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Programa de Comunicação Estratégica. 
 
A Fundação Acesso é uma organização não-governamental de desenvolvimento com 
sede na Costa Rica e programas em curso na América Central. Oferecemos assistência 
técnica, capacitação e apoio para o desenvolvimento institucional a organizações locais, 
nacionais e internacionais que compartilham nosso compromisso com um 
desenvolvimento eqüitativo, participativo e sustentável. 
 
Os programas da Fundação Acesso estão voltados para as seguintes linhas de trabalho: 
 
- Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
- Liderança Estratégica 
- Sociedade Civil e Políticas Públicas 
- Comunicação Estratégica 
 
 
I´ll be using a power point presentation, hence I´ll need a computer and a 
proyectiom mechanism (we use a video bin).  



Comunidades Virtuais de Aprendizagem: 
Lições aprendidas com diferentes redes e comunidades na América Central,  
Inclusive a Rede DEL.  
 
 
INTRODUÇÃO:  
- A Fundação Acesso é uma organização de desenvolvimento que promove o fortalecimento 

das expressões organizadas da sociedade civil que procuram construir uma sociedade 
mais eqüitativa, participativa e sustentável. 

- Os processos de globalização acentuaram a importância da colaboração, cooperação e 
alianças estratégicas entre as organizações da sociedade civil (OSC) para melhorar o seu 
impacto nas áreas em que trabalham.  

- A construção de uma sociedade mais includente, eqüitativa e participativa torna-se, dia a 
dia, uma tarefa cada vez mais complexa e intricada.  

- As novas tecnologias de informação e comunicação contribuíram com ferramentas que 
podem facilitar o trabalho em colaboração à distância. No entanto, as TIC também 
complexificaram as relações e reproduziram fenômenos de exclusão dos grupos mais 
vulnerabilizados. 

- O trabalho por meio de redes não necessariamente consegue conferir horizontalidade aos 
processos. 

- Organizar-se não é apenas um mecanismo que serve para unir esforços, mas também tem 
um valor simbólico, porque gera acompanhamento afetivo nas lutas, faz sentir apoio e 
referência positiva próxima.    

- O desenvolvimento deve promover modelos sustentáveis, eqüitativos e participativos, deve 
estar voltado para a obtenção de bem-estar crescente, não para a produção e/ou 
acumulação de capital. 

- Há imposição de modelos de desenvolvimento, que correspondem aos interesses e 
necessidades de grupos econômica e politicamente poderosos.  

- É fundamental que as comunidades cumpram um papel protagônico e vinculante nos 
processos de tomada de decisões em relação a sua organização sócio-econômica; esta é 
a única forma de garantir que as iniciativas realmente correspondam aos processos e 
necessidades das pessoas.  

- O assistencialismo é insustentável, gera processos de dependência e empobrece as 
comunidades na medida em que atrofia suas capacidades propositivas e organizativas.  

 
 
COMUNIDADES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 
- A expressão Comunidades Virtuais de Aprendizagem foi incorporada ao jargão das 

aplicações de ferramentas virtuais, com acepções, definições e propósitos muito diversos 
reunidos sob o mesmo guarda-chuva.  

- Falar de comunidades virtuais de aprendizagem passa por considerar o papel das novas 
tecnologias nos processos de desenvolvimento, o que, por sua vez, implica analisar em 
função de quem está o desenvolvimento que se quer. 

- Para a Fundação Acesso, as Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVAs) constituem 
uma alternativa de organização do trabalho e de interação que facilita processos de troca 
entre pessoas ou organizações que têm necessidades comuns. 

- Por meio da combinação de numerosas atividades virtuais e presenciais, as CVAs 
permitem que seus participantes trabalhem de forma conjunta na elaboração de soluções 
para os seus problemas, independentemente da distância geográfica que os separe. 

- A metodologia se baseia em dois princípios: associação e troca. A atenção deve estar 
voltada para as relações, mais do que para a informação. As CVAs têm quatro 
componentes: pessoas e organizações com interesses comuns, lugares de encontro,  
atividades e normas de funcionamento 



- A Fundação Acesso promove um modelo de acesso: uso e apropriação das novas 
tecnologias de informação e comunicação. Um uso com-sentido, em que as organizações 
se fortaleçam, colocando estas ferramentas a serviço da missão e visão das organizações. 

 
 
Experiências 
 
A Fundação Acesso desenhou, implementou, monitorou diversas comunidades, delas participou e 
as avaliou. Foram selecionadas quatro experiências para exemplificar a metodologia de trabalho.  
 

1. Ajuda Urbana: rede municipal de troca de conhecimentos técnicos para melhorar as 
capacidades de gestão de especialistas com formação e experiência em questões urbanas 
e municipais.  

2. Gênero e Ambiente: comunidade de aprendizagem que se dedica a pesquisar, sistematizar 
e trocar experiências que promovam a incorporação da perspectiva de eqüidade de gênero 
às iniciativas de gestão ambiental, a nível local, nacional e regional na América Latina.  

3. POAM: Projeto Iniciativa Centro Americana em População e Meio Ambiente. Desenvolver 
um espaço nacional e regional que convoque instituições e organizações da sociedade civil 
a trabalharem com a relação entre população e meio ambiente, através de canais ágeis de 
comunicação, garantindo o acesso à informação pertinente, útil e confiável para melhorar a 
compreensão e o impacto das ações de desenvolvimento sustentável.  

4. DEL: rede de conhecimento sobre desenvolvimento econômico local que procura contribuir 
para o bem-estar das comunidades por meio do fortalecimento de suas economias locais, 
através de um processo de empoderamento.  

 
Lições Aprendidas 
 
- As CVAs são uma metodologia de trabalho, não um fim em si mesmas.  
- É necessário planejar as CVAs, ver com clareza suas diretrizes, tanto no plano estratégico 

(missão, visão, valores e princípios, estrutura de funcionamento) como operacional (metodologia 
de trabalho, facilitação, processos de tomada de decisões). 

- As metodologias de trabalho em rede não podem resolver todos os problemas ou fazer com que 
se atinjam todas as metas de desenvolvimento. É importante estabelecer claramente a 
articulação entre os objetivos da CVA e a forma como ela ajuda o projeto em que está inserida a 
atingi-los. 

- Os indicadores de impacto de uma comunidade devem evitar ser auto-referentes, caso contrário 
tornam-se indicadores de desempenho. Procura-se transformar o ambiente social; portanto, os 
indicadores devem espelhar as transformações desse ambiente, e não apenas algo virtual.     

- O trabalho colaborativo on-line exige tempo e facilitação (de algum tipo). Há custos de 
capacitação, de monitoramento, de compra de equipamento, de conexão com a internet e de 
recursos humanos, custos estes que com freqüência não são contemplados, afirmando-se com 
extrema leviandade que se trata de metodologias de trabalho de “baixo custo”. 

 
Desafios 
 
- As CVAs às vezes são utilizadas como forma de exibir os projetos, e a decisão de utilizar essa 

metodologia de trabalho com freqüência se baseia mais em seu potencial de dar visibilidade aos 
projetos do que nas possibilidades que oferece para transformar problemáticas sociais 
específicas.  

- As ferramentas de trabalho virtual ainda reproduzem exclusões em termos das possibilidades de 
acesso e uso que as pessoas têm; há profundos abismos conforme a condição sócio-econômica, 
o gênero, as barreiras de idioma, o nível de escolaridade e as deficiências visuais e/ou motoras.  

- No trabalho virtual colaborativo, grande parte da ênfase é dada às ferramentas tecnológicas, e 
ainda nos resta muito a fazer para dar visibilidade ao papel fundamental dos processos de 
planejamento, monitoramento, avaliação e às propostas metodológicas em que devem basear-se 
as comunidades virtuais.   



 


