupo 

entrevistado é a diversificação no que se refere à ocupação principal: do público entrevistado, 

quatro não estão trabalhando e oito trabalham em atividades diversas, dentre estes últimos três 

têm como ocupação principal o jornalismo. 

  

4.2  A Prática Social de Organização do Projeto  

 

A partir dos dados levantados por meio das entrevistas, assim como da observação 

e do diário de campo, esta seção busca analisar a prática de organização do projeto de extensão, 

identificando os aspectos principais dos conceitos teóricos abordados, tomando como base 

Shove, Pantzar e Watson (2012). 

Considerando como foco a prática de organização do Leituras na Praça, essa prática 

emerge num determinado contexto histórico-social, o qual exige ações de responsabilidade 

social universitária. Schatzki (2002) compreende as práticas como um conjunto de ações 

organizadas no tempo e no espaço. Nesse contexto, diversas mudanças no tempo e no espaço 

no contexto das universidades ocasionaram o surgimento desta prática, uma vez que houve 

transformações envolvendo a responsabilidade social nas instituições de nível superior.  

Calderón, Gomes e Borges (2016) afirmam que as universidades passaram a adotar 

essa postura devido a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), que exigiu ações de responsabilidade social como item de avaliação das IES. Uma 

vez que novas responsabilidades foram sendo atribuídas às ações universitárias e, portanto, 

aceitas e sustentadas coletivamente, a responsabilidade social passou a ser incluída no cenário 

das universidades. Para a compreensão de fenômenos espaciais e temporais da sociedade é 

essencial compreender como a prática floresce, se configura e torna-se reconhecida (SHOVE; 

PANTZAR; WATSON, 2012).  

O estudo da organização do projeto de extensão como prática transfere o centro do 

organizar para além das normas e políticas públicas. Na visão de Pantzar e Shove (2010), a 

prática envolve uma relação dinâmica de uma série de elementos. Nesse contexto, o 

desenvolvimento de projetos de extensão surgiu da combinação da tríade: conhecimentos (leis, 

normas políticas, competências, regras sociais); introdução de novos recursos (equipamentos, 

sistemas, materiais); e significados (necessidades, valores humanos, desenvolvimento social). 

Moura e Diniz (2016, p. 34) observaram que “[...] estudos sobre projetos são 

tradicionalmente sistemáticos e focam em processos, metodologias e ferramentas que se 
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preocupam mais em aspectos técnicos do que nos aspectos práticos, muitas vezes 

negligenciando totalmente os atores envolvidos nas atividades cotidianas.”.  

Conforme a definição da Política Nacional de Extensão, um projeto de extensão 

“[...] é uma atividade de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com 

objetivo específico e prazo determinado.” (JALLES, 2019). O Projeto Leituras na Praça tem 

como objetivo promover o desenvolvimento social através do diálogo entre a comunidade 

acadêmica e a comunidade local, estimulando a leitura e oferecendo oportunidades de acesso à 

literatura, além da ocupação de espaços públicos. Moura e Diniz (2016) afirmam que o projeto 

envolve uma perpetuação de dados históricos, lições aprendidas, experiências e conhecimento, 

o que apoia a organização de sua prática para o alcance do objetivo do projeto. 

Há relativamente poucos estudos sobre a organização de projetos como prática. 

Moura e Diniz (2016), em suas pesquisas sobre o projeto como prática, destacaram que os 

projetos envolvem muitas singularidades e, portanto, devem ser estudados de forma 

diferenciada: 

 
Buscando entender “o que se faz” no gerenciamento de projetos pode-se estudá-lo 

como um fenômeno social. O gerenciamento de um projeto reúne uma grande 

variedade de práticas e arranjos materiais que se sobrepõe e se conectam com as 

práticas organizacionais formando uma malha que se influencia mutualmente. As 

práticas podem ser dispersas, como por exemplo, delegar, relatar problemas ou podem 

ser integradas como reuniões, práticas de comunicação, por exemplo (MOURA; 

DINIZ, 2016, p. 37). 

 

Conforme estes autores, para compreender como os projetos acontecem e se 

desenrolam no dia a dia é necessário estudá-los através de suas atividades rotineiras. Na visão 

de Moura e Diniz (2016, p. 39) os projetos “[...] são fontes excelentes de criação de novas 

práticas, que se forem adequadamente disseminadas poderiam agregar muito às organizações 

envolvidas e aos projetos futuros.”. A prática de organização de projetos de extensão envolve 

diversas atividades, como planejamento, reuniões, elaboração de relatórios, etc., sendo que tal 

projeto deve estar atrelado a algumas condições, buscar algum objetivo que se pretende alcançar 

e ainda estar inserido em alguma linha temática. 

Schatzki (2006) defende que para entender uma organização, é necessário 

compreender o fazer, ou seja, é preciso entender o organizar, como as coisas na organização 

estão acontecendo. Schatzki (2006) cita o exemplo de um departamento acadêmico, que 

envolve diversas práticas, incluindo práticas de ensino, práticas de aconselhamento, práticas de 

pesquisa e práticas de tomada de decisão. 
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Sendo a prática social entendida como o elemento central de análise do processo de 

organizar (organizing), em que o pressuposto principal é que as organizações se constituem em 

torno das suas práticas sociais cotidianas (BISPO, 2014, p. 162), a prática de organizar no 

contexto do Projeto Leituras na Praça é considerada relativamente simples pelos organizadores. 

Uma vez que a atividade vem ocorrendo há quatro anos, seus processos ao longo do tempo 

foram sendo aprimorados, de forma que as práticas envolvidas estão bem consolidadas.  

Os sujeitos envolvidos na organização e execução do Leituras na Praça são 

docentes, alunos bolsistas e alunos voluntários da UFC. O professor da universidade idealizador 

do projeto é o principal orientador e acompanhante dos alunos na execução do projeto. Como 

as atividades de extensão são tradicionalmente realizadas por docentes, alunos bolsistas e 

servidores da universidade, considera-se que os organizadores do projeto são os chamados 

portadores, responsáveis por produzir as práticas a partir dos elementos pelos quais estão 

envolvidos (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012).  

Assim, apoiando-se na Teoria da Prática, entende-se que a prática de organização 

do projeto de extensão é estruturada através da interação entre seus elementos. Reckwitz (2002) 

considera a prática como um bloco cuja existência depende da interconectividade dos 

elementos. Já Shove, Pantzar e Watson (2012) propõem que a prática emerge e persiste quando 

esses elementos (material, competência e significado) são integrados e reproduzidos pelos 

indivíduos em seu cotidiano. Logo, baseando-se na teoria da prática, as práticas são 

reproduzidas além da intenção individual, sendo estruturada através da interação de seus 

elementos, os quais são descritos e analisados a seguir.  

 

4.2.1  Elementos da Prática de Organização 

 

Utilizando a lente teórica de Shove, Pantzar e Watson (2012) atribui-se à prática o 

produto de três elementos diferentes (materiais, competências e significados). O Quadro 8, 

relaciona os elementos que definem as práticas na visão dos autores.  
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           Quadro 8 – Os elementos da prática 
Materiais Significados Competências 

Objetos, coisas, 

infraestruturas, ferramentas, 

hardware e o próprio corpo. 

Significados simbólicos, 

aspirações, emoções e 

motivações. 

Agrupa múltiplas formas de 

compreensão, habilidades e  

know-how. 

             Fonte: elaborado pela autora, com base em Shove, Pantzar e Watson (2012). 

 

As subseções seguintes tratam de identificar estes elementos na prática de 

organização do Leituras na Praça, partindo da ideia de que práticas são definidas por relações 

interdependentes entre materiais, significados e competências (SHOVE; PANTZAR; 

WATSON, 2012). 

 

4.2.1.1  Materiais 

 

Para a devida organização do PLP, necessita-se de uma infraestrutura, e a adoção 

de certos materiais são imprescindíveis. Reckwitz (2002) afirma que os objetos são 

componentes indispensáveis de muitas práticas. Os materiais incluem objetos, coisas, artefatos, 

infraestruturas, ferramentas, corpo. Os textos são escolhidos de forma a atender a expectativa 

dos perfis do grupo, um público leitor em sua maioria não tão crítico e nem tão experiente. 

 
A impressão dos textos e a organização desses textos é importante, porque realmente 

são fragmentos de textos e precisam ser primeiro organizados os textos e depois ser 

feito as fotocópias. Aí lá, a gente conta com o movimento pró-parque, por isso a 

permanência do Leituras lá, que eles que levam a mesinha, levam as cadeiras, levam 

a caixa de som. Por isso a permanência lá por esse acolhimento. Antes eles aconteciam 

em várias praças, aí não tinha como levar uma mesa por exemplo. (Org. 1). 

 

Imagem 2 – Fotocópias dos textos escolhidos 

para a leitura 

 
                       Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Além disso, foi possível compreender o papel da infraestrutura na manutenção da 

prática, pois os entrevistados afirmaram que a principal barreira para as mudanças no projeto 

tem sido a limitação da infraestrutura e as dificuldades materiais, o que tem justificado a 

presença do projeto em um único parque nesses últimos meses, conforme depoimento das 

organizadoras. Tal fato corrobora com os achados de Shove, Pantzar e Watson (2012) acerca 

da importância do elemento material, enfatizando a relação de interdependência dos materiais 

com os demais elementos. 

 

Eu acho que seria legal ser expandido né, realmente a ideia de ocorrer em várias 

praças, em vários parques, só que necessidade dessa infraestrutura né, de ter esse 

público. (Org. 1). 

  
[...] leituras na praça sugere que seja em uma praça, eu morava no bairro periférico e 

aí achar praça lá, não tem praça gente, não tem parque cuidado, não tem nem como. 

(Org. 2). 

 

Imagem 3 – Infraestrutura da praça 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Equipamentos de som como microfone e caixa de som são considerados materiais 

que influenciam a realização da prática. Tais artefatos têm exercido uma enorme importância, 

corroborando a afirmativa de Schatzki (2002, p. 106, tradução nossa) de que “[...] as práticas 

estão intrinsicamente ligadas e interligadas aos objetos.”.  

 
Como lá tem muita gente aí eu acho que esses materiais impressos e som precisa 

aumentar porque lá no parque tem muita gente aí precisa, eu acho que ele precisa 

aumentar porque senão as pessoas não conseguem ouvir e compreender mas acho que 

é mais o som mesmo, e também a questão das fotocópias aquela questão, a gente tem 

medo de levar muito para não estragar, mas também a gente faz questão de 

conscientização mesmo pensar em novas metodologias levar o texto ao público mas 

também a gente não sabe se vai faltar se vai sobrar. (Org. 1). 
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Ressalta-se também a necessidade de árvores e sombras, pois, a dificuldade em 

encontrar praças ou parques arborizados dificultou a característica itinerante do projeto. Dessa 

forma, espaços adequados que possuam infraestrutura de árvores e sombras são elementos 

materiais essenciais para a organização do projeto. 

 

As maiores dificuldades encontradas para a realização do projeto era exatamente 

encontrar as praças em que houvesse uma mínimo de infraestrutura para a gente poder 

convocar as pessoas e fazer realizar o evento, e quando eu falo infraestrutura não 

precisa nem ser bancos, etc. Basta ser sombra e o que nós percebemos é que eu sempre 

fazia um passeio buscando praças na periferia, em bairros, enfim em vários lugares 

que pudessem oferecer a sombra para as pessoas que frequentam projeto isso porque 

o projeto acontece aos domingos às 10 horas da manhã que é um horário em que a 

ainda bastante sol e a temperatura é alta com todo mundo sabe aqui em Fortaleza então 

sem sombra é inviável fazer esses encontros e aí esse na verdade foi o maior obstáculo 

que que nós encontramos. (Org. 3). 

 

Imagem 4 – Arborização e sombras do parque 

 
                          Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A presença de pessoas é o elemento central para o desenvolvimento dessa prática. 

As narrativas reforçam a importância da existência de um público leitor, o que vem a ser 

também um grande desafio. 

 
Eu acho que o projeto já nasce com uma dificuldade, porque é num domingo. Poxa 

num domingo vai dar público?! Não sei se é bem uma dificuldade é um desafio. Como 

todo projeto tem suas demandas, como o projeto é fora da universidade sua maior 

dificuldade é ter público. (Org. 2). 

 

Eu acho que seria legal ser expandido né realmente a ideia de ocorrer em várias praças, 

em vários parques, só que necessidade dessa infraestrutura né, de ter esse público, 

precisa de divulgação, de ver quais praças seria bem recebido. Acho que a expansão 

seria interessante, mas também tem que ver toda essa questão da infraestrutura e 

também do público como vai ser recebido. (Org. 1). 
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Dessa forma, a partir dos elementos materiais descritos, vai-se criando uma 

estrutura apta para o desenvolvimento do projeto. A relação dos principais elementos materiais 

com a prática de organização do projeto está sumarizada no Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Elementos materiais identificados na prática de organização do projeto 
Componente  Descrição Declarações 

Praças 
Parques ou espaços 

públicos 
“leituras na praça sugere que seja em uma praça.” (Org 2) 

Livros 

Livros para a 

exploração de autores 

e para a extração dos 

textos 

“aqui na universidade a gente tá mais focado na crítica literária. 

É importante que os textos extraídos dos para a leitura por lazer 

sejam criteriosos, procurar leituras adequadas para a galera que 

não tá preocupada em críticas, mas em ler.” (Org. 2) 

Textos impressos 

Textos extraídos dos 

livros, xerocados para 

distribuição 

“a impressão dos textos e a organização desses textos é 

importante.” (Org. 1) 

Caixa de som 

Elemento para uma 

maior propagação do 

som 

"materiais impressos e som […] porque senão as pessoas não 

conseguem ouvir e compreender, mas eu acho que é mais o som 

mesmo." (Org 1) 

Microfone 
Transmissão sonora 

mais eficiente 

"como lá tem muita gente aí eu acho que esses materiais 

impressos e som precisa aumentar porque lá no parque tem 

muita gente aí precisa.” (Org 1) 

Bancos 

Locais para 

acomodação, como 

bancos ou cadeiras 

"por isso a permanência do Leituras lá, que eles que levam a 

mesinha, levam as cadeiras." (Org 1) 

Árvores 
Áreas verdes com 

sombra 

"o projeto acontece aos domingos às 10 horas da manhã que é 

um horário em que ainda há bastante sol e a temperatura é alta 

com todo mundo sabe aqui em Fortaleza, então sem sombra é 

inviável." (Org. 3) 

Pessoas Público leitor 
"só que necessidade dessa infraestrutura né, de ter esse público." 

(Org. 1) 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

4.2.1.2  Competências 

 

As competências, o segundo elemento da prática, engloba as formas de 

entendimento, formas de compreensão, know-how e habilidade técnica (SHOVE; PANTZAR; 

WATSON, 2012). Além do desenvolvimento da infraestrutura, os organizadores vão 

desenvolvendo novas competências. Tais competências, na visão dos autores da teoria, se 

referem às diferentes formas de compreensão, habilidades e conhecimento prático, como regras 

e normas. Na percepção das organizadoras, o projeto despertou para novos hábitos e 

conhecimentos. A Organizadora 1 passou a querer aprender mais sobre os autores e suas obras, 

aumentando com isso o hábito de ler e pesquisar mais.  

  
Acho que ler mais, aumentou, porque você vê um autor aí pensa, ah acho que eu vou 

pelo menos pesquisar um pouco, e tentar entender da obra do autor [...] eu tento 

sempre pesquisar e eu acho que tipo assim, eu criei esse hábito, eu aumentei o meu 
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hábito de leitura para poder se encaixar no momento né, pra gente não ficar totalmente 

perdida. (Org. 1). 

 

Além disso, o senso crítico de pensar e refletir sobre assuntos diversos, assim como 

a capacidade de expandir seus questionamentos, têm sido competências também atribuídas a 

essa prática: “a gente amplia nossa visão como estudante, reflete mais, porque traz questões, a 

literatura traz críticas, traz questionamentos” (Org. 2). Outra habilidade desenvolvida, 

convergente nos depoimentos tem sido: “uma inquietação intelectual, de curiosidade, um prazer 

em partilhar opiniões, aquela coisa que a gente quando tá lendo sozinho não consegue fazer né” 

(Org. 3). 

Para as organizadoras, a experiência de desenvolver o projeto os tornou mais 

conscientes ambientalmente, reforçando seus hábitos para um consumo consciente, evitando-

se desperdícios. Conforme Schatzki (2002), conhecimento são os entendimentos gerais que 

tornam as práticas compreensíveis, inclusive para aqueles que não são praticantes. Assim, a 

utilização de materiais descartáveis e impressões em excesso são atividades evitadas pelos 

organizadores. Tais descobertas reforçam as conclusões de Reckwitz (2002) de que as regras e 

entendimentos como normas sociais que guiam o comportamento dos membros de um grupo 

não são necessariamente leis implícitas e nem sempre estão declaradas.  

 
[...] tem a questão das fotocópias, a gente tem medo de levar muito para não estragar 

e também a gente faz questão da conscientização mesmo, talvez pensar em novas 

metodologias para levar o texto, mas também a gente não sabe se vai faltar se vai 

sobrar. (Org.1) 

 

O Quadro 10 apresenta o conjunto das principais competências identificadas na 

prática de organização do projeto.  

 

Quadro 10 - Competências identificadas na prática de organização do projeto 
Componente  Descrição Declarações 

Letramento Capacidade leitora 
"eu aumentei o meu hábito de leitura para poder se 

encaixar no momento né". (Org. 1) 

Pesquisas sobre autores 

Hábito de conhecer a obra e 

vida dos autores 

referenciados 

"você vê um autor aí pensa, ah acho que eu vou 

pelo menos pesquisar um pouco, e tentar entender 

da obra do autor". (Org. 1) 

Inquietação intelectual 
Curiosidade, busca por 

conhecimento  

"uma inquietação intelectual, de curiosidade, um 

prazer em partilhar opiniões". (Org. 3) 

Desenvolvimento do 

senso crítico 

Habilidade de questionar, 

refletir e desenvolver um 

senso crítico  

“a gente amplia nossa visão […] reflete mais, 

porque traz questões, a literatura traz críticas, traz 

questionamentos.” (Org. 2) 

Consciência ambiental 

Compreensão de 

preservação ambiental e 

respeito pela natureza 

“eu morava no bairro periférico e aí achar praça 

lá, não tem praça gente, não tem parque cuidado, 

então não tem como. É complicado, porque eu 

acho que um dos grandes problemas é a falta de 

cuidado com os lugares e com as áreas verdes, 

 - continua - 
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Componente  Descrição Declarações 

sendo que as pessoas não cuidam, uma coisa que é 

boa pra gente”. (Org. 2) 

Entendimentos de evitar a 

utilização de materiais 

descartáveis 

Entendimentos de evitar o 

uso de materiais plásticos 

descartáveis 

"quem quiser contribuir pode levar algum lanche 

ou copos, para que utilize o mínimo possível dos 

copos descartáveis". (Org. 3) 

Compreensão de evitar 

desperdícios 

Compreensão de evitar 

desperdícios e redução do 

consumo 

"a questão das fotocópias aquela questão, a gente 

tem medo de levar muito para não estragar, mas 

também a gente faz questão de conscientização". 

(Org. 1) 

Fonte: dados da pesquisa (2020).  

 

4.2.1.3  Significados 

 

Quanto ao significado, este envolve o aspecto subjetivo dos respondentes. Reckwitz 

(2002) ressalta os significados como sendo as atividades mentais, por exemplo, emoções e 

afetos. O significado representa, na perspectiva de Schatzki (1996), as estruturas teleoafetivas, 

que contemplam as finalidades, projetos, tarefas, objetivos, crenças, afetos, emoções e humores. 

Assim, os organizadores atribuem ao projeto alguns significados simbólicos como: usufruir o 

prazer da leitura com as pessoas, compartilhar literatura, além da possibilidade de discutir obras 

literárias. 

 
Significa um ato político, da gente se posicionar numa praça, levar a literatura às 

pessoas, conversar com essas pessoas e ver suas visões sobre os autores. O projeto 

para mim é isso. É essa questão de unir ideias sobre a leitura, porque às vezes a gente 

lê um livro, mas a gente não compartilha dessa leitura. E, também, poder ter acesso a 

essas pessoas que realmente entendem de literatura. (Org. 1). 

 

Para Schatzki (2002), apesar das emoções serem subjetivas e individuais, elas 

pertencem à prática. A afetividade foi algo declarado pelas organizadoras. Para elas, o que dá 

sentido à sua escolha tem sido a atenção e carinho recebidos, o que reforça sua relação positiva 

com o projeto e, consequentemente, com os membros do grupo. Segundo a Organizadora 2, o 

afeto contribui para o sentimento de pertença e tem sido importante para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

 
Aí foi um lugar que eu descobri afetos que eu posso encontrar aqui, tanto carinho 

externos e internos e afetos para além das relações profissionais de professor e aluno 

sabe. E eu acho que tudo isso tá me mudando para ser uma profissional. Aqui tem 

professores que me inspiram a ser. (Org. 2). 

 

[...] o que mais me realiza é justamente a comunhão de pessoas seja por esse 

compartilhamento de ideias de pensamentos e reflexões a respeito do que se lê do 

escritor e de relacionar o que se lê com o momento atual do país ou do mundo. Enfim, 

muitas outras questões que não necessariamente aquelas basilares do texto elas 

surgem à raiz de algum incidente, de algum comentário de alguma coisa, seja de um 

- conclusão - 



72 

 

comentário do tema do texto que vai se desdobrando em outros temas que às vezes 

são muito próximos e são muito pertinentes. (Org. 3). 

 

O grupo compartilha saberes, trocas de afetos, conhecimentos, e mantem uma 

ralação de convivência e afeto mútuos. As organizadoras, portanto, demonstram uma grande 

satisfação, carregada de sentimentos positivos e motivacionais relacionados à organização do 

projeto. Assim, o conjunto de significados simbólicos estabelecidos pelo grupo em torno dessa 

prática, são descritos no Quadro 11, a seguir: 

 

Quadro 11 - Significados identificados na prática de organização do projeto 
Componente  Descrição Declarações 

Ato político 

Resistencia, contra atos de 

desvalorização de praças e de 

manifestações culturais 

 “significa um ato político, da gente se 

posicionar numa praça.” (Org 1) 

Usufruir da prática de 

leitura 

Prazer na experiência em 

desbravar o mundo da leitura  

“Eu sempre tive muito interesse em ler, de gostar 

de literatura.” (Org. 1) 

Discutir textos 

literários 

Argumentar, discutir e refletir 

sobre as leituras  

 “reflexões a respeito do que se lê do escritor e 

de relacionar o que se lê com o momento atual 

do país ou do mundo.” (Org 3) 

Compartilhar literatura  
Levar o conhecimento literário a 

outras pessoas 

Levar a literatura às pessoas, conversar com 

essas pessoas e ver suas visões sobre os 

autores. (Org. 1) 

Ocupação de espaços 

públicos 

Possibilidade de usufruto de 

espaços públicos que são 

subutilizados 

 “então eu acho que a dificuldade é mais 

externa, de cidade, não é uma dificuldade do 

projeto. Eu acho que esse direito a cidade que a 

gente não tem inviabiliza muito nosso percurso 

pela cidade.” (Org 2) 

Troca de afetos 

Os membros demonstram atenção 

e carinho com os demais 

participantes 

"foi um lugar que eu descobri afetos que eu 

posso encontrar aqui, tanto carinho externos e 

internos e afetos". (Org. 2) 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Dessa forma, observa-se como a abordagem da prática se revela necessária para 

demonstrar como o conhecimento, afetos e emoções são distribuídos nas práticas, em vez de 

existir unicamente como propriedade dos indivíduos. 

 

4.2.2  O Desenvolvimento da Prática Social de Organização do Projeto  

 

Os elementos descritos anteriormente, ao se conectarem, permitem identificar a 

existência de práticas e emergir para a incorporação de novos hábitos pelos sujeitos. 

Examinando como a prática se desenvolve a partir dos elementos descritos, formam-se as 

conexões entre esses três elementos, condição necessária para a existência da prática de 

organização do projeto, conforme Figura 11: 

 



73 

 

Figura 11 – Configuração da prática de organização do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020). 
 

Shove, Pantzar e Watson (2012) defendem que a partir das mudanças no arranjo 

desses elementos podem acontecer a transformação em uma nova prática. É através, portanto, 

de padrões repetidos que se tem a reprodução das práticas, o que torna a atividade reconhecível. 

Conforme Reckwitz (2002, p. 255, tradução nossa), as práticas sociais são rotinas que implicam 

necessariamente a ideia de temporalidade, práticas sociais “[...] ocorrem na sequência de tempo, 

em repetição, a ordem social é, portanto, basicamente a reprodução social”. Uma das 

organizadoras identifica frequência nessa prática. 

 
As pessoas já estão acostumadas com aquele encontro e a maioria daquelas pessoas 

estão preocupadas com a ocupação daquele parque e todo evento que acontece lá para 

eles é superimportante, e com o tempo você acaba se apaixonando com o hábito de 

leitura, né, que é fundamental. (Org. 1). 

 

A abordagem da prática permite evidenciar também as dinâmicas das relações 

humanas e materiais. Na visão das organizadoras, as relações entre os membros do projeto se 

convergem por um ponto em comum, que é o apreço dado à literatura e aos autores de obras 

literárias. Ademais, as organizadoras destacam a valorização dos espaços públicos e um gosto 

pela natureza como outros aspectos em comum entre os membros. 

 
São pessoas muito receptivas e solidárias estão dispostas a ajudar a conversar com 

você, elogiar o seu trabalho. [...] E também eles são muito preocupados com o 

movimento pró-parque, todos eles, ou a maioria né são preocupados com o meio 

ambiente, eles têm muito cuidado com a literatura, são pessoas muito solidárias, todos 

eles têm bastante isso em comum. (Org. 1). 

 

É uma relação que já tem vínculo... e esse se sentir parte faz com que a relação ganhe 

força. (Org 2). 

 

Assim como Schatzki (2002) defende que o social é formado por um nexo de 

práticas humanas e arranjos materiais, em se tratando das organizadoras e dos artefatos, também 

Materiais: 

Praças, livros, textos impressos, 

caixa de som, microfone, 

bancos, árvores, pessoas. 

Significados: 

Ato político, usufruir da prática de 

leitura, discutir textos literários, 

compartilhar literatura, ocupação de 

espaços públicos, troca de afetos. 

Competências: 

Letramento, pesquisas sobre autores, 

inquietação intelectual, desenvolvimento 

do senso crítico, consciência ambiental, 

entendimentos de evitar a utilização de 

materiais descartáveis, compreensão de 

evitar desperdícios. 
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se identificou a presença de uma relação: “eu gosto dessa relação com a cidade, com a praça, 

estimulou mais a minha vontade de usufruir desses lugares” (Org. 2). 

Destaca-se que a prática de organização do Leituras na Praça, como uma interação 

entre os elementos, não é uma prática isolada, sendo, portanto, parte de uma interação de rede 

de práticas que contribui para desenvolver outras práticas. Tal prática, desse modo, se une à 

prática de leitura que ocorre nos encontros do projeto, influenciando e sendo influenciada por 

ela. 

 

4.3  A Prática Social de Leitura 

 

A prática de leitura, como fenômeno social, se configura em um dado contexto 

histórico e social. A leitura é uma atividade que existe há de milhares de anos e envolve a 

habilidade técnica e cognitiva de ler. Historicamente, essa atividade foi sofrendo algumas 

modificações, Southerton, Olsen e Warde (2012) defendem que a prática de leitura varia 

conforme o contexto sociocultural. No início, a leitura era uma atividade restrita aos grupos 

mais privilegiados da sociedade, a qual somente as pequenas elites da população tinham acesso: 

fatores como níveis de educação, renda, ocupação e região determinavam quem tinha acesso à 

leitura (HALL, 1993). Assim, como significado, a leitura como prática social estava associada 

questões de status, riqueza, hierarquia e poder.  

No cenário contemporâneo, formado por uma sociedade letrada, a leitura é uma 

atividade exercida com mais frequência. Tal prática foi se popularizando e se tornou acessível 

a todas as classes sociais e, com isso, novos significados passaram a ser atribuídos. Hall (1993) 

defende que as alterações no sistema de produção e distribuição de livros, além das mudanças 

associadas com novas tecnologias e práticas de negócios emergentes no século XIX, afetaram 

as práticas de leitura. 

Os estudos de Southerton, Olsen e Warde (2012) identificaram que as novas mídias 

digitais (televisão, internet) estariam prejudicando a leitura realizada a partir de materiais 

impressos. Conforme estes autores, o desenvolvimento tecnológico tem impactado o modelo 

de leitura tradicional em livros e textos impressos. Portanto, novas configurações e formas 

foram sendo atribuídas a essa prática, consequentemente alterando a prática de leitura. 

Southerton, Olsen e Warde (2012) ressaltaram ainda que os materiais de mídia não irão 

substituir o material impresso, mas que as alterações nesses elementos têm gerado a 

multiplicação e diversificação das práticas de leitura. Como Shove, Pantzar e Watson (2012) 

destacam que a prática se configura e se sustenta a partir das conexões entre seus elementos 
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materiais, simbólicos e competências, reconhece-se que essa prática não se restringe apenas à 

condições do comportamento humano, mas requer uma conectividade de elementos, como 

objetos disponíveis, significados associados e competências. Ela emerge a partir de 

transformações e interrelações entre seus elementos. 

Para fins desse estudo, considera-se prática de leitura a leitura como lazer, 

excluindo a leitura de trabalho ou educacional, em consistência com a pesquisa de Southerton, 

Olsen e Warde (2012). Assim, nesta etapa do estudo, buscou-se investigar como se configura a 

prática de leitura no contexto do PLP. A leitura coletiva é a atividade principal que é oferecida 

pelo projeto. Esta ação tem como objetivo estimular a leitura de textos literários. Os 

participantes são, em sua maioria, adultos moradores do bairro onde os encontros ocorrem. Não 

se estabelece nenhum requisito para frequentar o PLP mesmo sendo necessária a habilidade da 

leitura, não há restrição quanto a ser alfabetizado.  

Considera-se como elementos materiais identificados na prática de leitura a 

infraestrutura, materiais e textos disponíveis; o bem-estar, conhecimento, lazer e resgate 

cultural são vistos como significados; e a capacidade leitora entra como competências. Buscou-

se, dessa forma, analisar o fazer leitura como um fenômeno social, que se constitui como um 

aspecto social específico influenciado pelos diversos elementos (materiais, significados e 

competências) que são melhor analisados a seguir. 

 

4.3.1  Elementos da Prática de Leitura 

 

4.3.1.1  Materiais 

 

De acordo com a abordagem de Shove, Pantzar e Watson (2012), os materiais 

exercem uma grande importância no contexto da prática, referindo-se principalmente a objetos, 

coisas, tecnologias, ferramentas utilizadas, entidades físicas e infraestruturas.   

 A prática de leitura no contexto do PLP tem alguns materiais que são considerados 

imprescindíveis. Conforme Shove, Pantzar e Watson (2012), os materiais acrescentam um 

grande sentido ao delinearem as condições ideais de infraestrutura, apoiando e facilitando a 

prática. No caso, os textos seriam um dos artefatos mais necessários para a execução da prática, 

fato que é ressaltado por diversas vezes nas falas de alguns dos entrevistados. 

 

No primeiro encontro que eu vi, todo mundo conseguiu ter acesso aos textos não ficou 

faltando. Então se for todo mundo do grupo... texto dá importância para a gente ter 

um suporte pra realmente tá acompanhando, porque quando você tá só ouvindo o 

texto, esse acaba se perdendo, mas quando você tá lendo ele realmente diante dos seus 
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olhos muda completamente, a sua atenção fica presa ali aquele papel e tudo mais. 

(Leitor 1). 

 

Embora a prática de leitura, de um modo geral, tenha sofrido modificações, como 

dito anteriormente, tal prática a partir de material impresso ainda se mantém. Considerando a 

posição de Reckwitz (2002, p. 253, tradução nossa), de que as coisas são elementos necessários 

em uma prática e “[...] a relação entre agentes (corpo/mente) e coisas dentro de certas práticas 

representam o social.”. Caso a prática de leitura a partir de um texto impresso sofresse alteração 

por meio de um dispositivo tecnológico, para o texto digital, isso representaria outro material, 

o qual requereria outros conhecimentos e, possivelmente, geraria outros valores e emoções, 

modificando toda a conexão desses elementos e transformando-a em nova prática.  

Os equipamentos sonoros também afetam o envolvimento nas práticas de leitura 

coletiva no PLP. Tais equipamentos, como caixa de som e microfone, permitem um maior 

envolvimento dos participantes e são condições necessárias para um maior acompanhamento 

da leitura pelo público. A importância desses materiais, além de observada, também foi citada 

na fala dos entrevistados. 

 
Eu achei o microfone muito baixo. Tinha umas senhorinhas lá atrás eu percebi que 

elas não estavam conseguindo ouvir então também isso, assim, se pudesse que 

realmente todo mundo ouça porque o espaço aqui é grande então se eles são muito 

baixos quem vai ficar ali na frente como eu falei as pessoas estão conectadas. (Leitor 

1). 

 

 Imagem 5 – Microfone e equipamento de som 

 
                        Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

O ambiente natural também impacta no desenvolvimento das práticas de leitura no 

PLP. Para os participantes, o parque assume um caráter representativo. A importância da 
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aproximação com a natureza e a arborização leva os leitores a preferir ambiente o mais natural 

possível. Neste contexto, o fato de a atividade ser realizada em espaços públicos, como praças 

e parques, desperta um maior prazer e representa uma atividade de lazer, enfatizando a 

importância do local e da natureza, como observado nos depoimentos dos entrevistados. 

 
[...] Quero continuar estando nesse lugar, num espaço verde assim que é tão legal. 

(Leitor 1). 

 

É um espaço que eu gosto, perto da minha casa. Seria muito bom para ser realizado 

em outros parques e numa estrutura mais pública. (Leitor 2). 

 

Alguns sujeitos consideram uma carência em relação ao material de divulgação, o 

que justifica uma baixa aderência de novos participantes. Essa dificuldade dos moradores do 

próprio bairro tomarem conhecimento acerca do projeto ocorre pois, atualmente, a principal 

forma de divulgação tem sido a mídia digital, como aplicativos de mensagens e redes sociais.  

 
Eu acho que deveria haver assim, no sentido da divulgação ser mais antecipada porque 

às vezes nós que ajudamos na divulgação recebemos o material de divulgação da 

internet em cima da hora então esse é um aspecto crucial né. Porque estamos lidando 

com um público muito específico de internet, já é menos popularizado né, do que 

como uma TV, e se a gente chega em cima da hora é pior. (Leitor 3). 

        

Imagem 6 – Material digital de divulgação 

 
            Fonte: Instagram (2019). 
 

A prática, sob a lente de Shove, Pantzar e Watson (2012) manifestam grande 

atenção aos elementos materiais, os quais estão incorporados às atividades cotidianas. Assim, 

os dados acerca dos materiais identificados na prática social de leitura no PLP são resumidos 

no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Materiais identificados na prática de leitura 
Componente  Descrição Declarações 

Praças 
Parques, praças ou espaços 

públicos 

“eu acho que deveria ser um projeto quem sabe itinerante, 

que pudesse ocupar mais espaço se apropriar de mais 

espaços públicos.” (Leitor 8) 

Textos impressos 

Textos extraídos dos 

livros, impressos para 

distribuição 

“e se tratando do material eu penso que poderia ter sim mais 

materiais, mas eu acho que deveria partir de interesse 

coletivo né porque não tem como uma pessoa só está trazendo 

xerox.”  

(Leitor 7) 

Equipamentos 

sonoros 

Elemento para uma maior 

propagação do som 

“deveríamos ter um som melhor, melhoraria mais o projeto.” 

(Leitor 3) 

Bancos 
Locais para acomodação, 

como bancos ou cadeiras 

“de repente como há idosos frequentando, ter uma melhor 

condição de acessibilidade, aqui onde é feito, ter uma rampa 

de acesso, a própria questão da postura ... então assim se 

tivesse umas cadeiras para sentir mais confortável, porque aí 

quanto mais confortável, mais você vai ficar concentrado.” 

(Leitor 4) 

Árvores Áreas verdes com sombra 

“olha quanto a estrutura eu acho que o parque oferece tudo 

que a gente precisa né que a natureza que é bem estar esse 

clima.” (Leitor 9) 

Materiais para 

divulgação 

Ferramentas para 

contribuir na divulgação 

do projeto 

“apesar de ser um projeto de extensão da universidade, eu 

como aluna, apesar de tá na própria universidade, só fui 

conhecer aqui porque sou frequentadora do parque. Mas, não 

há tanta essa divulgação desse projeto de extensão.” (leitor 4) 

Pessoas Público leitor 

“nossa dificuldade é trazer mais pessoas dos bairros para 

essas praças né... sensibilizar as pessoas a virem aos parques 

e consequentemente ao projeto.” (Leitor 3) 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

4.3.1.2  Competências 

 

As competências dizem respeito à compreensão, habilidades, entendimentos, saber 

fazer. Segundo Uveda et al. (2014), é essencial a competência de leitura da palavra, nos seus 

aspectos gramaticais e de funções da linguagem, para uma leitura social. Há ainda uma 

interação do leitor com diferentes textos e autores, interação esta que se dá em meio às vivências 

dos sujeitos e envolve uma relação de aspectos socioculturais.  

Neste sentido, o Leitor 1 relatou que a sua participação nos encontros do PLP 

favoreceu a incorporação de uma nova competência: o hábito de falar em público. Uma vez que 

ele manifestou o seu ponto de vista para todo o grupo em alguns momentos de discussão sobre 

a leitura, não tendo anteriormente o hábito de falar em público, passou a sentir-se mais seguro 

e percebeu que sua oratória melhorou bastante. 

 
Falar ao microfone, era uma coisa que eu não conseguia fazer isso. O fato de eu ser 

acolhido, talvez isso tenha contribuído. Eu fui ao microfone e eu falei, eu falei muito, 

eu nunca tinha feito isso! Essa questão de se expressar, depois daqui eu falei também 

em outro lugar ao microfone, que tinha muita gente. Eu tenho medo de falar em 

público grande, mas quando você gosta daquela coisa que você tá falando e você sente 

seguro sobre aquilo... eu acho que são momentos, eu acho que aproveitar esses 
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momentos de você conseguir falar. Para você não ficar simplesmente guardando para 

você ir com um possível medo de que vai errar... eu acho que a importância disso para 

mim, ainda que esteja em situações de medo eu consegui encarar aqui. (Leitor 1). 

 

Para aprofundar a percepção da pesquisadora acerca das competências dos sujeitos 

no exercício desta prática, os entrevistados foram questionados se suas experiências na prática 

de leitura haviam mudado eles de alguma maneira. De acordo com os relatos, percebeu-se que 

foi possível a modificação dos seus hábitos, como o hábito de buscar novos aprendizados. 

Aliado a isso, como forma de se sentirem parte e inseridos no grupo, os participantes ao 

perceberem o conhecimento do grupo, sentiram a necessidade de aprender mais, aprimorando 

suas leituras. Para alguns praticantes, a leitura também os incentivou a aumentarem seu 

conhecimento sobre os autores que estavam sendo lidos.  

 
O projeto incentiva a gente a ir atrás da obra e ler. Então, por exemplo, eu nunca tinha 

lido Macunaíma, e olha o livro lá em casa! Porque eu comprei pros meninos na época 

do colégio. Então fui ler por conta do projeto. Então o projeto é muito bom porque dá 

aquele start para a gente mesmo procurar ler. (Leitor 3). 

 

Uma vez que a leitura ocorre em grupos, o convívio coletivo tem sido uma 

competência incorporada pelos participantes. Como ler é uma prática habitualmente isolada e 

que exige concentração, o desafio dos leitores é despertar para a leitura em grupo. Adiciona-se 

a importância dada ao compartilhamento pelos praticantes como algo percebido entre eles. O 

Leitor 7 relatou em seu discurso a importância deste convívio coletivo. 

 
A gente tá no momento onde a tecnologia rouba todo e qualquer prioridade rouba a 

nossa possibilidade de se conectar com as pessoas os afetos as relações dos olhares, 

então eu acho que esse projeto ele perpassa a leitura, perpassa o debate, ele é mais; é 

sobre fazer o que a gente está deixando de fazer e de se reunir e quando a gente se 

reúne muita coisa boa vai acontecer desde a criação de conhecimento de várias 

culturas. (Leitor 7). 

 

Reckwitz (2002) reconhece que dentro da prática, as performances corporais estão 

ligadas às atividades mentais e seu conhecimento, mas não no sentido de uma soma de 

conteúdo, mas sim um conhecimento de know-how, que abrange as formas de entender. A 

compreensão de respeito à natureza e preservação ambiental tem sido uma competência que 

permeia esta prática social desenvolvida. A partir das observações e das entrevistas, identificou-

se a compreensão do grupo na importância dada ao espaço verde, o respeito aos animais, o 

cuidado com lixo e demais ações que degradem a natureza. 

As competências relatadas pelos entrevistados estão descritas no Quadro 13 

apresentado a seguir:  
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Quadro 13 - Competências identificadas na prática de leitura 
Componente  Descrição Declarações 

Letramento Capacidade leitora  

 “o projeto incentiva a gente a ir atrás da obra e ler. Então, por 

exemplo, eu nunca tinha lido Macunaíma, e olha o livro lá em 

casa! Então fui ler por conta do projeto.” (Leitor 3) 

Consciência 

ambiental 

Compreensão de 

preservação ambiental 

e respeito pela 

natureza 

“muitos na ignorância, acham que as folhas das árvores 

estarem ali no chão, não servem de adubo, não são a proteção 

para Terra acha que é um descaso que tá com muito lixo mas 

não é, é um ambiente natural.” (Leitor 4) 

Senso de 

coletividade 

Respeito com o 

próximo, cuidado com 

o outro e ajuda mútua. 

“aqui é um círculo de amizade, quando chega uma pessoa de 

fora acaba sendo também muito bem recebida, é uma mini 

família digamos assim.”  (Leitor 4) 

Oratória 
 Capacidade de se 

expressar em público 

“falar ao microfone, era uma coisa que eu não conseguia fazer 

isso. O fato de eu ser acolhido, talvez isso tenha contribuído. Eu 

fui ao microfone e eu falei, eu falei muito, eu nunca tinha feito 

isso! Essa questão de se expressar.” (Leitor 1) 

Compartilhamento 

de conhecimento 

Difusão e troca de 

conhecimentos 

“possivelmente também igualmente aquilo que eu sei 

compartilhar. Compartilhar conhecimento e receber 

conhecimento melhorou mais essa troca.” (Leitor 2) 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

4.3.1.3  Significados 

 

Um aspecto fundamental envolvido na prática é a atribuição de diversos 

significados subjetivos a esta prática. Para os praticantes da prática, a experiência de 

participação do projeto tem como simbolismo a aproximação com a literatura e a oportunidade 

de discutir sobre literatura com outras pessoas que admiram essa arte. 

 
[...] bem acho que, realmente eu não tenho muita gente com quem tá conversando 

sobre literatura, eu não tenho lugares eu não conheço lugares para ir, às vezes os locais 

onde acontece atividade como essa é muito longe de mim não tem condição de eu ir 

lá para as áreas nobres da cidade. (Leitor 1). 

 

É uma aproximação mediada dos escritores né, então é como você chegar mais perto 

muitas vezes de escritores não tão cotidianamente lidos, ser feita essa aproximação 

que também não deixa de ser uma releitura desses escritores... Para poder estar aqui 

conversando sobre algo que eu gosto. Eu acho que esse aspecto para mim de estar 

envolvido numa atividade que eu goste de fazer. (Leitor 2). 

 

Ademais, a necessidade e o prazer de frequentar ambientes públicos e, 

principalmente, o contato com a natureza, a paisagem natural e a diversidade de vegetação 

encontrada no ambiente têm motivado os praticantes a se inserirem nessa prática.              
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   Imagem 7 - Vegetação do parque 

 
                        Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Schatzki (1997, p. 303, tradução nossa) argumenta que “[...] a atividade humana 

continuamente expressa emoções, humor e sentimentos.”. Identificou-se que o que move 

também os praticantes na leitura tem sido o sentimento de defesa e resistência política, contra 

qualquer processo destrutivo de desenvolvimento e de falta de acesso à cultura. 

 
É importante a gente tá inserido na cultura, principalmente neste desgoverno e a gente 

precisa digamos assim se blindar com arte com cultura não apenas recebendo esse 

conteúdo, mas se possível estando organizado, estando participando de oficinas de 

clubes de leitura, de debates, e de grupos de música enfim é importante você ser um 

pequeno soldadinho né. (Leitor 4). 

 

A Leitora 2 relatou que essa prática de ler, apelidada por ela de “fora de casa”, ou 

seja, em áreas públicas, fazia ela sentir saudades de sua infância pela vivência em espaços 

públicos com seus familiares e vizinhos na época. Considerando a diversidade de opções de 

lazer e o surgimento de novos hábitos de lazer, como shopping e jogos eletrônicos, o convívio 

nas praças, portanto, tem significado o resgate de velhos hábitos. Assim, os entrevistados 

destacam a importância de resgate dessa prática, que era comum em grupos familiares e 

encontros de amigos, e que está sendo perdida ao longo da história. 

 
[...] então a ideia também de levar essas atividades culturais às praças de Fortaleza e 

aos parques né, e difundir um pouco mais a ideia da leitura coletiva que já teve assim 

digamos, tanta adesão em tempos passados, já foi uma coisa que era uma prática 

rotineira de família, etc. e se perdeu. Hoje em dia, nem família, nem amigos tem mais 

esse hábito tão presente. (Org. 3). 
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Os leitores ao serem questionados sobre as emoções, revelaram uma prevalência de 

emoções positivas associadas com a vivência dessa prática, destacando sentimentos positivos 

gerados a partir da experiência do lugar. A participação no projeto, segundo os entrevistados, 

transmite uma sensação de bem-estar e os membros consideram uma atividade de lazer. 

 

     Imagem 8 – Grupo de interação entre as crianças 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Os participantes sentem uma forte relação afetuosa e de união com os demais 

membros do grupo e uma boa acolhida para os novos membros que estão chegando. 

 
Me sinto muito bem acolhido. Assim, sendo, que eu não conheço ninguém, ninguém 

me conhecia e eu me senti muito em família... senti aqui (o grupo) ser realmente muito 

receptivo, acolhedoras e tudo mais. (Leitor 1). 

 

A partir, portanto, das interpretações apresentadas, elaborou-se o Quadro 14 que 

sintetiza os significados atribuídos a prática de leitura. 

 

Quadro 14 – Significados identificados na prática de leitura 
Componente  Descrição Declarações 

Ato político 

Resistencia, contra atos 

de desvalorização de 

praças e de 

manifestações culturais 

“É importante a gente tá inserido na cultura, principalmente 

neste desgoverno e a gente precisa digamos assim se blindar 

com arte com cultura” (Leitor 4) 

Usufruir da prática 

de leitura 

Prazer na experiência  

da leitura  

“eu gosto bastante de Literatura e tudo mais, é a área que eu 

quero levar para minha vida enquanto profissão.” (Leitor 1) 

Conhecer autores 

Satisfação pelo contato 

com a obra e vida dos 

autores referenciados 

“para conhecer um pouco da história dos autores, porque a 

gente ler, eu gosto de vários autores, leio livros da Cecilia 

Meireles, Rachel de Queiroz, mas a gente conhece muito 

pouco sobre os autores. Então eu acho que esse é o momento e 

uma oportunidade de conhecer a história daqueles autores 

que a gente tá lendo.” (Leitor 5) 

Discutir textos 

literários 

Argumentar, discutir e 

refletir sobre literatura 

“bem acho que, realmente eu não tenho muita gente com 

quem tá conversando sobre literatura, eu não tenho lugares, 

- continua - 
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Componente  Descrição Declarações 

eu não conheço lugares para ir, às vezes os locais onde 

acontece atividade como essa é muito longe de mim.” (Org. 1) 

Ocupação de 

espaços públicos 

Possibilidade de 

usufruto de espaços 

públicos que são 

subutilizados 

“parece que nós aqui dessa cidade estamos muito voltados 

para praia né. Então as pessoas ficam deslumbrados quando 

entram aqui no parque e participam do projeto. E elas fazem 

comentários: Puxa que maravilha, não sabia que esse parque 

era assim”. (Leitor 3) 

Preservação 

ambiental 
Respeito pela natureza 

“tem essa questão de estar aqui na área verde, que realmente 

os poderes públicos não valorizam, só querem derrubar.” 

(Leitor 1) 

Resgate de hábitos 

antigos 

Valorização de hábitos 

antigos onde a 

população tinha o hábito 

de se reunirem ruas e 

praças 

“na infância, a gente curtia isso aqui de ficar nas ruas com os 

vizinhos e amigos ou nas praças.” (Leitor 2) 

Troca de afetos 

Os membros 

demonstram atenção e 

carinho com os demais 

participantes. 

“Eu vejo muita amizade e conhecimento, que se consolida e 

aumenta aqui. É tipo assim uma confraria do pessoal que 

gosta de autores e livros. Uma relação legal de amizade.” 

(Leitor 3) 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A partir da análise dos dados coletados, foi possível elencar os elementos que 

compõem a prática de leitura. Partindo da ideia de que as práticas consistem em integrações 

ativas de material, competência e significado (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012). 

 

4.3.2  O Desenvolvimento da Prática Social de Leitura 

 

Considerando a abordagem de Shove, Pantzar e Watson (2012), as práticas 

consistem em integrações de material, competência e significado, e do que as pessoas fazem 

em suas vidas cotidianas nas sociedades. A leitura, então, passa a ser analisada como uma 

prática social, pois implica o reconhecimento dos elementos materiais, simbólicos e 

competências associadas a essa prática, que se interconectam e se moldam com o tempo e 

espaço.  

A prática vai além da ação humana e, para Reckwitz (2002), envolve atividades 

corporais e mentais de saber o que fazer e como fazê-lo, sendo a prática uma espécie de bloco 

que depende da interconexão desses elementos e não pode ser reduzido unicamente a nenhum 

desses elementos. A Figura 12 demonstra a combinação desses elementos presentes, 

enfatizando a prática de leitura no contexto do projeto em estudo.  

 

- conclusão - 
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   Figura 12 – Configuração da prática de leitura 

  Fonte: elaborada pela autora (2020). 
 

Identificou-se que as ligações entre esses elementos são (re)produzidas 

constantemente pelos praticantes, o que leva à sustentação da prática de leitura. Santos, Sette e 

Tureta (2006) destacam a necessidade da rotinização para a formação da estrutura e sustentação 

da prática, já que as práticas sociais rotinizadas acontecem e se repetem ao longo do tempo, 

sendo reproduzidas. 

Considerando que as práticas são compostas a partir das interações entre agentes 

humanos e materiais (RECKWITZ, 2002; SCHATZKI, 2002), percebeu-se na prática de leitura 

analisada a interação entre os praticantes. De fato, a prática forma um elo entre os praticantes e 

com os espaços e lugares no qual os encontros ocorrem. O prazer pela leitura é, portanto, o 

processo que sustenta socialmente a prática, identificado pelos leitores como uma das principais 

motivações que unem os participantes: “O que eu vejo é isso, as pessoas se juntam aqui porque 

gostam de ler ou mesmo por serem estudiosos da área.” (Leitor 3). 

Os participantes esperam permanecer nos encontros, compartilhar com os demais 

os conhecimentos adquiridos e que essa atividade alcance um maior número de pessoas. 

Conforme afirmou o Leitor 1, o início da prática de leitura ocorreu a partir do convite da 

professora coordenadora do projeto e a partir desse primeiro contato tal prática tem se tornado 

rotina:  

 

Eu não tinha conhecimento, ela apresentou, então já que eu gosto bastante de 

Literatura e tudo mais, e é a área que eu quero levar para minha vida enquanto 

profissão, então achei interessante. (Leitor 1). 

 
[...] eu espero tá aqui continuando aprendendo um pouco mais. Possivelmente também 

compartilhando aquilo que eu sei. Compartilhar conhecimento e receber 

conhecimento. Seria muito importante se isso fosse uma política pública, se isso 

fizesse parte de um programa de cultura, de um programa da Secretaria de educação. 

(Leitor 2). 

Competências: 

Letramento, consciência ambiental, 

senso de coletividade, oratória, 

senso de compartilhamento. 

 

 

Materiais: 

Praças, textos, livros, bancos, 

equipamentos sonoros, árvores, materiais 

de divulgação, pessoas. 

 

Significados: 

Ato político, usufruir da prática de 

leitura, conhecer autores, discutir 

textos literários, ocupação de espaços 

públicos, preservação ambiental, 

resgate de hábitos antigos, troca de 

afetos. 
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Eu caminho aqui no parque, e aí eu vi o grupo, fui ver o que era, vi que era sobre 

literatura que é uma coisa que eu gosto muito, e aí quando foi no final de Maio eu 

comecei a vir e participei, que foi sobre Cecília Meireles e todo mês quando dá, eu 

estou aqui. (Leitor 5). 

 

A partir, portanto, da análise dos dados, pode-se concluir que a prática de leitura é 

uma necessidade pessoal e carregada de significados, sendo vista pelos praticantes como uma 

atividade social importante, que cumpre uma função social, e é transformadora para aqueles 

que a praticam. 

 

4.4  A Universidade como um arranjo de práticas 

 

Muitos teóricos têm considerado a Teoria da Prática uma abordagem adequada para 

o estudo das organizações. Nicolini (2012) ressalta as mudanças nas pesquisas acadêmicas que 

alteraram a forma como as organizações são analisadas: nas últimas três décadas, a organização 

deixou de ser considerada como uma entidade (coisa, estrutura) e passou a ser compreendida 

como um fenômeno, e nas pesquisas contemporâneas a organização é vista como processo 

social.  

A prática é, portanto, uma prática social, uma vez que se considera o contexto 

histórico, cultural e social para determinar o que as pessoas fazem. Nesse contexto, a Teoria da 

Prática é, portanto, uma alternativa para a compreensão dos fenômenos organizacionais. 

Nicolini (2012) enfatiza que o objeto de investigação sob a teoria da prática nos estudos 

organizacionais tenha a análise em como essas práticas são realizadas, em vez de centralizar no 

indivíduo que realiza a ação. O autor exemplifica que o foco é nas atividades gerenciais e 

empreendedoras, e não nos gerentes e nem nos empreendedores; o foco também deve estar nas 

práticas de formulação e de venda, e não em estrategistas e vendedores.  

Uma organização envolve muitos fenômenos sociais e uma grande quantidade de 

práticas sendo constantemente construídas e reconstruídas (SCHATZKI, 2006). Com isso, 

percebe-se as que práticas formam nexos e arranjos que se conectam. Shove, Pantzar e Watson 

(2012) afirmam que as práticas rotineiramente adotadas no mesmo local, como cozinha e 

escritório, não são necessariamente conectadas apenas por existirem no mesmo espaço. 

Conforme os autores, há diversos fatores importantes para essa associação, como o arranjo 

físico dos elementos materiais. Como outros exemplos citado pelos autores, tem-se as práticas 

que exigem os suprimentos de água corrente e que, por isso, tentem a se convergir em torno de 

torneiras e esgotos, ou as práticas de escritório, que se relacionam com as disposições materiais 

de documentos e equipamentos tecnológicos.  
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A universidade, neste contexto, pode ser compreendida como um sistema complexo 

formado por um emaranhado de práticas. Conforme Shove, Pantzar e Watson (2012), as práticas 

estabelecem uma relação mútua, colaborando ou competindo com a reprodução de outras 

práticas. Schatzki (2005) reforça esse pensamento ao destacar as práticas que se inter-

relacionam no contexto das universidades: 

 
Um departamento acadêmico é um conjunto de práticas e arranjos materiais. As 

práticas adotadas incluem práticas de classificação, práticas de pesquisa, práticas de 

aconselhamento, práticas de governança, práticas administrativas, práticas de reuniões 

práticas de conselho e práticas de consulta [...] a Faculdade à qual o departamento 

pertence, é uma confederação desses feixes de materiais de prática; as do 

departamento acadêmico, as do escritório do reitor, da equipe de suporte, de 

comunicações, das várias faculdades, de comitês e assim por diante. Esses feixes se 

sobrepõem e interagem. Eles se sobrepõem quando elementos de práticas e ordens 

aparecem em feixes diferentes. Eles interagem de inúmeras maneiras: os 

departamentos emitem diretrizes para outros departamentos, secretários do 

departamento conferem, os departamentos tomam decisões e elaboram propostas que 

são comunicados aos comitês, nas aulas da faculdade, no ensino ou conduzem 

pesquisa conjunta, professores de diferentes departamentos discutem questões 

pedagógicas, e assim por diante (SCHATZKI, 2005, p. 474). 

 

Seguindo essa linha, considera-se que o Projeto de extensão Leituras na Praça está 

imerso na sua rede de práticas, uma vez que uma série de atividades conjuntas e interligadas 

são realizadas e, portanto, são influenciadas e influenciam essas outras práticas interconectadas. 

Como dito por Shove, Pantzar e Watson (2012, p. 81), assim como os elementos estão ligados 

para formar práticas reconhecíveis, as práticas se ligam, umas às outras, para formarem feixes 

ou complexos: 

 
Os feixes são padrões de malha soltos baseados na localização e coexistência das 

práticas. Os complexos representam combinações mais rígidas e integradas, algumas 

tão densas que constituem novas entidades em seu próprio direito. As relações inter-

práticas desses e de outros tipos têm efeitos emergentes, cumulativos e muitas vezes 

irreversíveis para as práticas individuais, para os elementos de que são compostos, e 

para a textura espacial e temporal da vida cotidiana (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 

2012, p. 81). 

 

Analisando a prática de organização do projeto no contexto do PLP, como exposta 

anteriormente, percebeu-se que ela é formada por um emaranhado de práticas, entre elas, a 

prática de organização do projeto para a atividade fim que é a prática de leitura. Nesse contexto 

de análise, a prática de leitura estabelece um aspecto mútuo com a prática de organização do 

projeto, que também se inter-relaciona com outras práticas como a oratória, análise crítica dos 

textos, discussões em grupo, entre outras. Quando as práticas dependem uma da outra (seja em 

termos de sequência, sincronização, proximidade ou coexistência necessária), elas constituem 

complexos de práticas (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012). A prática de organizar, 
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envolve uma sequência de atividades, como planejamento de leituras, pesquisa sobre autores, 

reuniões, relatórios, convite a leitores, divulgação, organização dos textos, distribuição de 

textos e a atividade fim, que é a prática de leitura.  

Shove, Watson e Pantzar (2012) defendem que as formas como as diversas práticas 

se relacionam são importantes na formação da disponibilidade, distribuição e circulação de 

elementos. Essas relações podem se configurar como feixes soltos ou complexos densos. A 

prática de dirigir, citada pelos autores, está vinculada a uma série de práticas (dar as sinalizações 

do veículo, dar a partida do motor, atividades mecânicas), que os autores designam como 

práticas discretas. Conforme os autores, no decorrer do tempo essas práticas componentes se 

fundiram, de modo que a prática de dirigir se tornou reconhecida e promulgada como uma única 

entidade. Há casos, em que as práticas se tornam tão intimamente ligadas que as distinções entre 

elas se dissolvem (SHOVE; WATSON; PANTZAR, 2012), o que acaba constituindo uma única 

prática. 

Os teóricos da prática reconhecem as interconectividades das práticas, entretanto, 

há uma lacuna nas pesquisas sobre como as diferentes práticas se relacionam. Schatzki (2005) 

afirma que as práticas se conectam quando, as ações de diferentes práticas formam cadeias. 

Para Shove, Watson e Pantzar (2012), descrever as relações entre práticas, exige caracterizar 

os tipos de vínculo envolvidos, as maneiras quais esses vínculos surgem e são formados e os 

sistemas dominantes. Schatzki (2005) conclui que os arranjos são complexos, mas a questão 

central está em considerar todo o conjunto de arranjos de práticas útil para a análise de 

fenômenos organizacionais. 

 

4.5  As Contribuições Sociais do Projeto 

 

Esta seção busca analisar as contribuições sociais do projeto de forma a atender o 

quarto objetivo específico de identificar as contribuições sociais do projeto de responsabilidade 

social Leituras na Praça da UFC.  

Constatou-se que o campo de atuação da responsabilidade social corporativa é 

bastante vasto. A partir da revisão da literatura, detectou-se algumas dimensões em comum nas 

abordagens dos autores e nos modelos de responsabilidade social corporativa. A RSC inclui 

uma integração de obrigações que envolvem as dimensões econômicas, legais, meio ambiente, 

questões sociais e atendimento aos stakeholders tudo isso, atuando com transparência e que 

vislumbre os valores morais e éticos.                 
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Nesse contexto, as ações sociais apresentam-se como um dos pilares relevantes e 

necessários para a atuação socialmente responsável das organizações. Carroll (1979) enfatiza o 

aspecto social ao considerar a dimensão discricionária como parte do modelo de RSC. Para o 

autor, ações discricionárias envolvem ações organizacionais que promovam o bem-estar social. 

Carroll (1991) destaca ainda a importância do compromisso das organizações com as ações de 

responsabilidade social de forma a proporcionar qualidade de vida e trazer benefícios para a 

população.  

Enquadrado na temática educação, o projeto em estudo se destaca pelo seu caráter 

social, sendo a dimensão social o componente central identificado nas ações do projeto. Uma 

das atribuições do projeto é a busca pelo desenvolvimento social através da educação, 

aproximando-se da comunidade, buscando atender tanto ao público interno como externo. Para 

identificar as principais contribuições do projeto, os entrevistados foram questionados sobre a 

importância e os benefícios trazidos pelo PLP.  

Analisando os resultados referente a contribuições sociais geradas pelo projeto, 

identificou-se, portanto, alguns aspectos centrais e as principais incidências que contribuíram 

para configurar as categorias de análise. Para uma melhor sistematização, tratamento e 

interpretação dos dados coletados nas entrevistas, utilizou-se o software ATLAS.ti 7 que 

auxiliou na codificação dos dados. A Figura 13 permite visualizar os principais resultados de 

cada categoria identificada. 

 

Figura 13 – Principais benefícios sociais do projeto Leituras na Praça 

 
Fonte: elaborada pela autora (2020). 
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Interpretando a primeira categoria de análise, aproximação da universidade, os 

resultados evidenciam os impactos positivos decorrentes das ações desenvolvidas por esse 

projeto: “Eu acho que representa muito bem o nome da universidade aqui e eu acho que as 

pessoas que veem, também sentem essa aproximação benéfica né, da universidade não ser uma 

coisa só de alguns, aqui ela é de todos!” (Leitor 6). Conforme a literatura apresentada, um dos 

mecanismos para o cumprimento da responsabilidade social tem sido a aproximação com as 

partes interessadas. Freeman (1984) defende a RSC como a relação da empresa com todos seus 

públicos (stakeholders), ao levar em conta o interesse desses atores. 

Os entrevistaram evocaram a possibilidade que o projeto trouxe de estabelecer um 

contato direto com a Universidade, e com isso a oportunidade de conhecer escritores, 

professores e demais membros da academia. O FORPROEX reforça, no âmbito das instituições 

de nível superior, a importância da extensão universitária ao promover essa aproximação: “[...] 

sem a interação dialógica, permitida pelas atividades extensionistas, a Universidade corre o 

risco de ficar isolada, ensimesmada, descolada dos problemas sociais” (FORPROEX, 2012, p. 

23, tradução nossa). A entrevistada reforça a importância da aproximação da extensão 

universitária. 

 
Eu vejo a extensão como uma das pernas mais importantes da Universidade dentro do 

tripé ensino pesquisa e extensão. A extensão é talvez aquela que chega mais perto do 

da sociedade que está fora da Universidade. Então assim, a importância é muito 

grande, haja visto por exemplo, na atual circunstância em que a imagem do 

funcionário funcionalismo público tá sendo denegrida por políticos, por pessoas que, 

deveriam na verdade é realçar o lado positivo da função do funcionalismo público. 

(Org. 3). 

 

A extensão universitária como atividade, permite que as universidades cumpram 

sua responsabilidade social (FERNANDES et al., 2012). Os autores enfatizam a aproximação 

da universidade com a sociedade, como um dos objetivos da extensão. Logo, os projetos de 

extensão se organizam em torno de uma problemática para transformar, e coloca a universidade 

em contato direto com a comunidade. De fato, o projeto proporciona essa aproximação, uma 

vez, o projeto se afasta da universidade para levar a literatura para o povo, para a rua, oferecendo 

a oportunidade inclusive para aqueles que não tem condições de estar numa universidade, 

mencionado pelo Leitor 8: “Significa a universidade vindo mais perto das pessoas, inclusive 

para aquelas que não tiveram oportunidade de estar numa sala de aula da Universidade.”. 

Pinto (2012) destaca que o conhecimento é a principal contribuição da 

universidade. O autor complementa que a universidade deve contribuir com ações de relevância 

social que interesse aos demais atores da sociedade naquilo que se refere à busca de soluções 
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para seus problemas mais graves e emergentes (PINTO, 2012). A educação, principal 

finalidade do projeto, foi outro importante benefício identificado. Destaca-se a importância da 

leitura, atividade desenvolvida pelo projeto, na formação educacional do ser humano.  

O projeto disponibiliza a formação leitora e o conhecimento de obras literárias e 

outros conhecimentos ao seu público externo. Os entrevistados reconhecem a leitura como um 

meio de aprendizado. Bourdieu (2001) destaca a contribuição do desenvolvimento intelectual 

na capacidade de transformar a visão individual de mundo e, com isso, transformar também o 

mundo social. Para o autor o poder intelectual “[...] é o poder simbólico, o poder de agir sobre 

as estruturas mentais e, através da estrutura mental, sobre as estruturas sociais.” (BORDIEU, 

2001, p. 240, tradução nossa).  

  
Tem essa importância de levar a literatura para os espaços, porque nós estamos numa 

sociedade que a literatura ou outras formas de arte que nos façam refletir, elas, estão 

praticamente no esquecimento, ou então, tem uma relevância muito pequena, então 

levar a literatura para espaços que possa reunir pessoas para refletir. (Leitor 1). 

 

Identificou-se como uma importante contribuição do projeto foi a possibilidade de 

requalificação do espaço urbano público para o desenvolvimento local da região. Ferrin e 

Ramirez (2012) definem a RSU como a capacidade da universidade em desenvolver e promover 

valores, cultura e tradições da sociedade, e a não apenas desenvolver aspectos científicos, 

produtivos e tecnológicos. As praças têm sido espaço pouco frequentada e pouco aproveitada 

por seus moradores. Analisando essa terceira categoria, três entrevistados relataram como 

benefício identificado o cuidado com o parque e o fomento de outras atividades que surgiram a 

partir dessa ocupação. Outros quatro relatos reforçaram que essa ocupação promoveu a 

revitalização do Parque Rio Branco. A manutenção desse parque foi identificada como uma 

necessidade da comunidade local, mesmo sendo dever do poder público, acredita-se que o 

projeto contribuiu na requalificação do espaço. Os leitores enfatizam a importância do espaço 

público e criticam o desinteresse das praças por parte dos poderes públicos. 

 
Uma contribuição muito grande aqui para o nosso parque foi trazer novos olhares para 

o parque, é importante isso, porque os gestores públicos em geral consideram que o 

parque não tem uso, então quando a UFC veio e trouxe muita gente, o projeto trouxe 

muita gente, inclusive pessoas influentes da literatura, da cultura, da arte. Então isso 

é muito bom, porque são olhares novos que vem para cá e mostram para o gestor 

público que o parque é importante que tem uma importância para a cidade... muitos 

nem conhecia esse ambiente ficaram surpresos com a beleza e ao mesmo tempo assim 

passa por descuido da prefeitura. (Leitor 6). 

 

Muitas pessoas deixam de frequentar o parque porque há um certo receio e um 

preconceito. Porque as pessoas acham que aqui há roubos, furtos, então acho que é 

preciso a gente quebrar esses preconceitos. (Leitor 4). 
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Identificou-se que outras atividades foram se fortalecendo ou até mesmo surgindo 

a partir das práticas de ocupação do parque. As atividades estimulam outras e os diversos grupos 

vão se unindo e se ajudando, principalmente, quanto às estruturas e divulgações, fortalecendo 

a ocupação do parque. Paralela a atividades de leituras outros grupos de atividades estão sendo 

organizadas nos diferentes espaços do parque, observadas com frequência, o que convém 

revelar que são grupos de atividades rotineiras do parque, como: grupo de leituras bíblicas, 

aulas de yoga, aulas de instrumento musical, além da presença de barraquinhas com venda de 

objetos usados, outras com venda de plantas e ornamentações, atuações do movimento pró 

parque, sem contar com as práticas individuais e em grupos de lazer de pessoas e suas famílias. 

Destaca-se como algumas das necessidades identificadas na comunidade é ter 

atividades de lazer, além da necessidade de haver um maior espaço paras as manifestações 

culturais. Muitos frequentadores do projeto é um público idoso, que necessitam de atividades 

inclusivas que permitam sua participação. Analisando os relatos dos entrevistados nessa quarta 

categoria, a atividade do projeto tem trazido benefícios para a população, quatro entrevistados 

afirmaram ser uma atividade prazerosa, conforme o trecho citado pela Organizadora 2: “eu acho 

que é um lazer, é um projeto que modifica inclusive o domingo da pessoa”. Os entrevistados 

defendem a transformações percebidas através da intervenção da universidade: “a universidade 

tem uma atuação enorme e muito positiva na cidade” (Org. 3). O estímulo a esta prática ainda 

é incipiente, e necessita de um impulso, pois acredita-se que há um público interessado nessas 

ações. 

 
[...] eu gostaria de salientar em especial uma coisa: que é o fato de que existe um 

público ávido por atividades culturais que não sejam pagas que sejam gratuitas 

atividade de boa qualidade existe um público disposto a ler e que se eventualmente 

não o faz é porque não tem muita motivação. (Org. 3). 

 

O projeto tem atendido essa necessidade de lazer, sentida pela população como 

necessária, uma vez que o projeto é visto como uma atividade prazerosa e de lazer.  A leitura 

tem sido considerada por muitos como uma fonte de lazer e essencial para a qualidade de vida. 

Corroborando com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 4, segundo Failla (2016), que 

constatou ao questionar os entrevistados sobre o significado da leitura, 22% dos entrevistados 

consideram a leitura como uma atividade para a vida, do qual responderam que: “Me ensina a 

viver melhor ” e 13% responderam que “A leitura é uma atividade prazerosa.” 

A responsabilidade social deve estar pautada em valores morais e éticos. A 

sociedade tem exigido uma postura ética das organizações, Enderle e Tavis (1998) defendem 
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que, as organizações devem criar e manter relações de confiança com as partes interessadas, 

devendo haver coerência entre o discurso, e valores que se prega com aquilo que se pratica.  

Considerando, a obrigação ética da universidade, categorizada no estudo, suas ações de 

responsabilidade social devem representar seus princípios, valores e normas de conduta 

estabelecidas. Os entrevistados reconhecem e identificam uma coerência nas ações do projeto, 

dentre o que a universidade se propõe a ser. Tal questão foi manifestada pelos entrevistados: 

“Eu acho que é a universidade mostrando seu lado mais bonito de ser à comunidade, de ser 

pública, de ser solidária com o povo.” (Leitor 5). 

Identificou-se também o valor da extensão para o desenvolvimento humano, 

principalmente de alunos e docentes envolvidos com o desenvolvimento das atividades 

extensionistas, ao permitir uma participação ativa dos estudantes e docentes com a 

transformação social, formando profissionais cidadãos. Na concepção de Fernandes et al. 

(2012) as universidades devem proporcionar um ambiente de formação cidadã e de formação 

de valores humanos. Vallaeys (2006, p. 51, tradução nossa) afirma que “[...] um dos espaços 

sociais mais propícios à obtenção desta formação de cidadãos adultos e responsáveis é a 

universidade.”. 

Conclui-se que o projeto Leituras na Praça tem conseguido atuar junto à 

comunidade e desenvolvido práticas de responsabilidade social. Em suma, conforme os 

depoimentos relatados, o projeto tem se revelado de extrema importância, evidenciou-se que 

suas ações promovem benefícios sociais significativos a comunidade envolvida. Os principais 

benefícios decorrentes de suas ações estão sintetizados no Quadro 15: 

 

 Quadro 15 – Quadro síntese dos principais benefícios sociais trazidos pelo projeto 
Benefício Descrição 

Aproximação da Universidade Aproximação da academia e disseminação do conhecimento acadêmico. 

Educação 
Fomento a prática de leitura, aprendizados, informações e conhecimento 

acadêmico. 

Comunidade 
Diálogo com a comunidade e desenvolvimento de atividade que proporciona 

socialização, lazer e entretenimento.  

Desenvolvimento local Revitalização e eficiência no uso de praças e parques da cidade.  

Ética Ações transparentes com respeito a comunidade e ao meio ambiente. 

Desenvolvimento Humano Formação de cidadãos, agentes de transformação e valores humanos. 

 Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Conclui-se finalmente, que, a proposta do projeto se estabelece alinhada ao objetivo 

da política de extensão da universidade, a PREX tem como missão “[...] promover o 

desenvolvimento da sociedade e a construção do conhecimento, por meio de ações de extensão 

inovadoras e sustentáveis, realizadas pela comunidade acadêmica de forma dialógica, 
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interdisciplinar e articuladas com o ensino e a pesquisa.” (JALLES, 2019). As atividades do 

projeto fortalecem o compromisso social e consequentemente a responsabilidade social da 

UFC, desenvolvidas ao longo de todos esses anos, uma vez que o projeto promove essa relação 

mutuamente transformadora articulando ensino e pesquisa, dialogando com a comunidade, por 

meio da educação tendo em vista o desenvolvimento social.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o estudo, há uma extensa literatura que versa sobre os conceitos e 

definições de Responsabilidade Social Corporativa, nota-se que, tais definições apresentam 

bastante semelhanças entre si, entretanto, ainda não se definiu com clareza um conceito único 

de Responsabilidade Social, nem tampouco um entendimento singular da Responsabilidade 

Social das Universidades. A pesquisa tem apontado ascendência dessa temática e uma maior 

preocupação dos teóricos, empresários, sociedade, governo e universidades em assumir seu 

compromisso social e ético.   

Nesse sentido, a sociedade tem cobrado uma postura mais responsável das 

organizações, incluindo as IES, acredita-se que suas as ações devam ir além dos muros das 

universidades e proporcionar melhorias para a comunidade. As ações de responsabilidade social 

vêm sendo implementadas aos poucos nas instituições, historicamente, as universidades sempre 

tiveram uma postura voltada para a contribuição social. Ademais, mudanças advindas da 

globalização, assim como as alterações em curso do sistema educacional, e a inclusão da RS 

como importante requisito de avaliação institucional contribuíram para a transformação do 

papel social assumido pelas universidades. As ações desenvolvidas de RSU mostram-se 

relevante e tem gerado benefícios às comunidades do seu entorno, prestando serviços e 

respondendo às carências e necessidades da comunidade. 

Destaca-se o potencial transformador das universidades através de suas ações de 

ensino, pesquisa e, mais especificamente como o foco deste estudo, as ações de extensão. Os 

resultados demonstraram que os projetos de extensão desempenham um papel relevante na 

sociedade, pois coloca a universidade a serviço da sociedade. As atividades de extensão, 

proporcionam uma aproximação da universidade com a comunidade, ao intervir nas questões 

sociais e fomentar práticas de gestão social e benefícios à comunidade na busca de soluções 

para os problemas da realidade. 

Constatou-se que as atividades de extensão realizadas na UFC se caracterizam pelo 

seu caráter transformador, a universidade tem desenvolvido diversos programas e ações de 

extensão, por meio do qual ela pratica a Responsabilidade Social na Universidade, atendendo 

assim as demandas da sociedade. Os resultados encontrados apontam a relevante contribuição 

dos projetos de extensão da UFC, a universidade apresenta diversas propostas curriculares 

voltadas ao beneficiamento da população além de atender um número expressivo de pessoas. 

Para a realização deste trabalho optou-se pela abordagem qualitativa, pois, 

considerou tal abordagem mais adequada para a análise dos fenômenos. Para isso, os 
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procedimentos utilizados para a coleta de dados foram: observação, entrevista e análise 

documental. Realizou-se a observação participante, pois desta forma, a pesquisadora atuou 

como sujeito observador o que lhe permitiu acompanhar de maneira mais aproximada o 

fenômeno analisado. Aplicou-se também a entrevista, apoiada em um roteiro semiestruturado 

que foi elaborado com base no referencial teórico adotado. Optou-se também, pela análise 

documental, como procedimento para a análise dos diversos tipos de documentos. Para o 

tratamento dos dados utilizou-se o método de análise de conteúdo, método que auxiliou a 

interpretação dos dados e na relação com a literatura estudada.  

A pesquisa atingiu o objetivo geral proposto neste estudo de investigar a prática de 

leitura e de organização do projeto de extensão Leituras na Praça da Universidade Federal do 

Ceará. Para a compreensão dessas práticas, fundamentou-se na Teoria da Prática sob a 

referência de Shove, Pantzar e Watson (2012), pois trata-se de uma alternativa para pesquisar 

o social, centrando a pesquisa na prática em si como a unidade de estudo. Reckwitz (2002) 

reforça a contribuição da teoria da prática para estudo do social. Tal análise, vai além de 

descrever as atividades, mas permite analisar a partir de uma análise micro, que não seja 

estrutural, nem apenas individual compreender os fenômenos de produção e reprodução da 

prática social e os elementos envolvidos nessas ações.  

Para analisar mais profundamente essas questões, a pesquisa se dividiu em alguns 

objetivos específicos. O primeiro objetivo específico foi identificar os elementos constituintes 

da prática de organização do projeto e de leitura no projeto de responsabilidade social Leituras 

na Praça da UFC. Utilizando como abordagem a teoria da prática de Shove, Pantzar e Watson 

(2012), investigou-se como os praticantes realizam as práticas, identificando os elementos 

materiais, significados e competências da ação. Para melhor compreensão desse objetivo 

elaborou-se uma síntese desses elementos em forma de quadros, com sua descrição completa 

ao final de cada elemento da prática analisada.  

Quanto a análise dos elementos da prática, os resultados demonstraram a relevância 

do componente material para a constituição das práticas de organizar e para as práticas de 

leitura. A infraestrutura que compõem as praças, assim como os textos e o público leitor 

fornecem as condições mínimas para a execução do projeto. Os praticantes demonstram 

também uma forte preocupação com a ocupação dos espaços públicos e afirmam que a partir 

dessas práticas novas habilidades e competências foram sendo adquiridas, como o 

desenvolvimento do hábito de leitura, a consciência ambiental e o senso de coletividade. 

 Concluiu-se também que as práticas de organizar e de leitura estão carregadas de 

emoções positivas, sendo o apreço a leitura e à literatura as principais motivações identificadas 
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nas práticas analisadas. O projeto de extensão Leituras na Praça tem como objetivo promover 

a atividade de leitura em praças da cidade. Diante disso, constatou-se que a leitura não é vista 

pelos participantes apenas uma atividade técnica de fazer leitura. Para os participantes, essa 

atividade vai além, é uma prática carregada de sentidos e emoções positivas, pois, proporciona 

um bem-estar ao ser humano, desperta para a criatividade, senso crítico, proporciona um lazer, 

amplia no indivíduo seu conhecimento de mundo, desperta para uma maior consciência, 

proporciona aprendizados, questionamentos e contribui na compreensão da realidade. 

O estudo tinha como segundo objetivo analisar as interações entre os elementos das 

práticas de organização do projeto e de leitura no projeto de responsabilidade social Leituras na 

Praça da UFC. Baseado no modelo de Shove, Pantzar e Watson (2012), dessa forma, fez-se 

uma análise das ações e das interações humanas e suas relações com os objetos, com a prática 

e com os praticantes, situadas em um determinado contexto sócio-histórico. Identificou-se o 

projeto Leituras na Praça como uma unidade, no qual há uma forte interação e envolvimento 

entre os agentes e uma forte relação do grupo com os objetos. A análise da interação dos 

elementos constituintes das práticas proporcionou a base para avaliar o terceiro objetivo 

específico.  

O terceiro objetivo específico foi avaliar o desenvolvimento dessas práticas no 

projeto de responsabilidade social Leituras na Praça da UFC. Após todo o levantamento da 

pesquisa, foi compreendido que todos os elementos das práticas analisadas estavam integrados 

e apresentaram a estrutura necessárias dos elementos para compor a prática e, portanto, a prática 

seguindo o modelo de Shove, Pantzar e Watson (2012) e ilustrado na figura 8, estava formada. 

Os dados recolhidos indicaram também o processo de transformação das práticas analisadas e 

sua rotinização, que fortaleceram a sustentação dessas práticas. Identificou-se que as práticas 

de organizar e de leitura tem sido reproduzida e desenvolvida ao longo do tempo contribuindo 

para a sua consolidação. Ademais, a partir do estudo concluiu-se que essas práticas formam um 

nexo de práticas e estão diretamente relacionadas e associadas a outras práticas vinculadas. 

Visando cumprir o quarto objetivo específico, analisou-se os benefícios e o impacto 

social do projeto a partir da percepção dos sujeitos. Evidenciou-se que as ações do projeto têm 

fortalecido o compromisso social da universidade. Os resultados demonstraram que o projeto 

de extensão Leituras na Praça, de fato é um instrumento de extrema importância, pois tem 

gerado significativos benefícios sociais a comunidade inserida, principalmente quanto a: 

requalificação e ocupação dos espaços públicos, lazer aos frequentadores, bem-estar, 

socialização, aproximação com a comunidade acadêmica e disseminação de novos 



97 

 

conhecimentos, aprendizados sobre obras e autores literários, formação cidadã, assim como o 

estímulo à prática de leitura. 

Como contribuição deste estudo, ressalta-se o avanço da literatura acerca da Teoria 

da Prática na contribuição com a produção de conhecimento em estudos da prática social de 

organizar, o que permite oferecer uma visão para os gestores nas formas de organizar projetos 

de extensão mais eficazes no âmbito das universidades. Acrescenta-se a contribuição aos 

estudos da prática social de leitura. E, dessa forma, diante da lacuna de estudos que aproximem 

a leitura como uma prática apresentar uma nova possibilidade de estudos nessa área.  

Pretende-se contribuir com estudos de desenvolvimento empírico no contexto das 

Universidades e com a produção de conhecimentos sobre Responsabilidade Social e sobre 

projetos de extensão. O estudo, a partir da análise micro das atividades de extensionistas 

desenvolvidas na universidade, permitiu analisar mais profundamente os elementos que 

constituem as práticas e com isso oferecer um aporte para identificar aspectos favoráveis e 

identificar as principais barreiras na disseminação das ações com foco na responsabilidade 

social. Além disso, uma relevante contribuição é permitir uma avaliação das ações da PREX a 

partir da visão dos praticantes. 

Como limitação deste estudo, tem-se o fato da pesquisa ter sido realizada em um 

único projeto de extensão, dentro do vasto universo de programas de extensão que a UFC 

disponibiliza. Tem-se como limitação também a análise somente de duas práticas sociais, o que 

torna a análise muito micro, cabe estudar outras práticas promovidas no âmbito da instituição. 

Ademais devido a limitação do tempo e a os poucos encontros não foi possível entrevistar um 

número maior de sujeitos. Além disso, o desempenho da responsabilidade das universidades a 

partir das práticas sociais requer um estudo mais aprofundado, pois trata de uma relação 

bastante complexa. 

Recomenda-se, como pesquisa futura estender a pesquisa a outros projetos de 

extensão e em outras universidades públicas e privadas. Espera-se avaliar a eficácia dos projetos 

de extensão para que venham a contribuir de fato com o desenvolvimento e atendimento às 

necessidades da comunidade inserida. Além da necessidade de apoiar novos projetos 

inovadores que incentivem o desenvolvimento social. Assim, espera-se, que as universidades 

repensem sobre suas posturas em melhor atender as demandas sociais, visando maior qualidade 

dos serviços prestados e contribuam com soluções para os problemas sociais. Espera-se, com 

isso, que não somente as universidades, mas empresas e governo sejam mais socialmente 

responsáveis e avancem na discussão de políticas e programas que promovam ações de 

responsabilidade social.  
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Concluiu-se nesse estudo, a importância das organizações oferecerem atividades 

sociais como essas, assim como do governo em desenvolver políticas públicas de incentivo à 

leitura. Acredita-se no papel da educação como um agente de transformação social, e a 

universidade como importante propulsora no desenvolvimento e na transformação social, que 

possibilita desenvolver profissionais mais cidadãos, críticos e agentes de transformação da 

realidade social.   

Também se espera, tornar a leitura mais acessível a todas as classes sociais e a 

superação do desafio em desenvolver um país de leitores, melhorando os indicadores de leitura 

e da qualidade da leitura da população brasileira. Pretende-se também, uma maior valorização 

do conhecimento literário, tão útil e necessário para a formação humana.  
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS ORGANIZADORES 

 

DADOS PESSOAIS: Idade/ Escolaridade/ Estado Civil/ Sexo/ Profissão/ Renda 

DIMENSÃO PERGUNTA AUTORES  

DESENVOLVIMENTO 

DA PRÁTICA 

FORMAÇÃO 

1. Conte-me como surgiu o Projeto 

leituras na Praça (PLP)? 

Reckwitz 

(2002); 

Schatzki (2002, 

2005); Shove e 

Pantzar (2005); 

Warde (2005); 

Shove; Pantzar; 

Watson (2012) 

2. Explique o que é, e como ocorre o 

Projeto Leituras na Praça? 

SUSTENTAÇÃO 

3. Qual objetivo desse projeto? 

4. Quais fatores são necessários para a 

realização desse projeto? 

5. Qual a importância da rotinização 

desse projeto? 

6. Quais as maiores dificuldades 

enfrentadas no projeto? 

7. Gostaria de alguma alteração? 

ELEMENTOS DA 

PRÁTICA 

MATERIAIS 

8. Quais recursos materiais e de 

infraestrutura são fundamentais para que 

essa prática aconteça? 

Arsel e Bean 

(2013); 

Reckwitz 

(2002); 

Schatzki (2002, 

2005); Shove e 

Pantzar (2005); 

Shove; Pantzar; 

Watson (2012) 

9. Me fale sobre a importância desses 

recursos citados para o auxílio dessa 

atividade. 

SIGNIFICADOS 

10. O que lhe motiva no projeto? 

(motivações) 

11. O que o PLP significa para você? 

(significados) 

12. Quais suas expectativas futuras para 

esse projeto? (desejos) 

COMPETÊNCIAS 

13. Você desenvolveu ou aprendeu algum 

hábito novo participando dessas 

atividades? 

14. O que mudou na sua vida a partir 

desse projeto? 

INTERAÇÕES 

15. Qual a sua relação com esse projeto? Reckwitz 

(2002); 

Schatzki 

(2002); Warde 

(2005); Shove; 

Pantzar; 

Watson (2012) 

16. Como se dá a relação entre você e os 

membros dessa atividade? 

17. O que os membros do grupo têm em 

comum? 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

18. Porque as ações do PLP são 

importantes? Quais benefícios esse 

projeto trouxe? 

Carroll (1979, 

1991); Freeman 

(1984); Wood 

(1991); Porter e 

Kramer (2006) 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS LEITORES 

 

 

 

DADOS PESSOAIS: Idade/ Escolaridade/ Estado Civil/ Sexo/ Profissão/ Renda  

DIMENSÃO PERGUNTA AUTORES  

DESENVOLVIMENTO 

DA PRÁTICA 

FORMAÇÃO 

1. Conte-me quando e como você começou no 

projeto?  
Reckwitz 

(2002); 

Schatzki 

(2002); Shove 

e Pantzar 

(2005); 

Warde 

(2005); 

Shove; 

Pantzar; 

Watson 

(2012) 

2. Explique o que é, e como ocorre o Projeto 

Leituras na Praça? 

SUSTENTAÇÃO 

3. Qual a sua regularidade de participação? 

4. Você encara a participação no projeto como 

rotina? Por quê? 

5. Quais as maiores dificuldades enfrentadas 

nessa atividade? 

6. O que mudou no projeto desde que você 

entrou? O que levou a essa mudança? 

7. Sugere alguma alteração? 

ELEMENTOS DA 

PRÁTICA 

MATERIAIS 

8. Quais fatores e recursos materiais são 

necessários para que essa atividade aconteça? Arsel e Bean 

(2013); 

Reckwitz 

(2002); 

Schatzki 

(2002); Shove 

e Pantzar 

(2005); 

Shove; 

Pantzar; 

Watson 

(2012) 

9. Me fale sobre a importância desses recursos 

citados para o auxílio dessa atividade. 

SIGNIFICADOS 

10. O que lhe motiva a participar do projeto? 

(motivações) 

11. O que o PLP significa para você? 

(significados) 

12. Quais suas expectativas futuras para esse 

projeto? (desejos) 

COMPETÊNCIAS 

13. Você desenvolveu ou aprendeu algum 

hábito novo participando dessas atividades? 

14. O que mudou na sua vida a partir desse 

projeto? 

INTERAÇÕES 

15. Qual a sua relação com esse projeto? Reckwitz 

(2002); 

Schatzki 

(2002); 

Warde 

(2005); 

Shove; 

Pantzar; 

Watson 

(2012) 

16. Como se dá a relação entre você e os 

membros dessa atividade? 

17. O que os membros do grupo têm em 

comum? 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

18. Porque as ações do PLP são importantes? 

Quais benefícios esse projeto trouxe? 

Carroll (1979, 

1991); 

Freeman 

(1984); Wood 

(1991); Porter 

e Kramer 

(2006) 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC 

Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria - PPAC 

Mestrado Acadêmico em Administração e Controladoria 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a) participante, 

 

Você está sendo convidado a participar voluntariamente de uma pesquisa acadêmica intitulada: 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA UNIVERSIDADE: ANÁLISE DO PROJETO DE 

EXTENSÃO LEITURAS NA PRAÇA SOB A LUZ DAS PRÁTICAS SOCIAIS.  

 

A pesquisa tem como objetivo analisar as práticas de leitura e organização do Projeto de 

Extensão Leituras na Praça da Universidade Federal do Ceará, sob o ponto de vista da 

responsabilidade social, a fim de melhor explorar as práticas sociais e os benefícios sociais do 

projeto. 

 

Essa pesquisa faz parte de uma dissertação de Mestrado em Administração e Controladoria do 

Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria da Universidade Federal do 

Ceará, sob a orientação do Professor Dr. Diego de Queiroz Machado. 

 

Desse modo, sua opinião é de fundamental importância para esse estudo, uma vez que irá 

contribuir para a reflexão sobre as ações de responsabilidade social realizadas nos projetos de 

extensão da UFC. 

 

A pesquisa é de cunho qualitativo e o procedimento de coleta de dados se dará por meio de: 

entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação participante. De forma a manter 

o sigilo e anonimato dos participantes, a pesquisadora responsável pelo estudo substituirá o 

nome real dos entrevistados por um código de identificação.  
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Todas as informações obtidas serão mantidas de forma confidencial. As respostas serão 

utilizadas para o desenvolvimento da dissertação e poderão ser usadas em publicações 

científicas da área no tema pesquisado. 

 

Eu ________________________________________________________________ declaro 

que estou de acordo em participar voluntariamente desta pesquisa e que fui devidamente 

esclarecido sobre todos os aspectos constantes nesse termo.  

 

 

Fortaleza/CE, _____/_____/_____. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

______________________________________ 

Ana Paula de Oliveira Medeiros 

Matrícula: 409700 

 

 

Pesquisadora: Ana Paula de Oliveira Medeiros  

Universidade Federal do Ceará 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria – PPAC 

 

Orientador: Prof.ª Dr. Diego de Queiroz Machado  

Universidade Federal do Ceará 

Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria - PPAC 
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ANEXO A 

NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE INSTITUCIONAL 

 

 

 

  



116 

 

ANEXO B 

MATERIAL DE LEITURA DISTRIBUÍDO AO PÚBLICO LEITOR 

 

 
 

 

 


