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APRESENTAÇÃO

“…
O caminho da ciência e dos saberes é o caminho da multiplicidade. Adverte o escritor sagrado: ‘Não há limite 

para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne’ (Eclesiastes 12.12). Não há fim para as coisas que podem 
ser conhecidas e sabidas. O mundo dos saberes é um mundo de somas sem fim. É um caminho sem descanso  
para a alma. Não há saber diante do qual o coração possa dizer: ‘Cheguei, finalmente, ao lar’. Saberes não são  
lar. São, na melhor das hipóteses, tijolos para se construir uma casa. Mas os tijolos, eles mesmos, nada sabem so-
bre a casa. Os tijolos pertencem à multiplicidade. A casa pertence à simplicidade: uma única coisa.

Diz o Tao-Te-Ching: ‘Na busca do conhecimento a cada dia se soma uma coisa. Na busca da sabedoria a cada 
dia se diminui uma coisa.’

Diz T. S. Eliot: ‘Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?’
Diz Manoel de Barros: ‘Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Sábio é o que adivinha.’
Sabedoria é a arte de degustar. Sobre a sabedoria Nietzsche diz o seguinte: ‘A palavra grega que designa o sá-

bio se prende, etimologicamente, a sapio, eu saboreio, sapiens, o degustador, sisyphus, o homem do gosto mais 
apurado.’ A sabedoria é, assim, a arte de degustar, distinguir, discernir. O homem do saberes, diante da multipli-
cidade, ‘precipita-se sobre tudo o que é possível saber, na cega avidez de querer conhecer a qualquer preço.’ Mas 
o sábio está à procura das ‘coisas dignas de serem conhecidas’. Imagine um bufê: sobre a mesa enorme da multi-
plicidade, uma infinidade de pratos. O homem dos saberes, fascinado pelos pratos, se atira sobre eles: quer co -
mer tudo. O sábio, ao contrário, para e pergunta ao seu corpo: ‘De toda essa multiplicidade, qual é o prato que 
vai lhe dar prazer e alegria?’ E assim, depois de meditar, escolhe um...

...”
(Rubem Alves - Sobre Simplicidade e Sabedoria. In Concerto para corpo e alma)

Este livro apresenta uma pequena parte das atividades desenvolvidas no Programa Conexões de Saberes na 
UFU em 2010 e 2011. Experiências que, tomadas simplesmente, seriam apenas ‘saberes’ ou mera ciência torna-
ram-se peças que solidificaram o conhecimento, possibilitando sua troca e apropriação.

Os textos são registros das diferentes ações com relatos e reflexões que pretendem contribuir na transposição 
dos muros, quebrando as barreiras entre Universidade e Comunidade, fortalecendo as áreas da extensão e incor-
porando os saberes, em permuta constante, onde instrutor torna-se aprendiz e as dimensões se ampliam a espaços 
e agentes tão diferentes e ao mesmo  tempo necessários à formação do estudante que, como futuro profissional,  
ganha segurança ao desenvolver seus talentos para praticá-los nas áreas de sua escolha.

Conectar Saberes, Universidade e Comunidade para construir e solidificar a Sabedoria.
Agradecemos a todos os envolvidos pela importante colaboração no Projeto.
Fica também o convite para compartilhar a multiplicidade, apurar o paladar e saborear cada um dos textos.

Ricardo Ferreira de Carvalho
Membro da Equipe Gestora - PCS
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SABERES EM CONEXÃO COM A SOCIEDADE: O CONEXÕES DE 
SABERES NA UFU E OS DIÁLOGOS COM AS COMUNIDADES 
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Adriana Cristina Omena dos Santos 2

Antonio Carlos dos Santos 3

Cassiana G. Lima Barreto 4

RESUMO

O artigo tem como objetivo apresentar reflexões e atividades desenvolvidas pela equipe de 
coordenação do Programa Conexões de Saberes: diálogos com as comunidades populares ur-
banas da Universidade Federal de Uberlândia, que trabalha com vistas às políticas públicas de 
ações afirmativas na instituição e na sociedade. O programa teve, entre suas ações e prerroga-
tivas, o intuito tanto de criar indicadores sobre as propostas da universidade com relação as 
suas formas de ingresso de estudantes de escolas publicas quanto para observar como está o 
ingresso  destes  estudantes  na  universidade,  o  seu  desenvolvimento  político  e  acadêmico. 
Constata, com base nos documentos e reflexões, que os resultados obtidos pelo Conexões de 
Saberes, estão diretamente relacionados com as atividades de formação política, pesquisa e 
ações extensionistas desenvolvidas, que prevê a troca de saberes por meio da interação com a 
sociedade e que contribui efetivamente para uma constante ligação da universidade com as 
necessidades sociais emergentes, em particular as ações afirmativas direcionadas às comuni-
dades populares.

Palavras-chave: Políticas Públicas, Extensão, Ações afirmativas, comunidades.

CONHECENDO O PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES 

O Projeto Conexões de Saberes (PCS) é uma iniciativa do Ministério da Educação - MEC, 
por intermédio da Secretaria de Educação Continuada,  Alfabetização e Diversidade – SE-
CAD,  com execução  financeira  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  – 
FNDE e instituído no âmbito do Ministério da Educação por meio da Portaria nº 01/2006. 
Trata-se de um programa de Ações Afirmativas, cujos projetos institucionais estão vinculados 

1 - Artigo desenvolvido com dados obtidos junto à coordenação geral do Programa Conexões de Saberes, subsidiado pelo 
FNDE/SECAD/MEC.

2 - Doutora em Comunicação pela ECA/USP, coordenadora Geral do Programa Conexões de Saberes na UFU, coordenadora do  Curso de 
Comunicação Social: Habilitação em Jornalismo e tutora do PET Conexões de Saberes: Educomunicação da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). E-mail: omena@faced.ufu.br .

3 - Doutor em Engenharia Civil pela  POLI/USP, coordenador adjunto do Programa Conexões de Saberes na UFU, e coordenação da ação 
Canteiro Escola junto ao Conexões de Sabres/UFU. E-mail: acds@feciv.ufu.br

4 - Aluna de graduação, bolsistas junto ao Conexões de Saberes: diálogos com as comunidades populares urbanas. E-mail: 
lima.cglima@gmail.com 
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ás Pró-reitorias de Extensão ou órgãos semelhantes nas Instituições Federais de Ensino Supe-
rior, destinadas à democratização no campo de Acesso e Permanência, com qualidade, de es-
tudantes de origem popular nas universidades públicas. 

De acordo com Silva, Avendaño e Carvalho (2008) a iniciativa foi formulada em 2003, a 
partir  de uma experiência  pioneira do Observatório de Favelas e  sendo implementada em 
2004, em projetos pilotos pela Universidade Federal Fluminense – UFF e pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, o Programa Conexões de Saberes, 

[...] é instituinte de uma rede socioeducacional para a ampliação 
de vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades popu-
lares, através da inserção qualificada de estudantes de origem popu-
lar nas práticas de pesquisa e extensão universitária em cursos de 
graduação  nas  instituições  federais  de  ensino  brasileiras  (SILVA, 
AVENDAÑO e CARVALHO, 2008, p.1).

Os objetivos previstos pelo programa estão relacionados ao desenvolvimento de projetos 
que avaliam o impacto de intervenções públicas nas comunidades populares, principalmente 
as relacionadas à infância e a juventude; formar cidadãos conscientes dos problemas sociais e 
aptos a atuarem como líderes em seu próprio território, modificando tal realidade; estimular 
maior articulação entre a instituição universitária e as comunidades populares, com a devida 
troca de saberes, experiências e demandas e propor condições para o maior acesso e perma-
nência, com qualidade, dos estudantes oriundos das favelas e periferias nas instituições de en-
sino superior.

A gestão do Programa Conexões de Saberes constitui-se por uma coordenação local, com-
posta por coordenadores ou representantes do Instituto Federal de Ensino Superior – IFES e 
uma coordenação  nacional,  composta  pela  CGDI/SECAD/MEC.  O Programa nas  IFES é 
constituído por sua coordenação local e o grupo de bolsistas estudantes de graduação, como 
também por voluntários que se integrem às atividades previstas.

A coordenação é formada por um coordenador geral, professor da universidade, preferenci-
almente com a titulação de doutor e experiência de trabalho em projetos de extensão e/ou pes-
quisa na temática do Programa. A coordenação local do projeto deverá oferecer aos bolsistas 
uma formação acadêmica ampla e plural nos campos:

a) da teoria e metodologia de extensão e pesquisa;

b) do domínio de técnicas instrumentais e discursivas e

c) da estruturação e desenvolvimento de políticas públicas. 
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O grupo de estudantes é composto por, no mínimo, 30 estudantes de graduação inseridos 
como bolsistas do Programa, permanecendo por um período de dois anos, com possibilidade 
de prorrogação por mais um ano. O eixo fundamental do PCS/SECAD/MEC foi a criação, no 
interior das universidades, de uma rede de articulação entre os estudantes oriundos de espaços 
populares em torno de dois objetivos principais:

1) criar condições para a realização de um processo regular de avaliação do impacto das in-
tervenções públicas nas comunidades populares, sobretudo as dirigidas para a infância e ju-
ventude;

2) formar novos quadros técnicos  sociais  nesses  territórios,  capazes  de se constituírem 
como lideranças comunitárias com perfil diferenciado.

A rede de articulação entre os estudantes oriundos de espaços populares foi construída a 
partir do desenvolvimento de projetos específicos nas comunidades, de estudos orientados de 
metodologia de pesquisa e de formação técnica. Esse projeto embrionário de permanência de 
estudantes de origem popular na Universidade serviu como referência para que, no final de 
2004, a SECAD/MEC, em parceria com o Observatório de Favelas, iniciasse o Programa Co-
nexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares em cinco uni-
versidades federais: UFF; UFMG; UFPA; UFPE e UFRJ 5. 

Em maio de 2005, mais nove universidades foram incluídas no Programa: UFAM; UFBA; 
UFC; UFES; UFMS; UFPB; UFPR; UFRGS e UnB 6. No exercício de 2006, mais 18 (dezoi-
to) universidades foram convidadas a ingressar no Programa: UFAC; UFAL; UFG; UFMA; 
UFMT;  UFPI;  UFRN;  UFRPE;  UNIVASF,  UFRR;  UFRRJ;  UFS,  UFSC;  UFSCar;  UFT; 
UNIFAP; UNIR e UNIRIO 7, totalizando 32 (trinta e duas). Em 2007 ingressou na rede a Uni-
versidade Federal do Recôncavo da Bahia, uma das mais recentes instituições federais de en-
sino superior brasileira.

O programa beneficiou 6 (seis) novas instituições no ano de 2009: UFERSA, UFCG, UNI-
FEI, UFU, UFRA e UFSM 8.  Atualmente o Programa mantém parceria com aproximadamen-
te 50 (cinquenta) universidades públicas federais.

5 - Universidade Federal Fluminense, Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Pernambuco e 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

6 - Univ. Fed. do Amazonas, Univ. Fed. da Bahia, Univ. Fed. do Ceará, Univ. Fed. do Espírito Santo, Univ. Fed. do Mato Grosso do Sul, 
Univ. Fed. da Paraíba, Univ. Fed. do Paraná, Univ. Fed. do Rio Grande do Sul e Universidade de Brasília, Univ. Fed. de São Carlos, 
Univ. Fed. do Tocantins, 

7 - Univ. Fed. do Acre, Univ. Fed. de Alagoas, Univ. Fed. de Goiás, Univ. Fed. do Maranhão, Univ. Fed. do Mato Grosso, Univ. Fed. do 
Piauí, Univ. Fed. do Rio Grande do Norte, Univ. Fed. Rural de Pernambuco, Univ. Fed. do Vale do São Francisco, Univ. Fed. de 
Roraima, Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro, Univ. Fed. de Sergipe, Univ. Fed. de Santa Catarina, Univ. Fed. Univ. Fed. De Rondônia, 
Univ. Fed. do Estado do Rio de Janeiro.

8 - Univ. Fed. Rural do Semi Árido, Univ. Fed. de Campina Grande, Univ. Fed. de Itajubá, Univ. Fed. Rural da Amazônia e Univ. Fed. de 
Santa Maria.
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SABERES E DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS ACADÊMICOS E COMUNITÁRIOS: A 
GESTÃO DO PCS NA UFU

Na UFU a o PCS foi implantado em 2010 a partir de uma iniciativa da Diretoria de Exten-
são e várias unidades acadêmicas. A coordenação geral e coordenação adjunta foram assumi-
das por professores da Faculdade de Educação e Faculdade de Engenharia Civil, respectiva-
mente, por já terem experiência com o PCS em outra instituição. Na UFU o PCS envolve 
aproximadamente 10 unidades acadêmicas 9 e 14 ações junto às comunidades populares urba-
nas:

UA/setor Subprojeto/ação Coordenador Bolsas

NEAB Levantamento  da  democratização  acesso/perma-
nência/cotas na UFU

Guimes Rodrigues Filho 02

FECIV Canteiro escola: construindo cidadania Antonio Carlos Santos 02

NEAB Capoeira  Angola  na  Educação  Especial  e 
Curso/Geração de renda Bonecas Pretas

Guimes Rodrigues Filho 00

FAFCS/Soc. Cultura política e mulheres de comunidades po-
pulares

Claudelir C. Clemente 02

FACIP Diálogos culturais – tijucanos e migrantes nordes-
tinos

José Josberto M. Sousa 08

FACED/Ped. Educação de Jovens/ Adultos - espaços não esco-
lares

Sonia Maria dos Santos 01

FAMED/ Nut. Educação Nutricional Luana Padua Soares 02

FAFCS/Artes Fachadas Humanizadas Raquel M. Salimeno Sá 01

FACED/Jor. Mídia e inFORMAÇÃO na comunidade Rodrigo M. de Faria 02

FAMAT Mídias na educação: inclusão digital criativa Arlindo J.  Souza Junior 02

ESTES / Prót. Multidisciplinaridade  na  atenção  à  saúde  bucal 
idoso

Terezinha R. C. Oliveira 02

ILEEL Narrativas de vida: identidade e idosos Maria Ap. R. Ottoni 02

Quadro 1 – Unidades acadêmicas e ações do Conexões de Saberes na UFU
Fonte: Coordenação geral do Programa Conexões de Saberes/PROEX/UFU (2011)

ATOS, FATOS E RELATOS DA GESTÃO PCS NA UFU

9 - Núcleo de Estudos Afro Brasileiros, Faculdade de Educação (Jornalismo e Pedagogia), Faculdade de Engenharia Civil, Instituto de 
Ciências Sociais, Faculdades Integradas do Pontal, Faculdade de Medicina (curso Nutrição), Instituto de Artes, Faculdade de 
Matemática, Escola Técnica de Saúde, Instituto de Letras e Linguística, Faculdade de Educação Física e Instituto de Geografia.
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Como previsto no cronograma do PCS, as 14 ações que compunham o programa e tinham 
atividades a serem realizadas durante a execução do projeto de extensão da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU). Algumas ações conseguiram concretizar seus objetivos apresenta-
dos no cronograma, apesar dos imprevistas e  atraso na entrega dos materiais solicitados pelas 
ações para realizarem suas atividades. Outras ações por dependência direta dos materiais tive-
ram seu cronograma extremamente prejudicado, o que quase inviabilizou algumas atividades. 
O programa na UFU dividiu-se nas diferentes ações descritas a seguir.

Ação 01 – Levantamento da democratização acesso/ permanência/cotas na UFU

Tal ação teve como proposta a avaliação da Política de Ação Afirmativa de Cotas Sociais  
(PAAES) adotada pela Universidade Federal de Uberlândia e discutir desde sua implantação 
até sua eficácia em promover a inclusão dos afro-brasileiros no ensino superior. Ressalta-se 
nesta ação o fato de que sendo o PAAES um programa que reserva 25% de vagas nos cursos 
de graduação para os alunos (brancos e negros) que estudaram em escola pública (ensino fun-
damental e médio), observa-se que não existe um processo de seleção de indivíduos a grupos 
sociais ou raciais, a inclusão dos indivíduos a estes grupos (pelo menos os sociais) dá-se via 
processos históricos. Portanto, foi utilizado o método de regressão múltipla através do progra-
ma estatístico Stata ou SPSS, porque permite analisar o impacto da política de cotas sociais 
sobre a promoção da população negra. A coleta de dados via departamentos da Universidade 
(por exemplo, DIASE - Divisão de Apoio ao Estudante e CEPES - Centro de Pesquisa Econô-
mica e Social) também garantem a construção de um banco de dados contendo duas popula-
ções (ou amostra): uma população (ou amostra) constituída de estudantes na Universidade 
após a vigência da política e outra constituída de estudantes antes da vigência da política, a 
partir da comparação dessas duas bases de informação podemos medir o efeito da política de 
cotas sociais sobre diversos indicadores, entre eles a inclusão dos estudantes afro-brasileiros.

Ação 02 –  Canteiro escola: construindo cidadania

Trata-se de uma iniciativa que visava proporcionar a oportunidade a chefes de família para 
desenvolverem habilidades de construção civil, proporcionando-os condições de construir sua 
residência com qualidade e racionalidade. A importância da ação residiu no fato de que a casa 
própria é uma necessidade de toda família. Não estaríamos longe da verdade, ao afirmar que 
sua propriedade concerne dignidade ao cidadão. Enfim, é um direito de todos.

O projeto Canteiro-Escola esteve inserido na Dimensão Interação comunidade e universi-
dade – pois, promoveu o encontro e a troca de saberes e fazeres entre as comunidades popula-
res e a universidade, a partir da implementação de atividades de extensão-ensino-pesquisa.
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Ação 03 –  Capoeira Angola na Educação Especial e Curso/Geração de renda Bonecas 
Pretas

A ação permitiu a continuidade das oficinas de capoeira Angola com os estudantes da Es-
cola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, parte de um projeto que já vem sendo 
desenvolvido, voluntariamente, desde 2009. Na escola selecionada, que se situa no Bairro Pa-
trimônio que é o bairro mais antigo de Uberlândia e originalmente habitado por afro-brasilei-
ros, onde a sua cultura é mantida como pilar de resistência das suas identidades através do 
Congado, Samba e Folia de Reis.  As oficinas de capoeira Angola foram inseridas no cotidia-
no da escola no horário das aulas de musicalidade e têm a periodicidade de uma vez por sema-
na com a duração de 50 minutos.

Pretendeu também difundir a história e cultura afro-brasileira na comunidade e propiciar 
um envolvimento com o espaço extra-acadêmico que possibilite através das oficinas de cons-
trução de bonecas pretas formar multiplicadores e difusores da cultura afro-brasileira princi-
palmente no que se refere ao candomblé, a umbanda e o congado. A pouca existência de bone-
cas negras no comércio reflete o racismo que permeia a nossa sociedade e  a confecção das 
bonecas com a contação de histórias das manifestações  culturais afro-brasileiras  justifica a 
presente proposição. Além disso, a ação objetivou também desenvolver o espírito empreende-
dor de modo que as pessoas em formação possam elaborar uma proposta de incubação de coo-
perativa popular de confecção de bonecas negras feitas com base nas manifestações afro-bra-
sileiras.

Ação 04 –  Cultura política e mulheres de comunidades populares

A ação buscou viabilizar no âmbito da vida comunitária e universitária, o aprimoramento 
de metodologias de trabalho social a partir da observação, analise e incorporação de formas de 
ação comunitária que estimulem vínculos sociais, produção cultural e cidadania; e que sejam 
desenvolvidas, sobretudo por mulheres de comunidades populares.

A proposta leva em consideração o fato de que é sabido que as comunidades populares bra-
sileiras apresentam um histórico de engajamento social em torno de questões que afligem seu 
cotidiano e que dizem respeito às deficiências dos serviços de saúde, educação, moradia, as-
sistência social e cultura. A frente dessas formas de mobilização observamos a presença femi-
nina tradicionalmente reivindicando creches, hospitais, escola e atualmente na luta por prati-
cas culturais emancipatorias e democratização das relações étnico-raciais.  Leva também em 
consideração o fato de propostas para mobilizar suas comunidades com uso de relações soci-
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ais que não são convencionalmente tidas como políticas são elas as relações de vizinhança, 
parentesco, compadrio e amizade. 

Ação 05 –  Diálogos culturais – tijucanos e migrantes nordestinos

 A ação Diálogos  culturais  –  tijucanos  e  migrantes  nordestinos,  objetivou  desenvolver 
ações de pesquisa e extensão que favoreçam a ampliação de espaços de aprendizagem e pro-
dução de conhecimento envolvendo estudantes de graduação na elaboração de instrumentos 
para levantar e sistematizar informações sobre experiências próprias ao cotidiano de grupos 
populares, particularmente moradores do bairro Novo Mundo, em Ituiutaba-MG, que concen-
tra expressivo número de homens e mulheres de origem nordestina. O intuito do trabalho rea-
lizado por professores e estudantes- bolsistas pretendeu contribuir para que pessoas proveni-
entes de grupos populares consigam ingressar e se manter na universidade, além de estimular 
engajamento social e político dos seguimentos envolvidos.

Ação 06 –  Educação de Jovens e Adultos em espaços não escolares

Tal ação teve como objetivo dar continuidade a outra desenvolvida por alunas do curso de 
Pedagogia, por meio do acompanhamento e intervenção, de forma coletiva e colaborativa, no 
processo da formação básica e continuada de futuras alfabetizadoras alunas do curso de peda-
gogia assim como das licenciaturas da UFU que atuam na EJA.  È diferenciado das demais 
ações de EJA na UFU, haja vista que todos os alunos apresentam problemas psicossociais e 
estão em tratamento e os cursos de formação básica que licenciam alfabetizadoras e professo-
res para atuarem na EJA, tem tratado de forma equivocada este profissional, simplificando e 
fragmentando o conhecimento desta área e suas reais necessidades.

Ação 07 –  Educação Nutricional

A ação “Educação Nutricional” pretendia contribuir para que a comunidade adote hábitos 
alimentares mais saudáveis. Além disso, essa proposta proporcionou a estudantes de origem 
popular uma oportunidade de trabalhar com atividades de pesquisa e extensão, bem como 
aproximar a comunidade e a universidade. Partiu do pressuposto ao longo dos anos, as práti-
cas alimentares sofreram várias mudanças. Grande parte da população tem adotado hábitos 
pouco saudáveis, o que está associado a uma série de agravos à saúde, tais como obesidade, 
desnutrição, anemia ferropriva, diabetes, alguns tipos de câncer, cárie e outros.
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Ação 08 – Fachadas Humanizadas

A ação teve como objetivo uma ação educacional e cultural que, dialoga com a comunida-
de, valorizando a arte como expressão, conhecimento e principalmente como cultura sendo 
um importante instrumento de construção de identidade e cidadania. Visava contribuir com a 
apropriação do espaço público e com a humanização visual dos bairros, tendo como proposta 
piloto o Lagoinha, bairro estigmatizado da cidade de Uberlândia, que é povoado por uma mai-
oria de trabalhadores da construção civil – pedreiros, pintores dentre outros. Oferece oficinas 
reflexivas de pintura mural tendo como referência três experiências: o muralismo mexicano – 
Diego Rivera, o grafite – os Gêmeos, as Paredes Pintura do JAMAC de Mônica Nador, e a ex-
periência de Moema Torres em Uberlândia-  disponibilizando vagas preferencialmente aos fi-
lhos(as), dos que moram no bairro,  que estejam matriculados  nos cursos oferecidos na ação 
do projeto Canteiro Escola. Adota metodologias de ensino que promovam a auto estima com 
vistas ao reforço identitário, colaborando com os jovens da comunidade para que identifiquem 
suas potencialidades, reconhecendo a diversidade cultural local, possibilitando a criação de 
ambientes de solidariedade e convivência. Promove a integração das famílias no espaço da 
universidade podendo se expandir para outros bairros da cidade de Uberlândia.

Ação 09 – Mídia e inFORMAÇÃO na comunidade: recursos audiovisuais e linguagens

A ação previa um trabalho de formação de público em audiovisuais por meio da análise de 
filmes em eventos nas comunidades envolvidas com o programa Conexão Saberes. A organi-
zação dos eventos atuou integrando sempre uma manifestação cultural local, atividade(s) de 
outra(s) disciplina(s) ligada(s) ao programa CS e a difusão de filmes, numa programação deci-
da pela equipe de Comunicação e Arte. A ação prevê, ainda, curso de formação interdiscipli-
nar para adolescentes e jovens, de 13 a 18 anos em produção audiovisual. A partir de vínculos 
já existentes entre ações extensionistas da UFU e a ONG Ação Moradia e seu telecentro, até 
recentemente ligado ao projeto Casa Brasil, o bairro Morumbi e arredores foi o escolhido para 
aplicação do curso pŕatico-teórico de Produção Audiovisual, ministrado pelos bolsistas previa-
mente capacitados.  Este vínculo se iniciou via participação tanto dos coordenadores e técni-
cos  do telecentro quanto de adolescentes  nos cursos do programa Arte  Mídia em Código 
Aberto, que permitiu a preparação do telecentro e ocasionou a manifestação de um desejo por 
parte do público de criarem vídeos sobre suas  comunidades.

Ação 10 – Mídias na educação: inclusão digital criativa

A ação teve como foco as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos processos 
de ensinar e aprender Matemática. Neste sentido serão realizadas oficinas criativas utilizando 
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diferentes dispositivos  midiáticos para possibilitar o desenvolvimento de atividades criativas 
respeitando o potencial de cada aluno. São dois tipos de oficinas, as Oficinas de Mídias na 
Formação Inicial do Professor ocorrerá no interior da Universidade com os alunos dos Cursos 
de  Licenciatura  e  Pedagogia  nos  diferentes  ¨espaços¨  da Universidade,  já  as  oficinas  Ex-
pressões Criativas com as Mídias serão desenvolvidas na Escola Municipal Professora Irene 
Monteiro Jorge, situada a rua Canoas, 113, bairro Morumbi.

Ação 11 – Multidisciplinaridade na atenção à saúde bucal e geral do idoso

Várias ações isoladas têm sido desenvolvidas na UFU sem, no entanto, abordar a saúde bu-
cal de forma abrangente e integrada com a saúde física, psíquica e social.  Neste contexto a 
ação contempla os aspectos científicos, preventivos e educativo/profissional adotando como 
base, na metodologia, a teoria da problematização. Tal ação aconteceu de maneira integrada 
em um único programa para que as ações possam ser desenvolvidas de forma coerente, com 
um menor custo e melhor qualidade de vida das pessoas que se encontram no processo de en-
velhecimento.

Ação 12 – Narrativas de vida: identidade e idosos

A ação consiste, fundamentalmente, no desenvolvimento de um trabalho, junto a idosos/as 
internos em uma ILP, que participam da ação Saúde bucal e geral das pessoas que se encon-
tram no processo de envelhecimento, e será voltado para a constituição identitária desses su-
jeitos, haja vista que os/as idosos/as que residem em Lares de Longa Permanência (ILP) po-
dem ser acometidos por necessidades diferentes daqueles que vivem em seus lares, mas o 
desejo de companhia e de ouvir e de ter ouvidas suas histórias é comum a todos/as. 

Ação 13 – Teatro Sócio-educativo “Troupe EnCENA”

A ação ciente do fato de que, assim como em muitas instituições,  a escola municipal “Pro-
fessor Ladário Teixeira” não dispõe de infra-estrutura para atuar em tempo integral um con-
junto de educadores, incentivado pela comunidade externa, propõe a utilização dos espaços da 
escola para oferecer modalidades como artes cênicas, circenses e plásticas, bem como dança, 
cinema, literatura e música assim como o desenvolvimento de projetos sócio-educativos que 
pudessem garantir o incentivo e a prática dessas modalidades entre o corpo discente.
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Ação 14 – 1)Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Univ.   e Comunidades 
Populares em Uberlândia, 2)Cidade, Educação e Cult. Populares: Intervindo no Urbano, 
3)Construindo a Casa: Edificando e Habitando a Cidade, 4)Idosos em Uberlândia: 
Desenhando, Intervindo e Construindo a Cidade

Com previsão de realização em cooperação com as ações de “Multidisciplinaridade na 
atenção à saúde bucal e geral do idoso”, “Educação Nutricional” e “Canteiro Escola: constru-
indo cidadania”, as  ações e atividades  fundamentaram-se nos princípios da transdisciplinari-
dade, do respeito à diversidade étnica, cultural e social, a igualdade e equidade de oportunida-
des  entre  os  diferentes  segmentos  sociais.   Neste  contexto  a  proposta  foi  contribuir  no 
estabelecimento de condições necessárias à promoção do encontro, da discussão e da elabora-
ção de práticas pedagógicas de valorização do público alvo, em perspectiva popular, tendo 
como objetivo construir oportunidades para a reflexão teórica e para a valorização e divulga-
ção de “modos de vida”, respeitando e valorizando as diferenças socioculturais, de gênero, de 
faixa etárias e étnicas, ao mesmo tempo em que se promova ações e práticas cidadãs tendo em 
vista inclusão social qualificada.

Nota-se facilmente o viés diverso e multidisciplinar do PCS na UFU. Há que ressaltar que 
a relação da coordenação geral com as ações envolvidas no programa de modo geral baseou-
se em reuniões periódicas, entrega de relatórios, além de comunicação cotidiana por meio di-
gital e telefone, na maioria das vezes na comunicação via e-mails. Por vezes o uso de comuni-
cação digital dificultou um pouco os contatos e resultados, pois nem todos coordenadores de 
ações e bolsistas acessam o e-mail mais de uma vez por dia e mais ainda, muitos passam dias 
sem conectar-se. Todavia sempre que necessário, a coordenação procurou realizar reuniões 
para tentar amenizar a carência dessa comunicação entre as ações e buscou interagi-las entre 
si, porém nem sempre foi possível a presença de todos conexistas nos encontros, uma vez que 
nem todos possuem a mesma disponibilidade de horários.

A coordenação geral do Conexões procurou estar presente para integrar-se das atividades 
das ações, seja no acompanhamento cotidiano das atividades, envolvimento da formação polí-
tica dos bolsistas-conexistas, seja na solicitação de materiais, na produção de declarações e 
memorandos internos que ações necessitavam para viabilizar o andamento das inúmeras ativi-
dades do programa.  É possível afirmar que a equipe sempre procurou não deixar as ações ca-
minharem sozinhas, de forma a não inviabilizá-las, contudo, nem sempre foi possível auxiliá-
las. Dentre alguns impedimentos, ressalta-se as particularidades governamentais e institucio-
nais, haja vista a as obrigatoriedades e encaminhamentos junto a um dos órgãos financiadores 
do Programa Conexões de Saberes na UFU, a PROEX – Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis, entidade da universidade responsável por realizar atividades administra-
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tivas, de controle financeiro e atender às comunidades interna e externa envolvidas nos proje-
tos de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia.

Em que pese nossa compreensão do empenho da PROEX para com o PCS, a morosidade e 
burocracia característicos do serviço público, dificultou  significativamente a conclusão de al-
gumas tarefas, por sendo em muitas situações o tempo escasso para cumprir o cronograma do 
projeto em um intervalo de tempo mínimo de um ano. Lamentavelmente, como foi falado não 
só a coordenação geral, como as demais ações dependiam integralmente das movimentações 
da PROEX. Para exemplificar tal fato, pode-se citar a compra dos bens duráveis solicitados 
pelos projetos. A coordenação muitas vezes ficou com o trabalho moroso, por estar inteira-
mente dependente das atividades das ações, e muitas das atividades administrativas dependi-
am de relatos dos subprojetos para finalizá-las, como exemplo, relatar a instituição o anda-
mento das ações, encaminhar fichas de freqüência dos bolsistas, dentre outras atividades. 

Mesmo com dificuldades para gerir um projeto ousado como o Conexões, seguramen-
te obteve-se um retorno muito interessante e significativo no que diz respeito à troca de sabe-
res entre docentes, discentes, áreas do conhecimento e entre a universidade e as comunidades. 
Foi possível vivenciar a riqueza e as dificuldades em interagir com indivíduos tão diferentes. 
Essas diferenças demonstradas através de atitudes revelam o ser humano uma espécie que 
apresenta uma dinâmica de relações diversas e complexas. Infelizmente na vida acadêmica 
não são todos que estão dispostos a trabalhar em equipe e o Conexões requer isso, integração 
entre os conexistas e as comunidades envolvidas o tempo todo, a fim de concluir os reais ob-
jetivos desse programa, que nada mais é que a troca de saberes e vivencias dos participantes 
(bolsistas e comunidade) e a contribuição para a melhoria da qualidade de vida e do exercício 
de cidadania.

As políticas públicas de ações afirmativas no Programa Conexões de Saberes

O Conexões de Saberes é uma iniciativa do MEC voltada para políticas públicas de ações 
afirmativas e ainda que atualmente seja possível compreender o tema políticas de ações afir-
mativas como um dos matizes do amplo tema de políticas públicas, “não existe uma única, 
nem melhor, definição sobre o que seja política pública embora “[...] Dye (1984) sintetiza a 
definição de política pública como o que o governo escolhe fazer ou não fazer" (SOUZA, 
2006, p.1). 

Para a autora, a definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, “decisões e 
análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 
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por quê e que diferença faz” (SOUZA, 2006, p.1). São também da autora as considerações de 
que 

[...] a maior parte das definições enfatizam o papel da política pú-
blica na solução de problemas [...] e ignoram a essência da política 
pública, isto é, o embate em torno de idéias e interesses [...] deixam 
de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam as decisões 
dos governos [...] deixam também de fora possibilidades de coopera-
ção que podem ocorrer entre os governos e outras instituições e gru-
pos sociais (SOUZA, 2006, p. 2). 

No contexto da educação, temos assistido nos últimos anos, à emersão das políticas de 
ações afirmativas, que são “medidas especiais e temporárias que buscam compensar um pas-
sado discriminatório, ao passo que objetivam acelerar o processo de igualdade como alcance 
da igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis como as minorias étnicas e raciais” 
(SANTOS, 2009, p. 54). Embora existam vários tipos de ações afirmativas, como os cursos 
preparatórios para vestibular e concursos públicos voltados para a população de baixa renda e 
a reserva de vagas para deficientes em empresas com mais de cem funcionários, as cotas para 
estudantes pobres e/ou negros nas universidades foi a que ganhou maior repercussão na socie-
dade. Em parte, a polêmica resulta da suposta contrariedade à meritocracia causada por essa 
ação afirmativa.

De acordo com Almeida et al (2010) a história das ações afirmativas no Brasil data do iní-
cio da década de 80, contudo somente no final da década de 90, uma série de acontecimentos, 
fez que com a questão fosse retomada pelo governo. Tal retomada foi marcada por um Semi-
nário Internacional “Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos estados de-
mocráticos contemporâneos”, realizado em 1996. Foi a partir de tal evento que o governo bra-
sileiro assumiu que existe a prática do racismo no território brasileiro instaurando programas e 
ações que abrangem sujeitos historicamente cerceados na sociedade atual.

No  que  diz  respeito  ao  importante  papel  desempenhado  pela  Universidade  Federal  de 
Uberlândia (UFU) na cidade acerca de políticas de ações afirmativas, vale ressaltar que, até 
meados da década de 1990 a única forma de ingresso de discentes na UFU – e na grande mai-
oria das instituições de Educação Superior brasileiras – era o vestibular tradicional, instaurado 
no Brasil em 1911. Como afirmado anteriormente, é digno de nota que a década de 1990 foi 
palco de uma série de acontecimentos que desencadearam mudanças significativas no campo 
educacional, sobretudo no que toca as formas de ingresso nas universidades.

Surgem, assim, os processos de seleção seriada como alternativa ao vestibular tradicional 
e, posteriormente, algumas universidades passam a utilizar na seleção dos candidatos a nota 
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do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), instituído no Brasil em 1998. Segundo GO-
MES (2009, p. 86), cerca de trinta e seis instituições de Educação Superior – dentre essas a 
UFU – utilizam a avaliação seriada sob a justificativa de que o vestibular tradicional alimenta 
o método da memorização mecânica e o ensino fragmentado, que por sua vez representam o 
oposto da realidade acadêmica a que o candidato deverá adaptar-se, caso aprovado. Ainda as-
sim, o vestibular não foi extinto e provavelmente não o será tão cedo, tendo em vista a série  
de fatores – principalmente de caráter econômico – que permeiam a questão.

Após participar de diversos seminários e reuniões com outras instituições que já adotavam 
o vestibular seriado, em 1997 a UFU instituiu o Programa Alternativo de Ingresso ao Ensino 
Superior - PAIES, destinado aos alunos devidamente matriculados no Ensino Médio de rede 
pública ou privada – inclusive supletivos e similares. Além de facilitar, em tese, o acesso à 
Educação Superior, o PAIES se justificava por constituir um meio de combate ao treinamento 
pré-vestibular e ao método de memorização dos conteúdos, cultivando nos alunos o hábito do 
estudo e valorizando a aprendizagem efetiva, que deve ocorrer durante todo o percurso esco-
lar, e não somente no último ano. 

Tratava-se de um processo avaliativo seriado em que os alunos deveriam realizar uma pro-
va ao final de cada uma das três séries do Ensino Médio. As inscrições na primeira etapa eram 
reservadas exclusivamente para alunos matriculados no primeiro ano do Ensino Médio, de-
vendo ser renovadas para as próximas etapas. Na terceira e última etapa os candidatos deveri-
am optar por um dos cursos oferecidos na UFU. Tendo em mente que essa forma de avaliação 
não era eliminatória, poderiam ser classificados os candidatos que obtivessem as melhores 
pontuações ao longo de todo o processo.

O ano de 2003 trouxe consigo a primeira turma de discentes a ingressar na UFU através 
novo processo, mas trouxe também uma série de questionamentos. Dentre eles, a reprodução 
por parte do PAIES de uma “pseudo democracia”, cuja face mais aparente se apresentava no 
desequilíbrio entre a quantidade de alunos da rede privada e de rede pública que ingressaram. 
Segundo o professor do Instituto de Química e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasi-
leiros da UFU (NEAB 10 -UFU) Prof. Guimes Rodrigues Filho 11, dentre os alunos seleciona-
dos pelo PAIES, apenas 25% eram oriundos de escolas públicas. 

O PAIES não possuía um recorte socioeconômico e a UFU, até o momento, não optara por  
implantar nenhum tipo de sistema de cotas. Assim, o PAIES se mostrava insuficiente para 
atender a real demanda da população uberlandense, ao menos nos aludidos moldes.

10 - O Núcleo de Estudos Afro Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia (NEAB-UFU), criado em 2006, tem como foco o ensino, a 
pesquisa e a extensão na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das populações afro-descendentes, bem como 
na área dos estudos da História Africana e Cultura Afro Brasileira.

11 - Informação verbal obtida em entrevista para o PET CNX de Saberes em 2011.
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Em 29 de agosto do mesmo ano, a Portaria R nº 836 deu origem ao processo 94/2003 que 
constituiu uma comissão, presidida pelo Prof. Dr. João Marcos Alem, para discutir medidas a 
serem adotadas pela UFU a fim de democratizar o acesso e promover a inclusão social. Esta 
comissão elaborou o relato no qual sugeria a adoção de políticas afirmativas que contemplas-
sem as dicotomias sociais, destacando a necessidade de formulação de propostas que atingis-
sem a base do problema, ou seja, a discrepância entre o público universitário e as camadas so-
ciais excluídas deste espaço. 

Discutia-se a necessidade de adotar políticas de cotas sociais e raciais. O então reitor da 
instituição, Prof. Arquimedes Diógenes Ciloni, era de opinião favorável somente às primeiras. 
O objetivo primeiro das comissões era identificar os empecilhos para o acesso à Educação Su-
perior no contexto de então, impostos pela organização econômica e pelo sistema político vi-
gente. O tema não chegou a ser discutido no Conselho Universitário, permanecendo adorme-
cido até 6 de outubro de 2004, quando uma segunda comissão foi constituída pela Portaria R 
nº 1.126 sob a presidência do Prof. Dr. Marcelo Soares Pereira da Silva. Esta ficou responsá-
vel por dar continuidade aos trabalhos, desenvolvendo debates cuja temática fosse a imple-
mentação e a ampliação de políticas de inclusão social e de democratização do acesso à Edu-
cação Superior no âmbito da UFU.

A terceira comissão, constituída pela Portaria R nº 379 de 19/04/2006 e incumbida de dar 
continuidade aos trabalhos, retoma e amplia reflexões densas a partir das quais é possível ve-
rificar que no Brasil há mais demanda por vagas na Educação Superior do que as instituições 
– públicas e privadas juntas – tenham capacidade de suportar. Dessa maneira, as camadas po-
pulares da sociedade são penalizadas quase que exclusivamente. Daí a urgência de políticas 
educacionais que ofereçam soluções para tais desnivelamentos. Esta comissão elaborou, en-
tão, uma Proposta de Resolução para estudo de políticas a serem adotadas visando o aumento 
dos níveis de inclusão social e democratização do acesso à Educação Superior na UFU. 

Diante dos dados e dos argumentos apresentados pelas comissões, o Conselho Universitá-
rio achou por bem, em reunião realizada 30 de novembro de 2007, extinguir o Programa Al-
ternativo de Ingresso ao Ensino Superior – PAIES e decidiu pela criação de um programa de 
ação afirmativa, baseado no sistema de cotas, voltado exclusivamente para alunos egressos de 
escolas públicas, numa tentativa de democratizar o ingresso na     Universidade Federal de 
Uberlândia. Em 29 de agosto de 2008, o Conselho instituiu o atual Programa de Ação Afirma-
tiva de Ingresso no Ensino Superior – PAAES. 

As avaliações seguiriam o modelo do PAIES; a única diferença entre os dois processos re-
side no perfil dos candidatos. Do PAIES poderiam participar alunos matriculados no Ensino 
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Médio, tanto da rede pública quanto da particular, enquanto que as provas do PAAES só pode-
riam ser realizadas por alunos que cursaram os quatro últimos anos do Ensino Fundamental e 
estivesse cursando o Ensino Médio em escola pública. 

A partir de então, 25% das vagas dos cursos de graduação oferecidos pela UFU seriam re-
servadas para o PAAES. Porém, ao se lançar novo olhar à afirmação do Prof. Guimes em rela-
ção ao antigo processo de seleção seriada da UFU, é possível verificar que isso já ocorria na-
turalmente; os alunos de escolas públicas que ingressavam pelo PAIES já representavam 25% 
nos cursos de graduação da UFU. Logo, o que de fato foi feito no sentido de democratizar o 
acesso?

Essa alteração, no entanto, desde sua aprovação provocou a insatisfação de parte da popu-
lação que compõe as classes mais abastadas de Uberlândia, posto que estas não mais dispuses-
sem da seleção seriada como porta de entrada para a UFU. Tal aspecto é digno uma pesquisa e 
acompanhamento haja vista, inclusive, os desdobramentos ocorridos em 2010, quando alunos 
oriundos da escola particular ocuparam, via mandado judicial, as vagas destinadas aos alunos 
de escola pública.

De volta à questão da igualdade, vale lembrar que a Constituição Federal de 1988 traz 
como postulado fundamental da República Federativa do Brasil e diretriz para interpretação 
das demais normas jurídicas o princípio da isonomia, segundo o qual: 

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade [...].

Esse artigo constitucional tem servido de argumento aos que são contrários às ações afir-
mativas. No raciocínio lógico dessa corrente de pensamento, nenhum cidadão deve ser privi-
legiado em qualquer circunstância, haja vista o princípio da isonomia. É preciso repensar, to-
davia,  de  qual  igualdade  estamos  falando.  Se  formos  pela  vertente  da  igualdade  formal, 
pensaremos em “igualdade de todos perante a lei, sem distinções de qualquer natureza [...]. 
Esse modelo apenas veda o tratamento discriminatório, mas não assegura a efetiva realização 
do ideal de justiça e de igualdade para as mais diversas camadas sociais” (COMPARATO, 
1998, p. 46-47). 

A igualdade material, por sua vez, “tem como objetivo primordial a efetiva supressão ou 
redução das desigualdades sociais, por meio de um tratamento igualitário a todos os seres hu-
manos, de molde a permitir-lhes um pronto acesso aos bens da vida, sem qualquer discrimina-
ção” (COMPARATO, 1998, p. 47-48). Portanto, considerando a igualdade material, é possível 
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afirmar que as ações afirmativas são medidas constitucionais de supressão (ou, pelo menos, 
redução) das desigualdades entre os cidadãos. Chegamos, assim, ao conceito aristotélico de 
igualdade, que consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medi-
da de suas desigualdades. 

No Brasil, destacam-se as políticas públicas desenvolvidas nos governos de Luís Inácio 
Lula  da  Silva  (2003 –  2010):  Programa Universidade  para  Todos (ProUni);  Programa de 
Reestruturação e  Expansão das  Universidades Federais  (REUNI);  Universidade Aberta  do 
Brasil (UAB); e programas da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversida-
de (SECAD/MEC) voltados para a Educação e Diversidade Étnico-Racial.  Nestes últimos, 
ressalta-se o Programa Conexões de Saberes (PCS), transformado em PET em 2010, sob ges-
tão da Secretaria do Ensino Superior (SESu/MEC). Tais iniciativas redirecionam o foco e a in-
tervenção pública no que tange à democratização do acesso ao ensino superior e objetivam, 
ainda, a permanência qualificada das camadas populares advindas do ensino público no ensi-
no superior. Um dos eixos do Programa Conexões de Saberes é diretamente relacionado com 
estas temáticas e parte dos resultados e experiências são apresentado em relato no próximo ca-
pítulo.

Permanece a filosofia, altera-se a gestão: encaminhamentos governamentais recentes

Em 2010 não foi publicado edital específico do PCS pela SECAD/MEC para que os pro-
gramas, entre eles o da UFU tivesse como dar continuidade para as diferentes ações em de-
senvolvimento.  Foi  publicado  um edital  conjunto  com o Programa de  Educação  Tutorial 
(PET) junto à Secretaria de Educação Superior (SESU) do MEC em que o Conexões de Sabe-
res foi oferecido na forma de um PET Conexões de Saberes (PET CNX). Segundo informa-
ções  obtidas  junto  à  Videoconferência  MEC/  SECAD  acerca  do  PCS  e  PET CNX  em 
23/08/2010 com o secretário André Luiz de Figueiredo Lázaro, tal junção foi feita para me-
lhor, para resolver a necessidade de institucionalização do Programa Conexões nas Universi-
dades.

A Portaria MEC n° 975, de 27 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 
28 de julho de 2010, estipulava nas Instituições Federais de Ensino Superior a criação de gru-
pos vinculados à correção de desigualdades sociais e regionais. Estes novos PET, voltados 
para alunos oriundos de comunidades populares seriam denominados PET/Conexões de Sabe-
res e funcionariam sob a mesma regulamentação dos antigos grupos: a Lei nº 11.180, de 23 de 
setembro de 2005, na Portaria MEC n° 591, de 18 de junho de 2009, com as alterações da 
Portaria MEC n° 975, de 27 de julho de 2010.
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A inserção do programa Conexões de Saberes no PET, para André Luiz de Figueiredo Lá-
zaro  12, secretário de educação continuada, alfabetização e diversidade do MEC, só veio a 
contribuir com o sistema de ensino. Em primeiro lugar porque a intenção do PET Conexões 
passa a ser a “formação de uma elite de alunos de origem popular, que mantenha seus víncu-
los com as comunidades de origem”, algo aparentemente ignorado pelos PET tradicionais. Em 
segundo, com a união, entre Conexões de Saberes e PET, o órgão vigente deixa de ser a SE-
CAD e passa a ser a Secretaria de Educação Superior (SESu).

Ao acompanhar um pouco a trajetória do PET MEC na maior parte das instituições de ensi-
no, nota-se a necessidade da efetiva tutoria destes estudantes dentro do programa e a busca de 
ferramentas para a permanência com sucesso no sentido de superar a evasão. Estas dificulda-
des são percebidas a partir da seguinte realidade:

os universitários de origem popular são, na maioria das vezes, in-
visíveis nas instituições de ensino. Sua reduzida presença em progra-
mas e projetos de pesquisa e extensão limita as suas oportunidades 
de participação no processo de produção do conhecimento quase ex-
clusivamente à sala e aula. (SILVA, AVENDAÑO E CARVALHO, 2008, 
p. 11) 

É no sentido de corrigir esta realidade que a Portaria MEC n° 975 incorpora a filosofia do 
Programa Conexões de Saberes ao Programa de Educação Tutorial. O item 2.3 do Edital nº 9 
PET 2010-MEC/SESu/SECAD estabelece a criação dos grupos PET/Conexões de Saberes, 
com o objetivo de ampliar a relação entre a universidade e a comunidade, aprofundar a forma-
ção dos jovens oriundos destas comunidades, estimulando-os a tornarem-se novas lideranças 
em seus espaços sociais.

A partir de 2011, os grupos PET/Conexões de Saberes estão sustentado nas diretrizes do 
PCS e buscam a partir do acompanhamento tutorial assegurar que todas as propostas de seu 
programa orientador se tornem efetivas. Inseridos no Programa de Educação Tutorial, os peti-
anos conexistas encontram uma oportunidade para garantir sua permanência com excelência 
na universidade, o que diminuí os índices de evasão dos alunos de baixa qualificação socioe-
conômica. 

O programa preza, ainda, para além da inclusão, pela valorização das vivências, das leitu-
ras críticas de mundo e das diferenças socioculturais trazidas pelos alunos de origem popular. 
Os petianos conexistas com estas diversas interpretações e representações dos espaços vivi-
dos, são capazes de resignificar a sua própria vivência nesses espaços, modificando, social e 
culturalmente, a comunidade, a universidade e a sociedade.    

12 - Informações obtidas junto à Videoconferência MEC/ SECAD realizada em 23/08/2010.
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A UFU aprovou junto ao MEC três PET CNX em 2010, que desenvolvem de maneira con-
junta ações nos campi de Uberlândia e Ituiutaba. Os experimentos a respeito da consolidação 
de grupos PET que visam além de formação política do conexista, assim como a permanência 
com excelência deste aluno na universidade tem sido louváveis. Os projetos de pesquisa e ex-
tensão abarcados pelo programa se constituem dentro de diferentes áreas do conhecimento hu-
mano, e cada aluno traz consigo estudos que enriquecem as discussões que são propostas nas 
reuniões de grupo.

A comunidade uberlandense e regional tem recebido o trabalho desenvolvido pelos petia-
nos/conexistas de diferentes formas. Há com os projetos em desenvolvimento uma maior inte-
ração entre a sociedade e o espaço acadêmico. Esse fato comprova que não apenas os partici-
pantes diretos do programa tende a ganhar com essa nova modalidade de PET, como também 
toda a comunidade acadêmica e urbana. 
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RESUMO

O presente relato de experiência objetiva apresentar as ações desenvolvidas através da ava-
liação do PAAES-UFU, capoeira angola na educação especial e geração de rendas/bonecas 
pretas na economia solidária.  Essas ações fazem parte do Programa Conexões de Saberes 
PROEX-UFU/MEC.

Palavras Chave: ações afirmativas, inclusão, conexões de saberes

No ano de 2010 a Pró-Reitoria de Extensão, Culturas e Assuntos Estudantis da UFU reuniu 
um grupo de membros da comunidade universitária para discutir o Programa Chamado Cone-
xões de Saberes do Ministério da Educação e as possibilidades da UFU responder a um edital 
para trazer o Conexões para os seus programas de extensão. Várias áreas do saber estiveram 
discutindo as ações e as possibilidades de interconectá-las entre si e também com os saberes e 
fazeres da comunidade não universitária. Dessa discussão nasceram 14 ações distribuídas pe-
los dois  campi ( os da cidade de Uberlândia e o de Ituiutaba). Assim o programa conexões 
surgi mas teria vida muito breve na UFU graças às políticas de transição em época de eleição 
para a presidência da nação Brasil. Vida breve porque seria substituído por PETs chamados de 
Conexões que destinaria fundamentalmente bolsas para discentes e docentes, e nos impediria 
pela falta de continuidade anunciada de adquirir materiais de consumo para atividades como, 
por exemplo, da ação canteiro de obras, que viria a ser um canteiro de saberes em que as tro-
cas fazeres ocorreriam de fato entre os mestres de obras, os pedreiros, os ajudantes e a comu-
nidade universitária da engenharia civil, da arquitetura, etc. Enfim, com a política de se garan-
tir alguma coisa no novo governo o MEC praticamente sepulta mais uma possibilidade de 
exercício de uma universidade cidadã, que seria uma  universidade que aprende com o cotidi-

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ações 1 e 3 - Levantamento da democratização - acesso/permanência/cotas na UFU; Capoeira 
Angola na Educação Especial e Curso/Geração de renda Bonecas Pretas, desenvolvido junto ao PCS/UFU - NEAB

2 - FALTA
3 - FALTA
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ano do/a outro/a. Não queremos dizer  o PET conexões não seja uma ação de extrema relevân-
cia porque tem como norte também a integração universidade comunidade, mas financia fun-
damentalmente estudantes e docentes.

No entanto, ainda que pelo prazo curto de um ano e sem material de consumo, dados os ri-
tos burocráticos do serviço público federal, aguerridos/as docentes, técnicos/as-administrati-
vos/as e discentes se envolveram em mais uma atividade de extensão para além da carga horá-
ria que não se computa no seu horário de trabalho, para além do fato de que funcionário 
público federal em alguns programas/projetos do governo federal não podem receber ainda 
que sejam bolsas. Mangas arregaçadas e mentes apreensivas pela falta de material em alguns 
casos, pela exigência de produção na adversidade, pela presença do MEC, pela ineficiência do 
sistema público se organizaram nas várias formas possíveis para fazer e fazer de modo a ter 
que demonstrar que foi feito, de modo a quase esquecer as várias dificuldades de um Progra-
ma anunciado para ser extinto durante a sua própria execução.

Nessa roda viva do conhecimento fizemos. No caso das ações coordenadas pelo Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros: Avaliação do Programa de Ação Afirmativa da UFU para ingresso 
no Ensino Superior - PAAES, Ação -1; Capoeira Angola na Educação Especial e Curso Gera-
ção de Renda/Bonecas Pretas, Ação-3, várias foram as dificuldades e várias foram as delícias 
de se fazer. Dificuldades porque para a ação bonecas pretas não se disponibilizou material de 
consumo, apesar de termos recursos para isso. Solicitamos o pagamento do pró-labore da arte 
educadora para que a mesma pudesse comprar, com o seu pagamento, o material de consumo 
adequado para o desenvolvimento das oficinas e nada aconteceu a não ser a resposta de que o 
recurso solicitado era demasiado alto para ser pago de uma só vez, ou seja, alguma coisa 
acontece ainda que não nos impossibilite a ação.

Ainda assim, as bonecas pretas ficaram maravilhosamente construídas pelas mãos das no-
vas artesãs das africanidades brasileiras, que contaram suas histórias durante o fazer as bone-
cas. O EVA entrou de sola na construção e apareceu Xangô brandindo o seu machado e con-
duzindo algumas das  moças para a feira de economia solidária do Mercosul que se realizará 
de 8 a 10 de julho de 2011. As bonecas pretas entraram no diálogo com o Centro de Incubação 
de Empreendimentos Solidários da PROEX-UFU. Quem sabe a arte educadora recebe pelo 
que trabalhou. Oxalá!

Na educação especial, apesar das burocracias que nos impõe as superintendências, as dire-
toras e outras excelências a ação andou, parou, respirou, gingou e aconteceu. O projeto que já 
vinha sendo desenvolvido na Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, no bair-
ro Patrimônio, que não é túmulo do samba mas é reduto de novos Zumbis, novas Maltas de 
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Capoeiras, novas resistências, buscou levar para dentro da educação especial a especialidade 
da temática afro-brasileira. Foi enfim, nessa escola especial que estava cravada em território 
quilombola urbano, que a ação se desenvolveu. A capoeira Angola entrou lá na escola porque 
a Escola Estadual Mário Porto, referência do bairro, foi de acordo com a maldição de Can, 
destinada ao bairro Canaã. Perdeu-se a única referência de Estado da educação naquele bairro 
e para as terras de Canaã  e outras foram se deslocando vários membros da comunidade qui-
lombola  e foram chegando no quilombo novos membros na educação que precisa ser especi-
al. E como riram e brincaram esses meninos e meninas com a cultura afro-brasileira. Mas em 
determinado momento quando precisamos de um relatório da docente que acompanhava o 
projeto há aproximadamente um ano e meio, tempo que já inclui a  ação do conexões, quando 
precisamos que a diretora se lembrasse de que ela mesma tinha autorizado um projeto a ser 
desenvolvido na sua escola e que o mesmo lhe causou certo espanto  quando a mesma precisa 
autorizar a professora a fazer o relatório para o conexões, numa rasteira esquisofrênica no pro-
jeto, que nós capoeiras fingimos termos tomado a queda.  Parem os seres humanos. Agora só 
com autorização da superintendência regional de ensino. Nada de divulgar as fotos das ofici-
nas, nada de continuar o projeto bem no final do conexões. Mas como capoeira que é bom não 
cai e quando cai, cai bem e manda avisar que vai ter briga de amor tristeza camará, lá vamos 
nós entre cabeçadas, rasteiras, rabos de arraia, aús e ginga, muita ginga, e preparamos com os 
meninos e as meninas especiais algo especial,  o projeto/cartilha que contém atividades de 
brincadeiras com a temática da lei federal 10.639 de 2003 que instituiu a obrigatoriedade do 
ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e da educação das relações étnico-raciais 
em todos os estabelecimentos de ensino, em todos os níveis da educação, da infantil à superior 
pública e privada. Para isso, os oficineiros exercendo um dos valores civilizatórios africanos 
que é o cooperativismo abriram mão dos recursos e destinaram às cartilhas que inicialmente 
não estavam previstas. Yê vamo simbora camará!

Chegamos  enfim ao  PAAES, que importante  essa  ação para  a  universidade  federal  de 
Uberlândia se transformar quem sabe em Universidade Federal de Uberlândia, ou seja, uma 
universidade que se afastará do seu umbilicalismo para entender que a sociedade brasileira, 
nela incluída a UFU, padece de um grande mau que é o racismo contra os negros (pretos e 
pardos) e indígenas, padece de um grande mau que é também a exclusão dos/as discentes da 
escola  de  educação  básica   dos  seus  assentos  para  serem  médicos/as,  dentistas, 
engenheiros/as, economistas, etc. Assim, o PAAES surge de tantas lutas dos negros/as brasi-
leiros/as que formalmente entram na agenda da UFU em 2003 com a demanda por cotas raci-
ais apresentadas por dois docentes negros, membros do CONSUN, ao CONSUN.
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E assim entre tantos debates e embates, em 2008 começa o PAAES com a alegação de que 
como a maioria da população brasileira pobre é composta por negros/negras  e esses estão nas 
escolas públicas basta que se tenha um processo seletivo que priorize a escola pública e a in-
clusão dos afro-brasileiros ocorrerá de forma natural sem a necessidade de se fazer um recorte 
racial que pode racializar a UFU.

A avaliação do PAAES foi recentemente discutida num debate intitulado Cotas Raciais.Pra 
quê? Esse debate foi realizado em 20 de maio de 2011, no campus Santa Mônica da UFU, e 
contou com a participação de um público médio de 110 pessoas. Pessoas que ouviram e deba-
teram, pessoas que relataram que chegaram ao debate contrárias às cotas raciais, mas que sai-
am de lá favoráveis às mesmas. Isto lembrou o primeiro encontro geral que fizemos em Ituiu-
taba intitulado Ações Afirmativas. Uma realidade possível?, em que um dos nossos bolsistas, 
cotistas, também transformou a sua opinião em favor das chamadas ações afirmativas incluin-
do as cotas raciais. Cotista defendendo cotas que coerência necessária que se estabeleceu atra-
vés desse Programa.

O PAAES tem sérios problemas, dentre eles o arcabouço jurídico porque impede que os es-
tudantes de escolas privadas prestem um processo seletivo numa instituição pública. Como o 
avanço do mesmo está no fato de que agora aqueles 25% de estudantes de escolas públicas 
que chegavam à UFU através do PAIES agora estarão chegando em todos os cursos da UFU, 
é bom repetir, em todos, no ano do ingresso que foi 2011, choveram liminares concedidas pe-
los magistrados que obrigaram a matrícula de estudantes de escolas privadas, mas as mães dos 
alunos das escolas públicas tal qual aquelas da praça de maio na Argentina fizeram barulho e 
o Ministério Público Federal obrigou também a matrícula dos estudantes das Escolas Públi-
cas. Nesse interim ficamos sem os dados dos estudantes do Curso de Medicina. Atrasou as 
nossas  análises,  mas  fui  chamado,  em  nome  do  NEAB,  para  uma  reunião  com  os/as 
diretores/as das Escolas Públicas Estaduais de Uberlândia para uma discussão do PAAES na 
Superintendência Regional de Ensino, o Fórum da Igualdade Racial de Uberlândia foi parcei-
ro nessa ação e posteriormente nos reunimos com os Representantes das Escolas Privadas. 
Tais ações levaram a uma reunião com o Magnífico Reitor da UFU em defesa da inclusão dos 
estudantes das escolas públicas, em defesa da ampliação dos processos seletivos para o recor-
te racial e em favor do PAAES. Avançamos porque conectamos Universidade, Escola Pública 
de Educação Básica e Escolas Particulares.

Os dados do PAAES mostram que temos vários problemas no questionário sócio-econômi-
co-racial. Há perguntas que permitem a inscrição de estudantes de escolas privadas. Há inscri-
ção de alunos com renda familiar acima de R$11.000,00, etc. Mostram que na inscrição temos 
60% de auto-declarados brancos e 40% de autodeclarados negros (pretos e pardos). Uma dis-
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sonância com a última PNAD do IBGE de 2010, mas bastante coerente com o relatório das 
desigualdades raciais 2009-2010 do LAESER-UFRJ, que lançado em 2011 nos mostra que as 
desigualdades raciais no Brasil aumentaram tanto na educação como em outros setores como 
na saúde pública onde, por exemplo, cerca de 49% das mulheres negras não haviam feito o 
exame de mamografia em 2008 contra cerca de 22% das mulheres brancas. As duas raças so-
frem por falta de política de Estado. No entanto, a raça negra tem ainda a carne mais barata do 
mercado.

Os dados dos aprovados não fogem à regra, ainda que nosso universo de amostra que tinha 
caído de 1977 para 1527 inscritos, caiu de 911 para 477 inscritos devido aos filtros que tive-
mos que fazer para evitar dados que não tivessem a mínima coerência como, por exemplo, 
não havendo estudantes negros na lista de inscritos na faixa de renda acima de R$11.400,00, 
aparece um estudante na lista de aprovados. Estudante que não participou da terceira etapa e 
aparece no banco de dados. Desse modo, o que depreende dessa avaliação é que é preciso re-
tornar as informações levantadas pelo Programa Conexões de Saberes para que a UFU possa 
aperfeiçoar o seu processo seletivo de ação afirmativa voltada para a escola pública em todos 
os seus cursos de graduação.

Ainda assim os dados dos aprovados nos permitiram as seguintes conclusões: Em relação à 
distribuição dos aprovados segundo a renda bruta familiar e  a raça, ao analisar os aprovados 
que se encontram na faixa de renda mais baixa, até R$ 380,00, cerca de 73% são negros e 
27% são brancos. Na medida em que a renda bruta familiar aumenta, nota-se maior presença 
dos brancos entre os aprovados. Entre R$ 381,00 e R$ 1.140,00, 59% dos aprovados são bran-
cos e 41% são negros. Na faixa de renda entre R$1.141,00 a R$ 1.900,00, os brancos repre-
sentam 63% dos aprovados e os negros representam 37%. Entre R$ 1.901,00 a R$ 2.660,00, 
observa- se a maior proporção de brancos, 71%, quando comparados com os negros 29%. En-
tre R$ 3.801,00 e R$ 7.600,00, a proporção de brancos diminui e aumenta a proporção de ne-
gros aprovados, mas os brancos continuam a maioria, 56% e 44%, respectivamente. Na faixa 
de renda entre R$ 7.601,00 e R$ 11.400,00, 68% dos aprovados são brancos e 32% são ne-
gros. Para a faixa de renda acima de R$ 11.400,00 não foi possível avaliar.

Tais resultados expressam a dura realidade com a qual convivemos durante séculos que é a 
de que o ensino superior público atende fundamentalmente o setor privado e a raça branca e 
que o Programa de Ação Afirmativa da UFU atende prioritariamente aos brancos ainda que 
seja numa ação teoricamente voltada para a escola pública de educação básica.
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CANTEIRO ESCOLA: CONSTRUINDO CIDADANIA 1
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RESUMO

O presente artigo apresenta e discute as diretrizes e resultados do Programa Conexões de 
Saberes – PCS, implementado na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, especificamen-
te na Ação “Canteiro Escola: construindo cidadania”. Apresentamos de forma sucinta a meto-
dologia, o processo e os resultados obtidos, com o propósito de divulgar e difundir a Ação 
como um projeto de extensão e também fomentar a discussão sobre a Extensão dentro da Uni-
versidade.

Palavras-Chave: Troca de saberes; ações afirmativas; conhecimento.

“Se o indivíduo é passivo intelectualmente, não conseguirá ser livre moralmente”.

Jean Piaget 

A apropriação do conhecimento

Para que um conhecimento possa ser difundido e passado conjuntamente com a história de 
um povo é necessário que a comunidade que habita esse meio social aproprie-se do mesmo. 
Assim, tornando e sentindo-se parte integrante do processo, a sociedade é capaz de realizar 
melhorias na produção do conhecimento. O processo de ensinar deixa de ter uma única via, 
permitindo que os agentes participantes possam trocar experiências; as técnicas devem vir do 
estudo até então consagrado, entretanto as experiências, vindas de quem vivencia a prática di-
ária, podem consolidar, convergir ou ampliar tal conhecimento.

O Programa Conexões de Saberes – PCS, procura democratizar, não apenas o acesso, mas 
também a permanência dos acadêmicos oriundos de espaços populares na Universidade. A 
Universidade Federal de Uberlândia – UFU desenvolve no ano de 2011 um PCS vinculado a 

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 2 - Canteiro escola: construindo cidadania, desenvolvido junto ao PCS/UFU - FECIV
2 - Professor da FECIV/UFU e coordenador da ação Canteiro Escola e do PCS. acds@feciv.ufu.br
3 - Professor da FECIV/UFU  e coordenador da ação Canteiro Escola. souzadogmar@feciv.ufu.br
4 - Arquiteto e Urbanista, mestrando na FECIV/UFU e membro da equipe gestora do PCS - UFU. thomena@gmail.com
5 - Acadêmicas do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFU e Membros do PCS - UFU. rafaela.borsato@hotmail.com e 

vanessavidalmg@yahoo.com.br
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diversas áreas do saber para garantir uma troca efetiva de co-
nhecimento e desmistificar a ideia de que Universidade detém 
a hierarquização do poder. 

Parte  das experiências vividas pelos acadêmicos da ação 
“Canteiro Escola: construindo cidadania” e da comunidade em 
que é desenvolvido, evidencia esse processo de simbiose entre 
Universidade e comunidade, que modifica os sujeitos envolvi-
dos que hoje dialogam como iguais no processo.

O Canteiro Escola na UFU

A casa própria é uma necessidade de toda família. Não es-
taríamos longe da verdade,  ao afirmar  que  sua propriedade 
concerne dignidade ao cidadão. Enfim, é um direito de todos.

Diante desta realidade, o projeto Canteiro Escola é uma ini-
ciativa que visa proporcionar a oportunidade a chefes de famí-
lia para desenvolverem habilidades de construção civil,  pro-
porcionando-os  condições  de  construir  sua  residência  com 
qualidade e racionalidade.

O projeto Canteiro Escola está inserido na Dimensão Inte-
ração comunidade e Universidade – pois, promove o encontro 
e a troca de saberes e fazeres entre as comunidades populares 
e a Universidade, a partir da implementação de atividades de 
extensão-ensino-pesquisa (Figura 1).

Ao longo dos anos, o desenvolvimento científico, industrial 
e tecnológico do país não foi acompanhado de maneira sensí-
vel  por  uma  reestruturação  socioeconômica  equivalente.  O 
que se constata é um país com forte nível de concentração de 
renda,  cuja consequência imediata é um déficit  habitacional 
no mínimo preocupante. Principalmente, entre as famílias de 
baixa renda.

Como solução para este problema, estas famílias tem se or-
ganizado para proverem a construção de suas casas no regime 
de autoconstrução (mutirão). Obviamente, muitos destes che-
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fes de família não possuem formação adequada para desempenhar as funções de pedreiro, ser-
vente, carpinteiro, entre outras.

O projeto “Canteiro Escola” contribui para a formação destes chefes de família como pro-
fissionais de construção civil para, num primeiro momento, habilitá-los na construção da casa 
própria e, posteriormente, como profissionais de construção civil.

O projeto “Canteiro Escola” tem por objetivos:

- Formar e capacitar chefes de família de baixa renda envolvidos em programas de auto-
construção (mutirão) para construírem a casa própria e posteriormente atuarem como profissi-
onais na construção civil;

- Verificar as principais patologias em casas populares construídas no regime de mutirão e 
confeccionar manuais técnicos de orientação para esse regime de construção;

- Construir a cidadania nas comunidades envolvidas, bem como nos envolvidos direta e in-
diretamente com o projeto.

O contato direto com as famílias permite a triagem das necessidades sociais, culturais e 
profissionais de seus membros. Como efeito de todas as ações, é possível ampliar os horizon-
tes de vida destas famílias.

Descrevendo os passos das conexões

O ensino formal orienta-se, essencialmente, se não exclusivamen-
te, para o aprender a conhecer e, em menor escala, para o  aprender 
a fazer. As duas outras aprendizagens dependem, a maior parte das 
vezes, de circunstâncias aleatórias quando não são tidas, de algum 
modo, como prolongamento natural das duas primeiras. Ora, a Co-
missão6 pensa que cada um dos “quatro pilares do conhecimento” 
deve ser objeto de atenção igual por parte do ensino estruturado, a 
fim de que a educação apareça como uma experiência global a levar 
a cabo ao longo de toda a vida, no plano cognitivo como no prático, 
para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade (DELORS, 
2001).

Como forma de orientar o ensino e a capacitação dos chefes de família, o curso foi com-
posto de módulos, cada qual abordando uma etapa de construção de uma residência. A parte 
teórica de todos os módulos foi ministrada em sala de aula utilizando projetor multimídia, 
quadro e giz e a parte prática executada em um canteiro de obras. As primeiras aulas do proje-

6 - Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI.
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to foram ministradas na sede da ONG Ação Moradia, no bairro Morumbi, e as aulas restantes 
no Campus Santa Mônica da UFU por nós, alunas da graduação e por docentes voluntários da 
Faculdade Engenharia Civil.

Durante as aulas teóricas, buscou-se a todo instante ilustrar os conceitos técnicos através de 
exemplos de situações reais. E também, comparamos o que geralmente é executado nas obras 
e a técnica correta, destacando as possíveis patologias provenientes da execução incorreta dos 
serviços e, vantagens de se aplicar a técnica correta de execução. 

Durante as aulas práticas foi construída a ampliação do bloco 5E, localizado no Campus 
Santa Mônica da UFU, que funciona como Laboratório de Estruturas da Faculdade de Enge-
nharia Civil – FECIV/UFU.

Os módulos se iniciaram em 11 de fevereiro de 2011, com duração de 5 meses. As aulas fo-
ram ministradas aos sábados, com uma turma de 25 alunos, os quais receberam um certificado 
de Capacitação e conclusão do curso. 

Os módulos foram aplicados de forma expositiva e prática, visando instigar a busca de 
aperfeiçoar nas técnicas ensinadas, pois acreditamos que o conhecimento se dá a partir de ati-
vidades empíricas com o meio. Esses módulos foram divididos de acordo com as etapas da 
construção, e foram distribuídos da seguinte forma:

1º Módulo: Habilidades básicas e leitura de projetos

2º Módulo: Organização do canteiro de obras e Locação de obra

3º Módulo: Fundações

4º Módulo: Sistema de impermeabilização

5º Módulo: Superestrutura (concreto armado)

6º Módulo: Fôrmas e escoramentos

7º Módulo: Pisos

8º Módulo: Alvenaria

9º Módulo: Telhados

10º Módulo: Revestimentos
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Impressões vivenciais do processo

O projeto de extensão do qual fizemos parte, surgiu para nós como uma oportunidade de 
expandir nossos conhecimentos no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão. Esses três 
itens juntos formam o tripé do processo de aprendizado nas universidades. A Extensão surge 
com o intuito de nos permitir enxergar que o conhecimento acadêmico na sociedade, não se li-
mita a uma atividade pontual, em que haja uma simples transferência de conhecimento. Ela é 
uma ação dialógica de caráter contínuo, de modo que deve haver um profundo diálogo entre 
universidade e sociedade, logo é uma via de mão dupla no qual cada parte está em posição 
igualitária no discurso. Assim, a extensão é o braço do ensino no qual se pode ver o conheci-
mento produzido em sala de aula contextualizado na realidade da sociedade. 

É pertinente, portanto, ressaltar a importância do projeto de extensão que surge no quadro 
acadêmico como aplicação dos ensinamentos teóricos a uma realidade pré-existente, como no 
caso, as aulas teóricas e práticas dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, 
para uma comunidade da periferia da cidade de Uberlândia – MG.

As ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias 
que buscam remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar 
o processo com o alcance da igualdade substantiva por parte dos gru-
pos socialmente vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, en-
tre outros grupos. (PIOVESAN, 2005)

A inclusão social tem sido alvo em potencial dos programas de ações afirmativas, que vi-
sam reconhecer e corrigir situações de direitos negados socialmente ao longo da história.

O Projeto Canteiro Escola segue esse princípio de inclusão social visando à troca de expe-
riências entre o mundo acadêmico e a comunidade.

O nosso papel enquanto acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo e orientandas do 
projeto, consistiu em aprender e ensinar práticas da construção civil bem como valores soci-
ais, uma vez que o contato com as realidades das pessoas com quem convivemos durante este 
processo nos fez refletir nossa função dentro da Universidade e fora dela. 

No decorrer das aulas, nos preocupamos em transmitir o conteúdo dos módulos com uma 
linguagem popular e de forma simplificada, o que facilitou a absorção do conhecimento técni-
co e específico. Percebemos essa necessidade a partir do momento que nos deslocamos dos 
“muros” da Universidade e fomos vivenciar a realidade do público alvo do projeto, para mi-
nistrar as primeiras aulas. Esse cuidado foi fundamental na relação de troca de conhecimento, 
uma vez que os alunos sentiram liberdade para se expressar em suas dúvidas e sobre suas ex-
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periências na área. Podemos perceber essa satisfação dos alunos a partir da colocação de uma 
das participantes do Projeto: “As minhas expectativas no curso são grandes, estou achando 
bastante interessante, muito interessante mesmo. As aulas são ótimas! A forma que eles expli-
cam da pra gente entender muito bem, é difícil ficar mais dúvidas” (2º Vídeo Canteiro Escola: 
http://canteiroescolaufu.blogspot.com/2011/04/2-video.html - 00’34’’).

A dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na 
educação escolar como dever do Estado e direito do cidadão não é 
uma relação simples. De um lado, é preciso fazer a defesa da igual-
dade como princípio de cidadania, da modernidade e do republicanis-
mo. A igualdade é um princípio tanto da não-discriminação quanto ela 
é o foco pelo qual homens lutaram para eliminar os privilégios de san-
gue, de etnia, de religião ou de crença. Ela ainda é o norte pelo qual  
as pessoas lutam para ir reduzindo as desigualdades e eliminando as 
diferenças discriminatórias. (CURY, 2002)

Como Cury já percebe, quando nós nos deparamos com a via do ensino, identificamos situ-
ações complexas da relação professor x aluno, o que reflete as deficiências da educação básica 
do Brasil. Tal problemática, mesmo que sutilmente, afeta a fluidez e a rapidez do aprendizado 
durante os módulos do projeto, visto que se fôssemos agregar conhecimentos técnicos apro-
fundados ao aluno, o mesmo deveria ter noção básica do conteúdo de disciplinas do ensino 
fundamental e médio.

Mas podemos dizer também que mesmo com todas as dificuldades, os frutos colhidos por 
todos os envolvidos nesse projeto foram imensuráveis.

Considerações finais

A partir dos módulos concluídos, percebemos que além dos ensinamentos teóricos e práti-
cos na área da construção civil, conseguimos transmitir um pouco de reflexão política e social 
aos membros dessa comunidade, através da aproximação dos estudos teóricos, científicos e 
acadêmicos da realidade popular, o que gerou trocas vivenciais e nos fez que crer que o co-
nhecimento é uma boa arma contra a desigualdade social. Agregamos e fizemos parte de uma 
mesma realidade, sem distinção acadêmica ou social. O crescimento pessoal e profissional foi 
consequência e a troca de saberes entre os conexistas, uma realidade.
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RESUMO

Este artigo reflete dados5 do projeto Cultura política e mulheres de comunidades populares, 
ação que integrou o Programa Conexões Saberes da Universidade Federal de Uberlândia, pe-
ríodo de julho 2010 a julho 2011.  Trata-se de um estudo antropológico desenvolvido na cida-
de de Uberlândia/MG com mulheres moradoras de bairros populares e participantes da Con-
gada do município. Com 100 anos de tradição, essa manifestação cultural tem se constituído 
como um espaço religioso significativo para a população afrodescendente, observando-se, um 
crescente protagonismo feminino que fomenta por meio de seu engajamento político e cultu-
ral, novos e democráticos territórios sociais em um espaço urbano marcado por formas de se-
gregação socioespacial e étnica. Por meio de um mapa que localiza os ternos de congado de 
Uberlândia e de descrições etnográficas deste fazer feminino congadeiro, demonstraremos de 
que forma o engajamento cultural transforma o espaço urbano propiciando formas de sociabi-
lidade que viabilizam relações étnico-raciais igualitárias.

Palavras Chaves: Cultura Politica, Mulher, Congado

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do projeto Cultura Politica e mulheres de comunidades populares junto 
as participantes do Congado de Uberlândia despertou-nos o interesse em tratar de um tema pre-
sente em nosso grupo de pesquisa: Mobilidades Vínculos Sociais e Territórios – MOVITE: a 
analise de formas de engajamento cultural e politico gestadas em relações sociais cotidianas que 
ativam e reforçam laços sociais e fortalecem comunidades que vivem em situação de vulnerabi-
lidade social.

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 4 - Cultura política e mulheres de comunidades populares desenvolvido junto ao 
PCS/UFU - INCIS (Ciências Sociais)

2 - Coordenadora da Projeto Ação Cultura Política e Mulheres de Comunidades Populares- Programa Conexões Saberes/UFU, Dra. em 
Antropologia, professora do Instituto de Ciências Sociais – INCIS/UFU

3 - Bolsista do Projeto Ação Cultura Política e Mulheres de Comunidades Populares- Programa Conexões Saberes/UFU, acadêmica do 
Curso de Ciências Sociais COCIS/UFU

4 - Bolsista do Projeto Ação Cultura Política e Mulheres de Comunidades Populares- Programa Conexões Saberes/UFU, acadêmica do 
Curso de Artes Visuais - UFU

5 - Apoio na coleta de dados: Pollyanna Fabrini , estudante voluntária do Projeto Ação Cultura Politica e Mulheres de Comunidades 
Populares- Programa Conexões Saberes/UFU, acadêmica do Curso de Ciências Sociais
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Sabe-se que as comunidades populares brasileiras apresentam um histórico de engaja -
mento social em torno de questões que afligem seu cotidiano e que dizem respeito às defici -
ências dos serviços de saúde, educação, moradia, assistência social e cultura. À frente des-
sas formas de mobilização observamos a  presença de jovens,  grupos étnicos e  mulheres 
tradicionalmente reivindicando creches, hospitais, escola e atualmente na luta por praticas  
culturais emancipatória.

O interessante é que para mobilizar suas comunidades fazem uso de saberes e relações so-
ciais desenvolvidos no cultivo de suas culturas, via uma diversidade de manifestações: - Con-
gados, Folia de Rei, Festa Divino, Sambas de Roda, Rituais religiosos, Cantos, Mitos – que 
eles somam às relações de convivência social - vizinhança, parentesco, compadrio, amizades 
– enfim, práticas sociais que não são convencionalmente tidas como políticas, mas que vem 
demonstrando um potencial para arregimentar pessoas, reuni-las, organizá-las e transformá-
las em agentes sociais em prol de causas politicas.

A Congada é um dessas expressões de engajamento que vem realçando cada vez mais a 
ação feminina na afirmação étnico-racial e promoção da igualdade étnica. No fazer congadei-
ro podemos observar um conjunto de práticas e ações que desencadeiam transformações no 
nível pessoal e cultural. As pessoas são levadas a viver um tipo de experiência coletiva que as 
socializam dentro de um modelo comunitário.

O levantamento de dados para este artigo foi realizado ao longo do desenvolvimento da 
ação extensionista Cultura Politica e Mulheres de Comunidades Populares integrante do Pro-
grama Conexões Saberes da UFU. Via esse trabalho de extensão contatamos os membros da 
Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, ambos de Uberlândia que nos apresen-
taram aos ternos de Congado ligados a esta entidade, com os quais iniciamos nossas primeiras 
inserções etnográficas, pondo em prática os ensinamentos da Antropologia. Este tipo de ativi-
dade extensionista, por si só, fomenta um contato mais direto com as comunidades, e possibi-
lita uma revitalização do conhecimento apreendido e ensinado em sala de aula, com isso ga-
nhou-se em aproximação com os membros das comunidades, facilitando o desenvolvimento 
deste artigo desde a sua concepção até preparo do texto.

Para a analise que aqui se apresenta, utilizaram-se como ferramentas metodológicas, a co-
leta de depoimentos das mulheres da Congada e a observação participante nas comunidades, 
em especifico nos quartéis6 dos ternos Marinheiro Nossa Senhora do Rosário/Bairro Santa 
Mônica e Moçambique Pena Branca/ Bairro Canaã.

6 - Denominação dada aos espaços socioculturais onde se reúnem participantes de um terno de Congado
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Ambas as técnicas de pesquisa permitem um mergulho na vida social do grupo, um contato 
mais direto e uma compreensão mais apurada da realidade analisada. Isso significou que os 
depoimentos nos possibilitaram compreender as transformações políticas processadas no nível 
da subjetividade e, a observação participante, propiciou uma compreensão de uma cultura po-
lítica democrática no nível comunitário, ou seja, a observação das relações sociais cotidianas, 
do modo de vida mais as reflexões individuais revelavam que algumas mudanças processa-
vam-se na vida de mulheres congadeiras. Ao trabalho de campo nos quartéis foi acrescentada 
a pesquisa bibliográfica sobre a história da Congada no Brasil.

Etnografando o Congado

A cena afrodescendente em Uberlândia é rica, diversa em grupos e pessoas que exprimem 
com a mesma diversidade suas escolhas políticas, religiosas e ideológicas. E é através da efer-
vescência desse grupo étnico e de seus simpatizantes que trataremos de engajamento cultural, 
protagonismo feminino e transformações urbanas.

Dentre as manifestações culturais cultivadas pela população afrodescendente em Uberlân-
dia, a Congada é a que reúne mais pessoas. Suas primeiras celebrações datam de antes do tér-
mino da escravidão, que ocorreu em 1888.Sua origem tem matriz banto-africana e influência 
católica, tendo emergido no contexto brasileiro colonial em que crenças, fé, religiões e devo-
ções eram intensamente praticadas por povos africanos escravizados, lusitanos e indígenas. 
Em meio a esse grande laboratório religioso brasileiro, configura-se esse tipo de celebração 
negra que louva seus santos - em Uberlândia particularmente Nossa Senhora do Rosário, San-
ta Ifigênia, São Benedito e São Domingos - através de grupos musicais de base percussiva, 
autodenominados terno de Congos: Catupés, Congos, Marinheiros, Marujos e Moçambiques.

É importante ressaltar que a Congada ocorre em varias cidades brasileiras. Em Minas Ge-
rais é um evento significativo do calendário religioso dedicado à devoção dos santos e desde o 
período colonial ela é organizada por Irmandades de Homens Negros, organizações religiosas 
de caráter leigo que desempenharam papel especial durante a colonização do estado mineiro.

Além das homenagens aos santos de devoção, a Congada envolve ritos em torno das figu-
ras do rei congo e da rainha conga. Já os ternos estariam ligados ao mito da aparição da ima-
gem de Nossa Senhora do Rosário nas águas do rio ou do mar, ou na gruta. Há vários desses 
mitos relatados pelos participantes do Congado, como o que conta Dona Antônia, capitã do 
terno Marinheiro Nossa Senhora:

Escuto isso desde pequena no terno que participo, o Marinheiro 
de Nossa Senhora do Rosário. A gente sabe que Nossa Senhora 
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foi encontrada no mar pelos marinheiros. Eles a tiraram do mar e 
levaram para construir uma paróquia. No outro dia viram que Nos-
sa  Senhora  tinha  voltado  para  o  mar.  Repetiram varias  vezes  o 
mesmo procedimento, tiraram ela do mar, mas ela voltava no dia 
seguinte. Só que um dia de repente coincidiu de passar os moçam-
biques fazendo suas reverências a Nossa Senhora do Rosário e a 
santa os acompanhou, porque eles não deram as costas para ela. 
Outros ternos também tentaram, mas não conseguiam. Só o terno 
Moçambique, porque não dava as costas para ela. O que os ternos 
entenderam é que quando está dançando não pode dar as costas 
para Nossa Senhora. É uma forma de reverência. 7

Na atualidade, esses mitos e seus rituais continuam a ser praticados pelos afrodescendentes 
de Uberlândia. É impressionante ver como a cidade se transforma nos dias da Congada no 
mês de outubro.

A Igreja Nossa de Senhora do Rosário está situada em meio a bairros centrais cujos habi-
tantes são das classes média e média alta, e circundada, portanto, por equipamentos de lazer, 
de serviços e comércios para tais classes. O cotidiano da região é pautado pela dinâmica soci-
al de seus habitantes e de transeuntes atraídos pelos serviços desse espaço.  Em um domingo e 
uma segunda-feira do mês de outubro, os ternos do congado rompem com esse cotidiano, tra-
zendo para o local uma população predominantemente afro-brasileira e consigo suas formas 
de consumo, seu estilo de vida, sua estética, seus penteados, seus sons, tons e cores.

Os sons e as cores das pessoas e ternos são o que mais chama a atenção. Agradam devotos,  
simpatizantes como eu, antropóloga e pesquisadora, estudantes e muitas pessoas que admiram 
e reconhecem a importância dessas manifestações culturais para a constituição de relações in-
terétnicas mais igualitárias. Mas há também muitos incomodados com a Congada: o comércio 
e os equipamentos de lazer fecham suas portas. A maioria dos moradores reclama, e muitas 
vezes de forma preconceituosa, do som e dos congadeiros.

Mas a Congada trilha seu itinerário urbano, seus líderes são conscientes dos entraves à sua 
manifestação e encorajam os participantes, sabendo que são obstáculos históricos que remon-
tam a um passado de relações étnico-raciais tensas na cidade que outrora, tal como em outros 
espaços brasileiros, foi palco da escravidão de povos africanos e de dominação europeia, do 
reconhecimento da etnia do rei em detrimento das etnias indígenas nativas e dos grupos étni-
cos africanos.

A constituição dos ternos é importante para superar esses entraves. São, na sua maioria, 
compostos por três ou mais capitães, uma ou mais madrinhas, soldados e bandeireiras. Todos 
7 - Informação verbal obtida na pesquisa de campo.
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possuem um quartel, local onde o terno e devotos realizam suas atividades religiosas, socio-
culturais e de preparação do festejo.

Ao longo do trajeto do Congado, que por vezes começa no bairro onde é o quartel do terno, 
cabe aos capitães acompanhar o deslocamento certificando-se de que tudo corre bem e sempre 
entoando e puxando músicas do terno. Geralmente um dos capitães é responsável por reger a 
bateria, é o maestro, também responsável pelos seus ensaios. Dois outros capitães ou fiscais 
protegem as laterais e se movem entre os dançadores. As madrinhas, que podem ser do terno 
ou da bandeira, seguem à frente, junto à jovem que carrega a bandeira. Mas também transitam 
pelo terno na medida em que se faz necessário. Elas auxiliam as bandeireiras e são responsá-
veis pelas crianças. Essa composição pode apresentar diferenças entre os ternos, mas no geral 
é a mais comum.

Dessa forma adentram as ruas de Uberlândia com seus batuques, nossos olhares os seguem. 
Observa-se que há um Comandante Geral, um tipo de guardião que recebe os grupos à frente da 
Igreja Nossa Senhora do Rosário. Os ternos de Marinheiros promovem a abertura da festa, os 
Marujos vêm atrás acompanhando os Marinheiros. No prosseguimento da apresentação, os Ca-
tupés e Moçambiques agregam mais beleza e energia e esses últimos encerram o desfile.

Os ternos Catupés, quanto às indumentárias e danças, apresentam influência indígena. Isto 
é porque, no Brasil colônia, os negros escravizados tiveram contato interétnico com os índios 
ao promover fugas e tentarem se livrar da senzala e das condições social, material e de vida 
que lhes eram impostas. O louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e as canções 
transmitem uma intensa euforia e concomitantemente realizam uma crítica ao sofrimento cau-
sado pelas condições acima citadas.

Os ternos de Congo usam indumentárias bastante coloridas, cantam com muita alegria em 
homenagem a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Quando pulam para cima, reveren-
ciam a primeira e, quando pulam para baixo, o segundo. O conjunto instrumental é composto 
por cavaquinhos, chocalhos, caixas, pandeiros, cuícas, acordeons, violões, reco-recos. Enfim, 
uma variedade instrumental que proporciona forte musicalidade à festa.

Os Marinheiros recompõem a memória de sofrimento herdada dos escravos e por isso são 
ternos que reforçam a resistência negra. As indumentárias de um modo geral são na cor azul,  
que lembra a cor da água do mar – significando o encontro dos negros com a santa que retira-
ram do fundo do mar e que os teria abençoado – e usam também uma capa bordada cujo obje-
tivo era ocultar a espada em caso de uma potencial batalha (simbólica).
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Os Moçambiques apresentam uma composição de integrantes mais idosos e são os únicos 
que foram observados tocando patagongas, acompanhando a cantoria de lamento que propor-
ciona uma emotividade contagiante e que, portanto, tem um ritmo mais lento. Usam uma es-
pécie de mini tambores presos ao tornozelo e as patagongas produzem sons que são expressão 
de fé e têm muita força no momento do “Viva Nossa Senhora! Viva São Benedito!”

O quadro a seguir resume o roteiro da festa:

1ª dia

08:00h: A concentração começa na Rua Prata, nº 690, próximo ao SESC, na Casa do Sr. 
Deny Nascimento, Presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Em 
seguida descem em desfile pela Avenida Floriano Peixoto até a Igreja do Rosário.

1ª dia

09:00h: Início das apresentações dos Grupos de Congado na Praça do Rosário.

10:30h: Levantamento de Mastros de São Benedito e de Nossa Senhora.

15:00h:  Busca dos Reis Festeiros de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito nos 
Bairros Patrimônio e Roosevelt.

19:00h: Procissão e logo após realização de Missa Afro.

2ª dia

Período da manhã e tarde: Visitas recíprocas dos grupos de Congado.

19:00: Início da despedida na Igreja do Rosário e encerramento das atividades.

Anteriormente aos dias de festa, acontece a preparação do evento em prol dos  santos: San-
ta Ifigênia, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e São Domingos.  É nessa preparação 
que observamos o importante papel feminino no cultivo da cultura afro-brasileira, promoven-
do o engajamento cultural de seus membros e transformações sociais com impacto sobre o es-
paço e política da cidade.

A cidade e o Congado

Em se tratando de ocupação de espaço e constituição de territórios, ao observarmos a dis-
tribuição espacial dos ternos do Congado na cidade Uberlândia, constataremos algo recorrente 
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na história social brasileira: a segregação socioespacial de populações pobres e de determina-
dos grupos étnicos. Em estudos (BANDEIRA, 1988, SILVA,2007) sobre a população afrodes-
cendente no Brasil, constata-se a marginalização do negro nas áreas de periferia urbana, ou 
em zonas de interstício do centro. Uberlândia não escapa a essa lógica, pois o seu crescimento 
urbano, ocorrido a partir dos anos 1940, criou áreas homogêneas socialmente, sendo possível 
encontrar, atualmente, bairros de classe alta localizados em áreas centrais e em condomínios 
de alto padrão com forte concentração de população de origem europeia, descendente dos an-
tigos colonizadores lusitanos que se infiltraram no interior do Brasil, ainda nos tempos das 
bandeiras; bairros de classe média que ocupam áreas bens servidas de serviços de educação, 
lazer e cultura, constituídas de grupos populacionais cuja origem étnica europeia continua a 
predominar, contudo não só a lusitana, mas a de demais grupos étnicos europeus que compu-
seram o Brasil. E a população de trabalhadores pobres, com forte presença de afrodescenden-
tes, habita os bairros afastados do centro e é neles que encontramos os devotos da Irmandade 
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito que realizam a festa do Congado em Uberlândia.
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A imagem abaixo apresenta o mapa da cidade e a localização dos ternos:

Fonte: Mapa produzido pelas estudantes Patrícia Aparecida Assunção (graduanda em Ci-
ências Sociais-UFU,) e Samira Raquel Nunes ( graduanda em Artes Visuais-UFU)  2010, a 
partir de suas etnografias e informações geográficas retiradas do site  Prefeitura de Uberlân-
dia.  http://www3.uberlandia.mg.gov.br/midia/documentos/planejamento_urbano/macrozonea-
meno.pdf
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É nesses espaços dos ternos, chamados de quartéis, distribuídos nas periferias de Uberlân-
dia que é possível observar como afrodescendentes sobreviveram à discriminação por meio da 
afirmação de práticas culturais que contribuíram para a construção de sua identidade étnica.

Nesses quartéis tende a germinar uma resistência informalmente organizada, mediada por 
conteúdos culturais selecionados pela comunidade e definidores de sua etnicidade. A identi -
dade  étnica cimenta  a  coesão interna  e  os  suportes  da resistência  externa (BANDEIRA, 
1988, p. 23).

Protagonismo feminino no Congado

Ilustração: Samira Raquel de Carvalho Pires

Nos bairros e nos quartéis dos ternos observamos o papel significativo que as mulheres as-
sumem no Congado.
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O interessante é que, para mobilizar suas comunidades, fazem uso de relações sociais que 
não são convencionalmente tidas como políticas: de vizinhança, parentesco, compadrio e ami-
zade.

Antônia, capitã do terno Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, nos relata:

A mulher tem o papel de alimentar espiritualmente e socialmente o 
terno. Elas são à força do terno. As madrinhas em específico devem 
zelar pelo grupo. Alimentação de fé, do corpo e do espírito. Então, 
sabe, esse papel é o papel central da madrinha. Ela organiza a festa, 
organiza meninas da bandeiras, aconselha a todos é orientadora. Or-
ganiza espiritualmente, a gente fala muito assim, que qualquer fato 
negativo espiritual que aconteça de negativo com o terno é a madri-
nha da bandeira que está frente com as meninas das bandeiras no 
sentido de proteção. Quer dizer acaba que o papel da mulher, olha só 
é um grande papel, ela é protetora de todo o terno. O primeiro contato 
que todo mundo (o público dos festejos) tem são com as mulheres do 
terno. Elas filtra esses contatos.

A madrinha não é responsável pela cozinha do terno, geralmente 
há uma pessoa responsável por isso que é selecionada pelo (a) capi-
tão do terno. Mas a grande faceta da madrinha é que ela é responsá-
vel pela fé, pelo vestuário, pelos penteados, o que caracteriza o afro-
descendente  pertencente  ao  congado.  Para  as  festas  são  feitas 
roupas para cada dia. (Antônia, Marinheiro de Nossa Senhora do Ro-
sário)8

Zelar pelo grupo significa mantê-lo vivo, daí advém o alimentar espiritualmente e social-
mente. No nível espiritual cabe a mulher e ao homem garantir a manutenção dos preceitos re-
ligiosos do grupo, sejam eles de qual opção forem, mas à mulher cabe a socialização desses 
preceitos religiosos, através da orientação das crianças, jovens e homens do terno.

Nos cinco meses que antecedem o mês de outubro, dedicado à celebração dos santos do 
Congado, os quartéis reúnem devotos e simpatizantes para preparar a festa e exaltar seus laços 
sociais. Um conjunto de atividades é mais visível: campanhas, leilões e novenas são realiza-
dos para angariar fundos, mas sobretudo para fortalecer laços. Nesses momentos a atuação fe-
minina é imprescindível e é dela que provém a força que garante a manutenção do terno e 
principalmente de seu sentido étnico.

São as mulheres congadeiras que exaltam, cultivam e transmitem os valores de beleza, a 
estética e o estilo de vida congadeiro. É através dessa valorização e afirmação constantes da 

8 - Informação verbal obtida na pesquisa de campo.
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importância do valores afro-brasileiros que comportamentos, cuidados corporais, opções de 
vestimentas, cabelo, unhas e pele ganham uma estética de conteúdo afro.

Esse jeito de ser, esse estilo afro-brasileiro circula nas ruas da cidade, nos locais de traba-
lho, nas escolas e universidades, não restringindo ao Congado.

A atitude dessas pessoas expressam uma ação política que não é constituída nas relações 
que envolvem partidos políticos disputas pelo Estado, ou mesmo debates em assembleias e fó-
runs que discutem afirmação, antes porém resulta de um trabalho feminino paulatino que in-
centiva afrodescendentes congadeiros a engajar-se culturalmente a seu terno, a sua gente a sua 
história. Nesse sentido, as mulheres realçam em seu protagonismo que as manifestações cultu-
rais constituem também estratégias de afirmação da identidade individual e do grupo, ao mes-
mo tempo em que engendram uma rede de apoio social.

Desse modo, nos quartéis, as comunidades afrodescendentes se organizam a partir de cer-
tas instâncias culturais, como a religião e o lazer, o que enseja aos seus membros uma convi-
vência étnica total numa experiência de vida comunitária  que os fortalece para romper  entra-
ves  da vida social urbana   principalmente os que se referem ao impedimento de relações 
étnico-raciais igualitárias.

Esse trabalho de afirmação étnica feito pelas mulheres é erguido por meio de ações e rela-
ções sociais que não têm aparentemente cunho político, mas  têm o poder de arregimentar 
pessoas, reuni-las, organizá-las e transformá-las em agentes sociais em prol de causas sociais. 
Digamos que são práticas sociais expressões de um ‘modelo comunitário de organização’ que 
valoriza os laços interpessoais, a solidariedade, a ajuda mútua e a participação entre iguais 
Características que se contrapõem à competitividade, individualismo, atomização da existên-
cia e à tradição política brasileira (centralização de poder, populismo, paternalismo etc.).
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MIGRANTES NORDESTINOS NO PONTAL DO TRIÂNGULO 
MINEIRO – CONTRIBUIÇÕES PARA UM DIÁLOGO 1

José Josberto Montenegro Sousa 2

Mauro Machado Vieira 2

Vanyne Aparecida Franco Freitas 3

Daniel Feo Castro de Araújo 4

Todo aquele que migra sabe de onde parte mas não sabe onde 
chega; sabe o caminho que deixa mas não sabe qual encontra. Lan-
ça-se em uma travessia sem fim, acreditando-se sempre o mesmo, 
mas poucas vezes dando- se conta de que se preserva e se transfor-
ma, reafirma e transfigura, afina e desafina. Lá longe, em outro lugar, 
país ou continente, continua a rememorar a partida e o caminho per-
corrido, recriando situações, pessoas, vivências, imagens, diálogos, 
sentimentos,  memórias,  fragmentos,  esquecimentos.  É  assim,  com 
recordações e esquecimentos, que o migrante nutre a nova situação, 
seja ela de êxito, seja de frustração.5

Os motivos pelos quais pessoas ou grupos tornam-se migrantes podem ser os mais diver-
sos. Poderíamos enumerar uma série deles, que vão desde escassez de recursos que lhes asse-
gurem a sobrevivência em seu lugar de origem, expectativas de encontrar condições mais fa-
voráveis em termos de oportunidades de trabalho em regiões que estejam passando acentuado 
processo de desenvolvimento econômico, dentre outros. Independente dos fatores que moti-
vem os deslocamentos, sujeitos que migram carregam em suas bagagens experiências vividas 
em seus lugares de origem, sendo estas a substância de sua existência e necessárias para sua 
afirmação e alicerce para tudo o que se pretende construir no presente.

Integrar-se a um ambiente sociocultural inteiramente diferente de suas origens, integrar-se 
às novas relações assume quase sempre uma dimensão conflituosa. O acolhimento dos mi-
grantes pelas comunidades locais gera tensões e seus desdobramentos tornam-se prejudiciais 
para ambos os grupos envolvidos. Este quando não é recente, nem tão pouco uma particulari-
dade do vem acontecendo no Pontal do Triângulo Mineiro nas últimas décadas.

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 5 - Diálogos culturais - tijucanos e migrantes nordestinos, desenvolvido junto ao 
PCS/UFU - FACIP / UFU

2 - Docentes da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP / UFU
3 - Técnica Administrativa - FACIP / UFU
4 - Discente, FACIP / UFU
5 - IANNI. Otávio. Uma Longa viagem.  Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ts/v16n1/V16n1a09.pdf. (Acesso: 05/05/2011)
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O fenômeno da migração interna no Brasil remete a diferentes períodos históricos. Particu-
larmente, a migração de nordestinos nas últimas décadas desloca consideráveis fluxos popula-
cionais atraídos por possíveis posto de trabalho no setor agrícola da região sudeste decorrente 
do  desenvolvimento agroindustrial dos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Proble-
mas como a ausência de alternativas que assegurem a permanência em seus lugares de ori-
gem, assim como a omissão do Estado, podem ser considerados como fatores decisivos para 
os deslocamentos espacial e temporal incessante desses fluxos migratórios.

A perspectiva de encontrar melhores condições de vida ainda alimenta os sonhos de muitos 
brasileiros  que  partem  para  terras  desconhecidas.  No  entanto,  conforme  ressalta  Guillen 
(2002), muitas interpretações sobre o migrante retiraram deste aspectos essenciais para a aná-
lise e compreensão do fenômeno da migração, e fundamentalmente retiram

“a sua condição de sujeito, como se migrar não fosse uma esco-
lha, como se ele não tivesse vontade própria. Migrar pode ser enten-
dido como estratégia não só para minimizar as penúrias do cotidiano, 
mas também para buscar um lugar social onde se possa driblar a ex-
clusão pretendida pelas elites brasileiras através de seus projetos mo-
dernizantes”.6

Para além do movimento que confere a estes homens e mulheres tornados migrantes, im-
porta compreendê-los enquanto pertencentes  estruturas de saberes e sentimentos7. Por este 
viés, entendemos ser necessário conhecermos as experiências vividas em suas origens e a par-
tir destas estabelecermos parâmetros para lidarmos com as dificuldades enfrentadas no pro-
cesso de adaptação às condições encontradas nos lugares para onde se transferiram, à medida 
que são instados se relacionarem com instituições, normas e comportamentos muitas vezes 
mediadas pelo estranhamento, acirrando desconfianças em relação ao migrante.

Migrantes nordestinos no Pontal do Triângulo Mineiro

A presença de migrantes de outras regiões no Brasil no Triângulo Mineiro não é um fenô-
meno recente. Desde meados da década de 1950 há ocorrência da presença pessoas que se 
deslocam para a região em busca de trabalho.

Por razões não muito distintas dos primeiros grupos nos últimos anos houve uma crescente 
atração de nordestinos demandada pela agroindústria sucroalcooleira.

6 - GUILLEN, Isabel C. M. Seca e migração no Nordeste: reflexões sobre o processo de banalização de sua dimensão histórica. In: 
Helenilda Cavalcanti; Joanildo Burity. (Org.). Polifonia da Miséria. Uma construção de novos olhares. Recife: Editora Massangana, 
2002, v. 1, p. 226-236.

7 - O conceito de estruturas de sentimentos ao qual mencionamos remete a WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura Rio de Janeiro: 
Zahar, 1979, p.132.
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A ocupação e povoamento da região do Pontal do Triângulo Mineiro iniciou-se a partir de 
meados do século XIX, sendo que no território cortado pelos rios Prata e Tejuco foram insta-
ladas de sesmarias a partir de 1810. colonizadores provenientes de outras regiões de Minas 
Gerais e do Estado de São Paulo. Inicialmente se dedicaram à pecuária extensiva e à agricul-
tura de subsistência. Após a década de 1930 do século XX os criadores de gado passaram a in-
vestir na formação de pastagens utilizando para este trabalho a mão-de-obra local. Até este pe-
ríodo não há registros de movimentos migratórios.

Entre os anos de 1935 a 1945 a região passou por um breve ciclo de garimpo em decorrên-
cia da descoberta de jazidas de diamantes no rio Tejuco. Esse fato motivou um surto migrató-
rio para a região, do qual não se têm muitos registros, mas há evidências de que alguns mi-
grantes nordestinos já tenham vindo para a região nesse período. Interessante pontuar que foi 
marcante, a partir desse período, um fluxo de imigrantes, principalmente sírios e libaneses, 
que perdurou até o final da década de 50.

A partir da segunda metade da década de 1940 a agricultura começou a se destacar, impul-
sionada pelo mercado de grãos que se tornava promissor, e grandes áreas de terras começaram 
a ser cultivadas com lavouras de cereais, principalmente o arroz e o milho, e de algodão, oca-
sionando uma forte e longa onda migratória de nordestinos para o Pontal do Triângulo Minei-
ro e sudoeste goiano. Neste período os migrantes eram, em sua maioria, provenientes dos es-
tados  do Rio Grande do Norte  e  Paraíba e  vinham agenciados por  intermediários  que os 
negociavam com os fazendeiros, eram transportados em caminhões, conhecidos como “pau-
de-arara” e direcionados para as fazendas para se dedicarem ao trabalho de limpeza e cultivo 
das terras8.

No final da década de 1960 a agricultura na região já vivenciava uma crise e o fluxo migra-
tório começou a diminuir, também em função de um aumento na fiscalização devido às péssi-
mas condições no transporte dos migrantes. Na década de 1970 era comum o movimento de 
ônibus fretados que faziam a linha entre Ituiutaba e Currais Novos no Rio Grande do Norte, 
atendendo a demanda dos nordestinos que residiam na região e que desejavam visitar parentes 
na terra natal ou retornar a ela.

Na década de 1990 foi desencadeado outro ciclo migratório de nordestinos para a região 
com uma nova configuração. Nos aos 1980 um grupo de empresários locais instalou uma usi-
na de álcool no município de Canápolis, próximo à divisa com o município de Ituiutaba, e 
posteriormente a empresa foi adquirida pelo Grupo João Lyra, 1998, do estado de Alagoas. O 
Grupo desenvolveu a prática de contratar trabalhadores do seu estado de origem e um fluxo 

8 - SILVA, D.M.O. Memória: Lembrança e esquecimento. Trabalhadores nordestinos no Pontal do Triângulo Mineiro nas décadas de 1950 e 
1960. Dissertação de Mestrado. São Paulo, PUC-SP, 1997
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migratório, bastante significativo e direcionado, se instalou novamente entre o nordeste do 
país e esta região do Pontal do Triângulo Mineiro, desta vez com destaque para migrantes 
oriundos do estado de Alagoas. O mesmo grupo empresarial construiu, no limiar deste século, 
outra usina destinada à produção de açúcar e álcool, no município de Capinópolis, Canapólis, 
Ipiaçu, Gurinhatã, entre outros da região9. Este fato contribuiu para intensificar a onda migra-
tória de trabalhadores alagoanos para esta região.

Entendemos que em larga medida os conflitos desencadeados entre migrantes e populações 
locais resultam de estranhamentos convertidos em dimensões de intolerâncias. Possivelmente, 
um caminho para superarmos tais adversidades passa pelo enfretamento qualificado de ques-
tões relacionadas ou atribuídas a presença de migrantes na região do Pontal do Triângulo Mi-
neiro. Ao pretendermos conhecer a complexidade do processo sócio-histórico que na conjun-
tura  atual  vem atraído  homens  e  mulheres  de  diversas  regiões  do  país  para  trabalhar  na 
agroindústria canavieira do Brasil Central.

Deserdados de história

Uma das situações desencadeadas pela migração tem efeito drástico sobre as relações soci-
ais e familiares tanto daqueles que migram quanto de quem permanece. A migração provoca o 
que Maria Aparecida de Moraes Silva define como fissura, “abertura para novos caminhos,  
novos ciclos que se abrem e fecham constantemente”, forjando-se um “um verdadeiro proces-
so de exclusão-inclusão precária, que remete à disjunção, porém com continuidade, ainda  
que precária”10.

Processo de inclusão-exclusão preconizado pela mobilidade sócio-espacial, conforme Mar-
tins (2008) configura um quadro de destruição de relações tradicionais que se manifestam sob 
a forma de angústia sofrida pelas pessoas ao perceberem que não poderão mais conviver com 
aquilo que estavam acostumadas a ser11.

Essa precariedade das relações nos chama a atenção pela maneira como impactada a vida 
dos sujeitos envolvidos em continua  instabilidade. Evidências desse sentimento foram capta-
das no vídeo documentário O migrante (2008), que trata da história de trabalhadores do Norte 
de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro. O documentário apresenta entre outros aspectos um 
9 - SIPRI – Sindicato dos Produtores Rurais de Ituiutaba. O Pontal Mineiro e as Usinas de Álcool e Açúcar. De acordo com dados desta 

entidade, “as usinas de álcool e açúcar do Grupo João Lyra, Vale do Paranaíba (Capinópolis) e Triálcool (Canápolis), tem representado 
ao longo dos anos não só aumento da arrecadação nos municípios sede, como também a geração de mais de cinco mil postos de 
trabalhos diretos e indiretos, além do surgimento de vários estabelecimentos de diversas atividades econômicas nos municípios de toda 
região”. In: http://www.sipriituiutaba.com.br/notnov7.html (Acesso: 10/04/2010).

10 - SILVA, Maria Aparecida Moraes. Em busca do passado para reconhecer o presente. In 
<http://www.pastoraldomigrante.com.br/index.php?view=article&catid=39%3Aartigos&id=147%3Aem-busca-do-passado-para-
conhecer-o-presente-&option=com_content&Itemid=78 > Acesso: 26/06/2011.

11 - MARTINS, José de Souza. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2008.
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conjunto de relatos de trabalhadores nos quais se  destacam mensões a não serem reconheci-
dos pelos filhos ao retornarem. Ao tratarem do modo como suas vidas estão vinculadas á situ-
ação, questionam: “essa vida nunca vai parar? Deixar a família e ir, entra ano sai ano. Três  
meses aqui e oito ou nove lá. Você não viveu. Você passou a sua vida sem ter a história dela.  
A história e só de cortar cana”12. 

O sentimento de desenraizamento que invade a vida do migrante expresso pela afirmação: 
“viver sem ter vivido”, traduz de maneira bastante apropriada uma dos pressupostos que con-
sideramos fundamental no trabalho realizado pelo projeto Diálogos culturais: tijucanos e mi-
grantes nordestinos, que consistiu em promover ações voltadas à produção de conhecimento 
e, sobretudo, estimular discussões entre segmentos diretamente envolvidos com a presença de 
migrantes em Ituiutaba.

Tendo em vista a perspectiva deste projeto enquanto atividade de extensão, dedicamos nos-
sos esforços tanto em ações de formação e levantamentos de informações acerca da realidade 
dos migrantes e sua inserção na sociedade tijucana, quanto procuramos desenvolver atuar jun-
to a escolas da rede pública de ensino, realizando oficinas com professores que atendem estu-
dantes filhos de migrantes.

O projeto tentou promover a interação destes migrantes com a população local, proporcio-
nando o conhecimento de aspectos próprios da cultura nordestina e o diálogo entre as comuni-
dades, além de caminhar para a construção da formação de consciência política, espacial e 
temporal destas comunidades.

O trabalho inicial consistiu na realização de um mapeamento das famílias de migrantes a 
partir do registros de matrículas em escolas da rede pública, situadas na zona urbana e rural, 
bem como dados do Cadastro Único fornecidos pela  Prefeitura Municipal. Os dados obtidos 
encontram-se em fase tabulação e serão posteriormente utilizados para elaboração de uma car-
tografia relativa à distribuição espacial dos migrantes no município. O intuito, posteriormente, 
será levar estes dados às escolas para aprsentar e debater com professores e estudantes.

A análise preliminar dos dados disponibilizadas pelas escolas e Prefeitura confirmam os 
bairros Novo Tempo I e II, como os que acomodam maior concentração de migrantes nordes-
tinos. Estas informações, além de permitir identificar a distribuição espacial, serão fundamen-
tais para auxiliar as escolas a repensar seus projetos políticos pedagógicos, de maneira a con-
templar a diversidade cultural da comunidade atendida.

12 - MACHADO, Carlos. O Migrante. Documentário. 2008. Disponível: <http://www.youtube.com/watch?
v=63i0I3IYpy0&feature=mfu_in_order&list=UL > Acesso: 26/06/2011.
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Em termos de formação dos discentes participantes do projeto foram realizadas um série de 
oficinas como objetivo de qualificar os discentes para intervenções junto à comunidade de mi-
grantes. Estas atividades contemplaram aspectos da história e cultura do Nordeste, quanto da 
mobilidade populacional no Brasil.

Vale destacar as oficinas de áudio-visual, voltada à produção de um  vídeo-documentário 
sobre as experiências dos migrantes nordestinos e as relações de adaptação e interação com a 
comunidade tijucana.

Os bolsistas do projeto iniciaram a coleta e registro do material previamente definido, des-
de a criação de instrumentos como ficha prévia de entrevista, contatos prévios com possíveis 
entrevistados e documentação necessária à utilização de filmagem e autorizações de uso de 
imagem e voz.  As entrevistas e filmagens foram realizadas moradores dos bairros Novo Tem-
po I e II, em locais de trabalho e outros em que se reúnem  migrantes. O material registrado 
em gravação digital encontra-se em processo de edição. Após finalização pretende-se disponi-
bilizar o material para discussão e debates em escolas e comunidade.

O Projeto criou importantes parcerias para realização de suas atividades, participando de 
eventos como o Encontro de Migrantes, promovido pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, na 
Praça Cônego Ângelo, em dezembro de 2010. Nesta ocasião foi possível estabelecer contatos, 
divulgar o projeto no sentido de constituir-se enquanto referência junto a comunidade de mi-
grantes.

Outra parceria constituída ocorreu com a Pastoral do Migrante, junto a qual colaboramos 
na realização do  evento do dia do migrante, em 26 junho de 2011, na Escola Municipal Nadi-
me Derze, no Bairro Novo Tempo I. Este evento promoveu a acolhida e confraternização de 
trabalhadores recém chegados dos estados de Alagoas, Piauí e Minas Gerais – Vale do Jequiti-
nhonha, hospedados em alojamentos na cidade, além de outros migrantes nordestinos já resi-
dentes na cidade. Considera-se a participação neste tipo de evento, fundamental para ampliar 
o contato com a comunidade de migrantes e conhecer melhor suas histórias.

Dentre as discussões e análises relativas à situação dos migrantes nordestinos em Ituiutaba 
o Projeto trabalhou questionou os estereótipos que reforçam preconceitos e como a diferença 
cultural empregada de maneira negativa, reforçando e reproduzindo concepções hierárquicas e 
discriminatórias perceptíveis na própria distribuição espacial,  pela existência de fronteiras, 
onde grupos ficam destinados a ocuparem um lugar especifico na cidade.

Confirma-se o processo de inclusão-exclusão referido anteriormente. As pessoas que se 
deslocam de seus lugares de origem o fazem por terem alguma expectativa de encontrar opor-
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tunidade de trabalho. E, efetivamente, há postos de trabalho demandados pelas empresas do 
segmento agroindustrial em expansão na região. Portanto, diferente de qualquer interpretação 
superficial que pretenda conceber os migrantes como indesejável é preciso rever tal posição e 
tratá-los como categoria de trabalhadores cidadãos.

Para além destes aspectos, a dimensão conflituosa das relações migrantes e tijucanos cons-
titui ainda um conjunto de obstáculos às  possibilidades de interação destes migrantes com a 
população local, impedindo-os que sejam conhecidos os aspectos próprios de sua cultura de 
origem que não podem ser vistas como menor, mas diferente. Interagir com este novo, “dife-
rente”, tem desdobramentos inusitados, muitas vezes geradores de conflitos, mas também e 
desde  que  despertadas  outras  sensibilidades  possam  proporcionar  valiosas  descobertas  à 
aprendizagem e convívio com a diversidade de histórias e culturas.
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ENTRE SABERES E FAZERES NA EJA 1
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo refletir sobre os saberes e fazeres na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e relatar as atividades desenvolvidas no projeto de Extensão do Programa Co-
nexões de Saberes da Universidade Federal de Uberlândia. O projeto “A EJA em espaços não-
escolares” visa criar um espaço alternativo para que os alunos do curso de pedagogia e demais 
licenciaturas possam conhecer na prática como atuar na EJA. Traz também relatos das alunas 
envolvidas, procurando refletir sobre a sua práxis.

Palavras-chave: EJA, formação docente, extensão

Este artigo tem como objetivo refletir sobre os Saberes e Fazeres na EJA relativos a um 
projeto de Extensão e ensino que visa criar um espaço alternativo para que os alunos do curso 
de pedagogia e demais licenciaturas possam conhecer na pratica como atuar na EJA. Esta ex-
periência tem dado certo na FACED da Universidade de Uberlândia, pois a mesma  foi pro-
posta em 2005 para atender um publico diferenciado jovens e adultos que fazem tratamento 
no CAPS do bairro Santa Mônica, esses alunos apresentam problemas psicossociais e por vá-
rios motivos deixaram a escola e o convívio social.

Este artigo tem como objetivo refletir sobre os Saberes e Fazeres na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) relativos a um projeto de Extensão e ensino que visa criar um espaço alternati-
vo para que os alunos do curso de pedagogia e demais licenciaturas possam conhecer na práti-
ca como atuar na EJA. Esta experiência tem dado certo na Faculdade de Educação (FACED) 
da Universidade Federal de Uberlândia, pois a mesma foi proposta em 2005 para atender um 
público diferenciado de jovens e adultos que fazem tratamento no CAPS do bairro Santa Mô-
nica, esses alunos apresentam problemas psicossociais e por vários motivos deixaram a escola 
e o convívio social.

Essa  experiência  teve  seu  início  na  sede  do  próprio  Centro  de  Atenção  Psicossocial 
(CAPS) Santa Mônica, e a 4 anos funciona nas dependências da FACED. A educação de jo-

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 6 - Educação de jovens e adultos em espaçços não escolares, desenvolvido junto ao 
PCS/UFU - FACED (Pedagogia)

2 - Discentes dos curso de Pedagogia/UFU, bolsistas PET Conexões Educomunicação e membros do grupo de pesquisa Implicações da 
Perspectiva Histórico Cultural para o Ensino da Leitura e da Escrita

3 - Docente associada da FACED/UFU e coordenadora do projeto de EJA.
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vens e adultos vem sendo reconhecida como um direito desde os anos 30, sendo reconfirmado 
nas constituições e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Inicialmente 
ganha relevância com as campanhas de alfabetização que teve inicio na década de 40, teve seu 
ápice nos movimentos de cultura popular dos anos 60, principalmente na região  Nordeste, 
teve sequência com o MOBRAL e o ENSINO SUPLETIVO nos governos militares e a Fun-
dação Educar da Nova República. É diante desta relevância que este artigo procurou destacar 
a importância de construir os saberes e fazeres de um grupo de alunos e professores que atu-
am nessa modalidade de Ensino.

A EJA é uma modalidade de Ensino que durante muitos anos dedicou-se a campanhas de 
alfabetização. Atualmente essa modalidade atende a Educação básica de jovens e adultos que 
por motivos variados, deixaram de estudar. No entanto, somos sabedores de que é dever do 
Estado desenvolver políticas sociais que garantam o ingresso e a permanência aos estudos de 
jovens e adultos que por alguma razão deixaram seus estudos. 

Diante destas considerações iniciais e por acreditarmos que é obrigação dos poderes públi-
cos viabilizarem e estimular o acesso e a permanência dos mesmos na escola, que desenvolve-
mos este projeto na FACED. Nesse artigo optamos por conhecer os medos e as inseguranças 
iniciais de um grupo de alunas que enfrentam um duplo desafio, desenvolver práticas de leitu-
ra e escrita tanto iniciais como sequenciais.

Segundo Tardif (2002), a epistemologia da prática é o estudo da pluralidade de saberes mo-
bilizados, construídos e reconstruídos pelos profissionais na dinamicidade do seu espaço de 
trabalho cotidiano, em busca de alternativas para o desempenho de todas as suas tarefas. Por 
se constituir em uma pluralidade de saberes e assim concebida, a epistemologia da prática 
possibilita não incorrermos no risco de conceber tal saber de forma individualizada e depen-
dente exclusivamente da prática, mas como um saber que deriva também de teorias da educa-
ção consagradas e respeitadas no meio acadêmico, conforme afirma Pimenta (2002). O con-
junto  de  saberes  que  constituem  a  epistemologia  da  prática  delineia-se  por  múltiplos 
condicionantes, tais como a organização institucional, as normatizações das políticas educaci-
onais sejam elas federais, estaduais ou municipais, a formação dos professores e suas tarefas 
como profissionais do ensino, assim como as pressões econômicas e culturais da sociedade vi-
gente, e devem, portanto, ser considerados nos processos de formação docente.

Nessa direção, destaca-se a especificidade deste projeto encarado como momento também 
formativo, como parte integrante de um processo de formação e como uma das possibilidades 
de ir a campo construir e reconstruir os Saberes e Fazeres na e para a EJA. Para tanto, deve-se 
considerar que as futuras professoras mobilizam uma série de saberes durante a execução desses 

60 Programa Conexão de Saberes - UFU - Uberlândia - 2010 / 2011



fazeres, visto que o exercício da docência alimenta-se, fundamentalmente, dos saberes oriundos 
da própria história de vida dos professores como também dos alunos, da formação que as mes-
mas estão tendo para atuar como profissionais no magistério e da prática que realizam, fazendo 
com que a vivência neste projeto torne-se um espaço e território de aprendizagem. 

Nessa  direção,  concebendo  esse  projeto  como  também uma  possibilidade  e  tempo  de 
aprendizagem, como momento de formação profissional e como momento para se verificar e 
provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na prática profissional (Pare-
cer CNE/CP 21/2001) vimos a necessidade de incorporar, em suas práticas, a reflexão sobre 
como, quando e onde nos tornamos professores e professoras. Isso implica necessariamente 
na constituição da identidade profissional. Esse pode ser, sem dúvida, um caminho que possi-
bilite aos alunos das licenciaturas uma visão da práxis docente, ou seja, da relação dialética te-
oria-prática, já que a identidade tanto pessoal, quanto profissional é, conforme Nóvoa (1992), 
processual e compósita. Processual por se constituir no exercício do ser/se fazer docente e 
compósita porque é constituída por diferentes e múltiplos saberes.

Nessa direção, ao conceber a prática pedagógica do professor como uma práxis social, ou 
seja, como uma constante busca pela transformação da realidade social, e, ainda, onde o pro-
cesso de constituição de sua identidade profissional é provisório e processual, ocorrendo no 
dia-a-dia do exercício de sua prática, concebe-se, também, que a ação docente só se efetiva 
permeada por multisaberes, por múltiplos conhecimentos. 

Segundo Tardif et. al (1991), estes conhecimentos se estabelecem como saberes docentes e 
são a confluência de vários saberes provenientes dos mais variados contextos. Saberes oriun-
dos da sociedade, da instituição escolar, dos atores educacionais, das universidades, etc. São, 
portanto, saberes construídos na própria esfera social.

O caráter dinâmico e provisório destes conhecimentos, na sociedade contemporânea, têm 
exigido do professor que este se mantenha em constante atualização acerca do seu campo de 
intervenção, sendo pois, necessária uma prática reflexiva acerca do processo de construção de 
sua identidade, bem como dos saberes que são mobilizados, produzidos e reproduzidos no 
exercício da profissão. Essa prática reflexiva deve ser bastante trabalhada e intensificada nos 
cursos de formação inicial e bastante explorada nas atividades do Estágio Curricular, tornan-
do-se também, mais um saber que constitui o leque dos saberes, os quais as alunas, futuras 
professoras, recorrem no seu dia-a-dia, para solucionar as múltiplas situações com que se de-
para no exercício prático deste projeto de EJA.

Ainda conforme Tardif et al (1991), a investigação dos saberes que envolvem a ação do 
professor no exercício de sua função pode contribuir para a ação de outros professores, visto 
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que socializa práticas produzidas, testadas e validadas no cotidiano escolar, portanto, passíveis 
de subsidiar outras práticas, superando, assim, o confinamento das mesmas aos segredos das 
salas de aula. É na dimensão social, na pluralidade de conhecimentos, competências e habili-
dades que integram a prática pedagógica, que estes saberes docentes se constituem no repertó-
rio de saberes. Esse repertório de saberes é constantemente alimentado, visto que dentre a plu-
ralidade de saberes que o constitui, estão os saberes que o professor possui não só no que diz  
respeito aos conhecimentos já produzidos (saberes disciplinares) e que ele transmite, mas tam-
bém ao conjunto de saberes que integram a sua prática e com os quais ele estabelece diferen-
tes relações, no exercício de suas funções e no movimento de construção de sua identidade 
profissional. 

Justifica-se, assim, uma reflexão acerca dos saberes que são produzidos, reproduzidos e 
mobilizados por  nós,  no exercício da função,  compondo o repertório de informações  que 
constituem o movimento do seu ser/fazer-se professor e do movimento de construção da iden-
tidade profissional.

Neste contexto de aprendizagem, descobrimos a necessidade de fazermos com que o/a fu-
turo/a professor/a tome sua prática como alimento de seus saberes e assim possa se tornar um 
profissional reflexivo. Isso acontece quando acreditamos que a pessoa do/a professor/a assu-
me papel central nas pesquisas, estudos e projetos de extensão sobre a formação, tanto inicial 
quanto continuada ou em serviço. 

Neste projeto revisitamos a necessidade de valorizar o trabalho docente, isso significa que 
mesmo em formação possibilitamos dotar os/as futuros/as professores/as de perspectivas de 
análise, de capacidades de refletirem em busca da compreensão dos contextos históricos, soci-
ais, culturais e organizacionais nos quais se dá os fazeres docentes. 

Segundo Borges (2008) o campo de pesquisa sobre os saberes docentes é intenso e vem se de-
senvolvendo de maneira exponencial há mais de vinte anos, com diferentes enfoques e concep-
ções, tornando evidente que a temática dos saberes e fazeres de docentes vem ocupando cada vez 
mais, em diversos países, um lugar importante nas pesquisas sobre o ensino. E afirma que

Se a riqueza desse campo é, por um lado quantitativa, como se 
pode notar pelo número cada vez maior de pesquisas sobre esse as-
sunto publicadas a cada ano,  por  outro,  é  notável  sua progressão 
qualitativa, dada a diversidade com que o tema dos saberes dos do-
centes em sendo tratado na literatura, a partir de perspectivas varia-
das, oriundas das ciências humanas e sociais (BORGES, 2008, p.21).

62 Programa Conexão de Saberes - UFU - Uberlândia - 2010 / 2011



Assim, considerando os diferentes enfoques e abordagens de pesquisas produzidas sobre a 
temática dos saberes ou conhecimentos docentes, Borges (2004) aglutina-os quanto ao tipo de 
estudos em grupos de pesquisas sobre o comportamento do professor; sobre a cognição do 
professor; sobre o pensamento do professor; e, em grupo de pesquisas compreensivas, inter-
pretativas e interacionistas.

Para compreender os saberes e fazeres de duas alunas envolvidas nesse processo de apren-
der e ensinar decidimos trazer para este texto a fala e a escrita das próprias alunas. Em um di-
álogo com a pesquisadora e coordenadora desse projeto as mesmas revelaram que:

Quando assumimos a turma, eles já estavam tendo aulas há três 
anos com outros monitores, também alunos do curso de Pedagogia. 
Os  principais  sentimentos  que  tivemos  foram  o  de  dúvidas  sobre 
como dar aula, já que não tínhamos experiência, sobre o que eles 
precisavam aprender, sobre os problemas psicossociais, sobre como 
dar continuidade ao trabalho já realizado, e tudo isso, gerou um medo 
de que não conseguíssemos assumir a turma. Mesmo assim, decidi-
mos que faríamos todo o possível para conseguir ministrar as aulas. 
Ao chegar no primeiro dia, vimos que não trabalharíamos sozinhas, 
pois havia três voluntárias e três estagiárias conosco. Esse fator nos 
deixou mais animadas e, posteriormente, nos permitiu grande cresci-
mento, por causa das diferentes cargas teóricas que havia entre nós, 
dos diferentes estudos realizados por cada uma das monitoras. Du-
rante as conversas com todo o grupo envolvido no projeto, percebe-
mos que todas compartilhávamos dos mesmos medos e incertezas, 
principalmente  quanto  aos  problemas  psicossociais  dos  alunos  e 
quanto ao nível de conhecimento de cada um, pois percebemos que 
alguns sabiam ler e escrever, outros não, e cada indivíduo tinha a sua 
necessidade, entre essas, inclusive, encontramos alunos com neces-
sidades especiais. Percebemos que seria um desafio trabalhar com 
Jovens e Adultos e com a Educação Especial, sem ter nenhuma ex-
periência quanto aos problemas enfrentados (CASTILHO E SOARES 
DOS SANTOS, 2011).

Neste contexto de diálogo, foi perguntado as alunas como ela perceberam a reação inicial 
dos alunos nos primeiros dias de aula, uma vez que o grupo anterior tinha ficado com essa tur-
ma 3 anos. Essa questão torna-se necessária, pois os alunos precisam confiar nos/as futuros/as 
professores/as e sabemos que essa não é uma tarefa muito simples. Uma vez que os mesmos 
estão em tratamento psicossocial, “eles desconfiam dos seres humanos por inúmeras razões”.

No primeiro momento, sentimos certo estranhamento dos alunos 
devido às novas professoras. Havia também um grupo de novos alu-
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nos na turma que estavam ansiosos sobre como seriam as ativida-
des. Eles, no geral, ficaram um pouco apreensivos, mas ao mesmo 
tempo, tinham expectativas sobre essas mudanças, se seria boa ou 
ruim e o que eles poderiam aprender com esse novo grupo (CASTI-
LHO E SOARES DOS SANTOS, 2011).

Diante dos medos iniciais tanto dos alunos como das futuras professoras a coordenadora 
instiga as mesmas a revelarem como foi a organização do grupo que começou a atuar no iní-
cio de 2011:

No início foi difícil, mas aprendemos que não tem nada fácil nessa 
vida,  principalmente quando conhecemos os  alunos  desse projeto. 
Nós fomos aos poucos conhecendo o grupo de monitoras, voluntárias 
e estagiárias, pois não nos conhecíamos. Como nenhuma de nós ti-
nha experiência em sala de aula, a não ser com estágios, tivemos difi-
culdade em organizar o trabalho de planejamento e as aulas, princi-
palmente  por  que  o  grupo  de  monitoras  era  grande  e  os  alunos 
apresentavam necessidades diversificadas. A primeira coisa que pen-
samos foi sobre quais os conteúdos deveriam ser abordados. Pensa-
mos em dividir o grupo de várias formas, antes de chegarmos na pro-
posta  em que estamos trabalhando atualmente e acreditamos que 
deu certo. Para chegarmos a um consenso, fizemos algumas reuni-
ões com o grupo todo. Tivemos auxílio de algumas de nossas profes-
soras, da psicóloga dos alunos, que está ligada diretamente a eles no 
Centro de Convivência, e das teorias que trazíamos para discussão. 
Nessas reuniões trouxemos as nossas angústias, medos, dificuldades 
e o que achávamos ser importante para desenvolvimento do trabalho. 
Dividimos o grupo de monitoras em dois trios e uma dupla, de acordo 
com a afinidade. A cada semana, um trio ou dupla fica responsável 
pela aula, o que inclui planejamento, preparação dos materiais, a aula 
em si, e os relatórios posteriores. Os grupos que não estão dando a 
aula ficam na sala, ajudando com as dificuldades individuais dos alu-
nos, e assistindo, para planejar as seguintes. Durante o semestre, as 
reuniões continuaram com o objetivo de discutirmos se a forma como 
estávamos desenvolvendo era boa, o que precisava mudar, entre ou-
tros. Uma ideia que tivemos no meio do semestre, e que considera-
mos que contribuiu muito para o trabalho, foi a do Para Casa. Os alu-
nos tinham somente cadernos que ficavam na universidade, pois os 
professores anteriores tinham medo que eles esquecessem os cader-
nos em casa, e não tivessem como trabalhar em sala. Mesmo assim, 
pensamos como os alunos poderiam aproveitar o aprendizado que ti-
nham em sala, se muitos não tinham condições para comprar material 
para treinar a sua escrita em casa, e o tempo deles na universidade 
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era muito pouco. Conseguimos então mais material, para que cada 
aluno tivesse um caderno para ficar na universidade e um que eles 
pudessem levar  para casa.  Esses cadernos nos ajudaram muito a 
melhorar o nosso trabalho, já que foi através deles que conseguimos 
atingir os objetivos de cada aluno, trabalhando com as suas peculiari-
dades, e suprir as necessidades do que não dava tempo de ser traba-
lhado em sala de aula. O objetivo era alcançar desde os alunos com 
dificuldades em interpretação de texto até os que não reconheciam 
nem as letras do próprio nome. No entanto, como nossos alunos são 
jovens e adultos, uns trabalham, outros cuidam da casa, não exigía-
mos que levassem e fizessem as tarefas,  só sugeríamos que eles 
treinassem em casa para não esquecerem o que haviam trabalhado 
em sala. O resultado foi surpreendente. Todos faziam os deveres de 
casa, e achavam ruim quando não passávamos nada. Isso contribuiu 
para que os alunos se sentissem mais a vontade para participar das 
aulas, dando suas contribuições, tirando dúvidas, etc. Também contri-
buiu para o aumento da freqüência nas aulas, pois no início, eles fal-
tavam muito. No fim do semestre pudemos perceber como eles esta-
vam freqüentes e participativos,  o que nos deixou muito satisfeitas 
(CASTILHO, E SOARES DOS SANTOS, 2011).

Um dos desafios enfrentados por todos os professores/as mesmos os mais experientes são 
os planejamentos, como fazemos, por que fazemos e sua importância no contexto de aprender 
a fazer.  Sobre essa temática as alunas contam que:

Os planejamentos são feitos da seguinte forma: o grupo todo se 
reúne e escolhemos um tema que possa ser trabalhado em várias au-
las. Discutimos qual a importância do tema, como podemos desenvol-
vê-lo e como dividiremos as aulas. Depois cada grupo menor se reú-
ne e decide como irá fazer a sua aula. Esses grupos têm autonomia 
para trabalhar, e contam com as contribuições e ajuda de todas as 
envolvidas. Alguns dias antes da aula, o grupo responsável envia o 
plano de aula para o grupo todo utilizando o correio eletrônico, para 
que todas fiquem a par do que vai acontecer e como podem se ajudar 
mutuamente.  Também consideramos importante  os  relatórios,  para 
que o próximo grupo se sinta mais seguro em planejar a sua aula 
(CASTILHO E SOARES DOS SANTOS, 2011).

Neste contexto de planejar, as alunas sentiram necessidade de ler artigos e livros sobre a 
EJA. Elas contam que mesmo sem cursar a disciplina de EJA, surgiu a necessidade de come-
çarem a realizar outras leituras sobre essa temática. Assim, alguns professores do curso de pe-
dagogia indicaram algumas leituras. O texto indicado inicialmente trata da formação do edu-
cador em EJA, os desafios e as políticas envolvidas.  As mesmas realizam também outras 
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leituras de revistas tais como: Nova Escola, que traz algumas dicas importantes de especialis-
tas da área. Alguns indicavam, por exemplo, não utilizar diminutivos, ou vocabulário muito 
comum de serem utilizados com crianças, não tratar como resgate da infância. Os artigos nos 
orientam que devemos observar a diferença entre o público infantil e o adulto, e a necessidade 
de olhar para ambos de acordo com sua bagagem cultural e idade para não infantilizar as prá-
ticas desenvolvidas com eles. Nesse campo de busca por mais leitura elas também conhece-
ram o portal do professor no site do MEC, em específico os tópicos que abordam o EJA, os 
artigos que escolheram para ler nessa fase foram importantes para compreenderem sobre os 
saberes e práticas construídas também no curso de pedagogia nas disciplinas de Didática e Es-
tágio Supervisionado,  tais  como: o livro Planejamento: Projeto de Ensino-aprendizagem e 
Projeto Político Pedagógico de Vasconcelos. 

De posse do planejamento e das leituras e estudos realizados, outro tema sobre o qual elas 
têm conversado muito, seja pessoalmente, nos corredores ou por email, tem sido sobre o mai-
or e constante desafio “da sala de aula”. Sobre esse contexto o grupo revela:

O cotidiano da sala de aula é cada vez mais desafiador. Por exem-
plo, dentre algumas pretensões das professoras, existe a necessida-
de de atender as demandas trazidas pelos alunos do seu dia-a-dia. 
Assim, tentamos abordar conteúdos que facilitem o cotidiano dos alu-
nos e sejam utilizados em sua realidade como a Matemática, Portu-
guês, Ciência, Artes, entre outros. Para isso, durante as aulas tenta-
mos na medida do possível, enxergar a realidade e as dificuldades 
dos alunos de acordo com suas falas. Isso se constitui em uma práti-
ca desafiadora, porque existe a vontade de ensinar temáticas que os 
alunos sejam capazes de associar com sua vivência em sociedade. O 
relacionamento interpessoal entre alunos e professores é muito agra-
dável, pois as atividades realizadas são pensadas em um contexto de 
garantir espaço e participação de todos os alunos/as. Apesar de ser 
uma turma de EJA com pessoas deficientes e com problemas psicos-
sociais acreditamos na potencialidade de nossos alunos, por isso o 
relacionamento é cordial entre todos os envolvidos (CASTILHO E SO-
ARES DOS SANTOS, 2011).

Nesse cotidiano da sala de aula, aprendemos e ensinamos. É nele que reconfiguramos nos-
sos saberes e que construímos nossos fazeres, assim é importante falar sobre nossas aprendi-
zagens.

Os avanços alcançados pelos alunos são diversos. Por exemplo: 
existiam alunos que não sabiam identificar  nenhum tipo de letra e 
hoje são capazes de escrever seu nome e associar a escrita de algu-
mas palavras, mesmo com dificuldades; os alunos de Educação Es-
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pecial conseguem realizar com ajuda de monitores todas as ativida-
des propostas. Alguns alunos que já sabiam ler, mas não conseguiam 
interpretar textos, começaram a compreendê-los agora que são traba-
lhados num contexto. A principal dificuldade apresentada por quase 
todos os alunos, era acreditarem que suas perguntas são bobas ou 
desnecessárias, existia muita falta de confiança neles mesmos, per-
ceptíveis em falas que expressavam as suas dificuldades (“não sei se 
está certo”, “não tenho certeza”, eu não consigo”). Contudo, percebe-
mos a evolução nesse aspecto após algumas atividades em que tra-
balhamos a retirada dos medos com eles. Hoje, notamos a participa-
ção de todos nas aulas e as evoluções ocorridas ao longo desses 
quatro meses (CASTILHO E SOARES DOS SANTOS, 2011).

Neste projeto as alunas puderam ter na formação inicial, vivência de outras aprendizagens 
a partir de diferentes concepções e teorias de educação, podendo somar a esses referenciais te-
óricos, suas vivências e experiências acumuladas, o que promove uma dada dimensão educa-
cional singular para as alunas. Acreditamos que as práticas sociais, familiares e representações 
são fatores constitutivos da formação do sujeito, que se somam aos conhecimentos e saberes 
aprendidos e construídos durante a formação. No que se refere à formação inicial, critica-se 
que os professores formados para trabalhar com os anos iniciais da escolarização fundamental 
no curso de pedagogia, apresentam muitas dificuldades quando colocados frente ao cotidiano 
da escola básica. Aqui as alunas falam sobre as suas aprendizagens.

Quanto as nossas aprendizagens, primeiramente tentamos anali-
sar qual a necessidade e importância de um planejamento prévio de 
cada aula, e a olhar as dificuldades apresentadas pelos alunos. Co-
meçamos a trabalhar com projetos de leitura, escrita e história da ma-
temática. Assim, encontramos soluções e respostas junto com os alu-
nos, partindo de uma temática e problemática específica. Como os 
alunos possuem níveis de conhecimentos diferentes, aprendemos a 
aprofundar o conteúdo com aqueles que já compreendem melhor o 
assunto para que eles não achassem a aula monótona, conduzindo 
tais alunos a realizar atividades mais complexas do que os alunos 
com maiores dificuldades na leitura e na escrita. Aprendemos a traba-
lhar com uma sala heterogênea e a refletir e repensar quais ativida-
des são possíveis de trabalhar com tais perspectivas, dessa maneira 
transformou-se em um desafio para a nossa formação. Uma dificulda-
de, recorrente no ato de planejar era qual o tempo gastaríamos nas 
atividades, se demandaria uma aula, várias, meses com o mesmo as-
sunto, entre outros. Dessa forma, aprendemos a analisar e a entender 
que o importante é sempre ter algo para além do esperado como uma 
“carta coringa”, pois não devemos subestimar a capacidade dos alu-
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nos e preparar pouco. Existe o cuidado em preparar sempre mais 
exercícios para os alunos, evitando que o tempo de execução das ati-
vidades seja norteador da nossa prática. Aprendemos a importância 
de efetuar um registro após as aulas, a fim de servirem de base para 
melhorar a nossa práxis, analisar as dificuldades tanto nossas quanto 
dos alunos, e refletir sobre as aulas e as possibilidades de alcançar-
mos nossos objetivos expostos no planejamento (CASTILHO E SOA-
RES DOS SANTOS, 2011).

Temos muito que revelar, principalmente aos professores e alunos da FACED que convivem 
no mesmo espaço que os alunos há cinco anos e não sabem desse projeto, da importância do 
mesmo para a sociedade como um todo. Aqui trouxemos uma auto avaliação, pois ao pensar no 
projeto com um todo, acreditamos que essa possibilidade de construir os saberes e fazeres de 
EJA, tem sido de grande valia e aprendizado, por vários motivos. Primeiramente, as alunas pu-
deram ter uma experiência com a sala de aula, levando em consideração que durante o curso de 
graduação o espaço reservado para a prática é escasso. Além disso, faz-se uma reflexão mais 
efetiva e crítica sobre o seu trabalho como pedagogas, qual a importância da sua atuação e o que 
se precisa saber para atuar. Aprenderam não só sobre a educação em si, mas sobre a vida, no 
contato com esses alunos que tiveram maior número de experiências e diferentes olhares para a 
vida. Em algum momento do trabalho, viram a oportunidade de romper barreiras sobre os pró-
prios preconceitos e perceber que independente dos problemas que cada um tem, todos são ca-
pazes de aprender e de melhorar em algum ponto. Ainda trabalharam com pessoas que estão em 
níveis diferentes na graduação, o que permitiu-as complementar a sua formação.

Descobriram com esse projeto, um constante desafio de renovar e aprimorar seus estudos e 
buscar novas metodologias de ensino para a EJA. Reconheceram a importância de olhar para 
as teorias e conseguir colocá-las em prática na sala de aula e a oportunidade de aplicar seus 
estudos e aprendizagens para o desenvolvimento de um projeto de extensão e ensino, cum-
prindo parte do papel dessa universidade que é devolver para a sociedade o conhecimento 
produzido e acumulado efetuando assim troca de saberes e fazeres.
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL VOLTADA A ALUNOS PARTICIPANTES 
DO PROGRAMA “EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS” (EJA) 1

Débora da Silva Anastácio2

Omar Pereira de Almeida Neto2

Luana Padua Soares3

Cibele Aparecida Crispim3

RESUMO

O presente artigo aborda a experiência de um projeto de extensão na área de Educação Nu-
tricional vivenciada por alunos bolsistas do Programa Conexão de Saberes (PCS), da Univer-
sidade Federal de Uberlândia (UFU), no período de agosto de 2010 a junho de 2011. A ação 
“Educação Nutricional” – umas das que foram desenvolvidas pelo PCS - foi realizada em es-
colas destinadas em educar jovens e adultos, no projeto “Educação Para Jovens e Adultos” 
(EJA), e teve por objetivo contribuir para adoção de hábitos alimentares saudáveis e melhoria 
da qualidade de vida do público alvo. As atividades propostas foram ministradas por dois bol-
sistas da área de enfermagem, sob supervisão dos nutricionistas coordenadores da ação. Fo-
ram abordados assuntos diversos da área de nutrição, com ênfase especial nos “Dez passos 
para uma Alimentação Saudável” propostos pelo Ministério da Saúde em parceria com a Co-
ordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição. O resultado esperado é o aumento do 
conhecimento nutricional dos participantes, com subsequente mudança do comportamento ali-
mentar e melhoria da qualidade de vida. Podemos concluir que as atividades desenvolvidas 
durante o decorrer do projeto obtiveram êxito, uma vez que notou-se que a maioria do público 
envolvido ampliou seus conhecimentos sobre nutrição saudável e relatou que faria esforços 
para mudar seus hábitos alimentares. No entanto, a continuidade dessas ações é de fundamen-
tal importância para que as mudanças no comportamento alimentar sejam consolidadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Nutricional. Hábitos Alimentares. Alimentação Saudável.

INTRODUÇÃO

Os hábitos alimentares e as necessidades nutricionais do homem contemporâneo começa -
ram a ser estabelecidos no passado pré-histórico e, desde então, as práticas alimentares têm  
sofrido adaptações, sendo muitas delas pouco saudáveis. Isso constitui uma importante des -
vantagem para a saúde, associando-se muitas vezes com os desvios ponderais e desenvolvi-

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 7 - Educação nutricional, desenvolvido junto ao PCS/UFU - FAMED (Nutrição)
2 - Acadêmicos do Curso de Enfermagem / UFU (deboranastacio@hotmail.com; omarpneto@hotmail.com)
3 - Docentes do Curso de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia
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mento de deficiências nutricionais múltiplas ou específicas (Canesqui, 1968; Garn & Leo -
nard, 1989).

Entende-se que a forma mais efetiva de ter uma alimentação saudável é possuir conheci-
mento acerca das propriedades nutricionais dos alimentos que ingerimos diariamente, o que é 
capaz de promover uma real mudança do comportamento alimentar (Dattilo et al., 2009; Ray-
mond-Barker et al., 2007; Cupisti et al., 2002). No entanto, as propostas de educação nutricio-
nal podem ser consideradas ineficientes quando as informações sobre hábitos saudáveis são 
ambíguas e confundem o indivíduo, ou se as propostas de educação nutricional não são aces-
síveis a todos.

Neste sentido, percebe-se a relevância em construir o conhecimento sobre alimentação sau-
dável, para que assim, haja a real mudança comportamental que leve a melhora dos hábitos 
alimentares (Dattilo et al., 2009).

Este artigo visa descrever atividades de educação nutricional desenvolvidas por discentes 
da Universidade Federal de Uberlândia, no Programa Conexão de Saberes. Trata-se de uma 
ação desenvolvida em escolas destinadas em educar jovens e adultos matriculados no projeto 
“Educação Para Jovens e Adultos” (EJA), da Secretaria de Educação de Uberlândia.

O objetivo do trabalho foi realizar uma intervenção nutricional para construção do conheci-
mento na área alimentar, e com isso propiciar o alcance, dentre o público participante, de uma 
futura modificação no comportamento alimentar, transformando o conhecimento científico e 
as recomendações de nutrição em mudanças efetivas no comportamento alimentar. Desta for-
ma, o objetivo central da ação foi contribuir para adoção de hábitos alimentares saudáveis.

Metodologia

O PCS é um projeto do Ministério da Educação e Cultura, caracterizado como de Extensão 
Universitária e desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia. A proposta central do 
projeto é conectar os saberes de diversas áreas do conhecimento, junto ao conhecimento po-
pular. Logo, permitir a articulação entre as atividades de formação do estudante, extensão uni-
versitária e pesquisa, mesclando o conhecimento científico ao conhecimento empírico.

O PCS é composto de várias ações, as quais atuam em diversos aspectos. Uma destas é a 
ação “Educação Nutricional”, a qual visa, de forma geral, fornecer informações acerca do 
tema alimentação saudável, esclarecendo dúvidas sobre tema e, ainda, buscar futuras mudan-
ças quanto a hábitos alimentares errôneos e prejudiciais a saúde.
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A ação envolveu a realização de reuniões semanais entre bolsistas/conexistas e professoras 
coordenadoras para organização dos assuntos, elaboração do conteúdo a ser apresentado para 
o público alvo, além de discussões e reflexões a respeito da temática. Foram abordados assun-
tos diversos sobre nutrição, entre eles os “Dez passos para uma Alimentação Saudável” pro-
postos pelo Ministério da Saúde em parceria com a Coordenação Geral da Política de Alimen-
tação e Nutrição.

Neste raciocínio, o conteúdo elaborado era posteriormente abordado de forma expositiva, 
dinâmica e dialogada com os jovens e adultos, utilizando recursos audiovisuais, facilitando 
assim a compreensão por parte do público no processo de promoção de hábitos alimentares 
saudáveis.

Durante as atividades desenvolvidas nas escolas participantes do projeto EJA, foram apli-
cados questionários socioeconômico culturais para compreendermos a cultura alimentar de 
cada um presente. Além disso, foi realizada, após as ações de educação nutricional, uma avali-
ação geral a respeito da intervenção nutricional.

Resultados e discussões

A implementação de programas de educação nutricional nas escolas e a consequente cria-
ção de um ambiente favorável à saúde e à promoção de práticas alimentares e estilo de vida 
saudáveis constituem-se em importantes estratégias para enfrentar problemas alimentares e 
nutricionais como obesidade e doenças crônicas não transmissíveis (Buss, 1995).

Ao incorporar o tema “nutrição” à ação proposta, passamos a ter a oportunidade de promo-
ver ações educativas que buscaram levar a reflexão sobre o conceito de uma vida saudável. 
Nas atividades realizadas, proporcionamos a conexão dos conhecimentos científico e popular, 
trabalhando na promoção de hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis. 

Durante as exposições realizadas nas escolas, percebeu-se a dificuldade das pessoas em 
aceitar os conselhos em alimentação saudável para construção da saúde, uma vez que as cren-
ças e cultura alimentar possuem uma forte base nesta população. Há uma tendência dos indi-
víduos, especialmente entre aqueles com dietas inadequadas, em serem muito otimistas quan-
to aos aspectos saudáveis de sua alimentação.

É importante considerar que o processo de avaliação do consumo alimentar, bem como os 
guias alimentares atuais, não contemplam as dimensões cognitiva e emocional que estão en-
volvidas no comportamento alimentar. Uma abordagem holística é imprescindível para en-
frentar o desafio de motivar os indivíduos para a adoção de uma alimentação saudável. A am-
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pliação do conhecimento sobre os  inúmeros determinantes do comportamento alimentar  é 
uma importante ferramenta para superar o desafio de transformar informações científicas de 
nutrição em mudanças reais das práticas alimentares (Toral & Slater, 2007).

Esta oposição entre o certo e o errado em nutrição e a negação do público em aceitar o que  
é saudável nos remeteu em todo o tempo ao desafio de que, para realizarmos uma intervenção 
de sucesso, esta deve ser capaz de mobilizar os indivíduos para a adoção de práticas alimenta-
res saudáveis.

Houve controvérsias em relação ao pensamento e concepção do público presente, uma vez que 
algumas pessoas relatavam que não pretendiam modificar seus hábitos, pois o avó/avô ou algum 
parente mais velho viveram longamente desfrutando um tal padrão alimentar não saudável; já ou-
tras relataram compreender a importância do que foi exposto, comunicando que se esforçariam 
para adotar novos hábitos saudáveis que fossem capazes de melhorar a qualidade de vida.

Podemos afirmar que as atividades desenvolvidas nas escolas foram de extrema importân-
cia para a formação discente, uma vez que percebemos a participação ativa dos indivíduos no 
tema proposto. Dúvidas sobre o tema educação nutricional surgiram a todo tempo, sendo que 
diferiram de acordo com alguns fatores como idade e sexo dos participantes. Isso tornou a ex-
periência enriquecedora, tanto para os discentes quanto para os participantes.

No entanto, é essencial que haja a continuação do processo de Educação Nutricional, de 
forma que os conhecimentos transmitidos e assimilados sejam passíveis de promover a mu-
dança do comportamento alimentar e, dessa forma, melhoram a saúde e hábitos alimentares da 
população envolvida.

CONCLUSÕES

Percebemos no programa ao qual tivemos a oportunidade de participar a necessidade de 
trabalhar a educação nutricional em um contexto de qualidade e conhecimento científico. As 
atividades desenvolvidas colaboraram para nosso desenvolvimento pessoal e profissional, en-
quanto multiplicadores do saber e futuros educadores.

Concluímos que o desenvolvimento da ação obteve êxito, uma vez que notamos que a mai-
oria do público trabalhado ampliou seus conhecimentos sobre nutrição saudável e relatou que 
faria esforços para mudar seus hábitos alimentares.

Identificar as dúvidas e necessidades de cada participante das ações deve ser uma estratégia 
para que possamos atingir sucesso nas práticas de adequação alimentar e hábitos saudáveis em 
nutrição.
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Também, ao relacionar o tema saúde à alimentação saudável, promovemos estímulo e mo-
tivação para que mudanças começassem a ser incorporadas pelo público, e com isso propicia-
mos uma melhor qualidade de vida, sempre remetendo que este processo de mudança deve ser 
em longo prazo, e não de forma esporádica e episódica.

Conclui-se que o projeto propiciou condições para o desenvolvimento e aprendizagem do 
público alvo porque envolveu a sensibilidade emocional, moral e ética no processo de cons-
trução de conhecimentos. Fica a gratificação ao receber o afeto transmitido pelas pessoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AZEVEDO. Reflexões sobre risco e o papel da ciência na construção do conceito de  
alimentação saudável, 2008.

2. BUSS PM. Promoção e educação em saúde no âmbito da Escola de Governo em Saúde  
da Escola Nacional de Saúde Pública. Cad Saude Publica. 1999;15 Suppl 2:177-85.

3. CANESQUI, A.M.  Antropologia e alimentação. Revista de Saúde Pública, São Paulo, 
v.20, n.3, p.207-216, 1968.

4. CUPISTI, A.; D'ALESSANDRO, C.; CASTROGIOVANNI, S.; BARALE, A.; MOREL-
LI, E. Nutrition knowledge and dietary composition in Italian adolescent female athletes and  
non-athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab, Champaign, v. 12, n. 2, p. 207-219, jun. 2002.  

5. DATTILO, M.; FURLANETTO, P.; KURODA, A. P.; NICASTRO, H; COIMBRA, P. C. 
F. C.; SIMONY, R. F. Conhecimento nutricional e sua associação com o índice de massa cor-
poral. Nutrire: Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, São Paulo, v. 34, 
n. 1, p. 75-84, abr. 2009.

6. GARN, S.M., LEONARD, W.R. What did our ancestors eat? Nutrition Reviews,  New 
York, v.47, n.11, p.337-345, 1989.

7. RAYMOND-BARKER, P.; PETROCZI, A.; QUESTED, E.  Assessment of nutritional  
knowledge in female athletes susceptible to the Female Athlete Triad syndrome. Journal of 
Occupational Medicine and Toxicology, v. 2, p. 10, set. 2007. 

8. TORAL & SLATER. Abordagem do modelo transteórico no comportamento alimentar. 
Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2007.

74 Programa Conexão de Saberes - UFU - Uberlândia - 2010 / 2011



FACHADAS HUMANIZADAS: O GRAFITTI NA COMUNIDADE 1
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RESUMO

Este capítulo trata do subprojeto Fachadas Humanizadas, que aconteceu no bairro Lagoi-
nha, Uberlândia, Minas Gerais. A narrativa se constrói pensando no processo de autodescober-
ta das autoras, daí o emprego da primeira pessoa do singular. Bebendo na fonte dos teóricos e 
ao fazerem conexões em torno da própria história de vida pessoal e profissional, aproximam-
se de si mesmas e uma da outra como seres sociais e culturais, para gerar um conhecimento 
que não as separe; antes as una pessoalmente ao que estão pesquisando. A professora/coorde-
nadora reflete sobre o ensino de arte contemporâneo que produz tanto formas de conhecimen-
to-regulação como de conhecimento-emancipação. A aluna/graffiteira relata com base teórica 
específica à linguagem do Grafitti, sua experiência, enfatizando o Graffiti como forma de ex-
pressão que por sua grande aceitação, vem sendo utilizado como promoção do meio cultural 
das comunidades, contribuindo para ajudar pessoas em situação de risco social ao possibilitar 
a criação de ambientes de solidariedade e convivência. Mais para entender do que explicar os 
fatos, a professora/coordenadora e aluna/graffiteira tecem em conjunto, comentários de con-
clusão.

Palavras chave: arte-educação, regulação, emancipação, grafitti , comunidade.

O olhar da professora/coordenadora

É preciso que se esclareça logo de inicio, alguns termos que poderão ser adotados nesse tex-
to. Os termos pós-modernidade e pós-modernismo estão inseridos no processo de moderniza-
ção, ainda em curso. Com certa flexibilidade também adotarei, assim como Canclini, “[...] a dis-
tinção feita por vários autores, entre  modernidade como etapa histórica,  modernização como 
um processo sócio-econômico que vai construindo a modernidade, e os modernismos, ou seja, 
os projetos culturais que renovam as práticas simbólicas com um sentido experimental ou críti-
co” (CANCLINI, 2000, p, 23). Com relação ao ensino de arte, os termos arte-educação moder-
na compreende os sistemas de valores associados  — “centralidade”, “unidade” e “homogenei-
dade” que são contestados pelas características associadas com a arte-educação pós-moderna: 
“descentralidade”, “multiplicidade” e “heterogeneidade” (EFLAND, 1998, p, 8).

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 8 - Fachadas humanizadas, desenvolvido junto ao PCS/UFU - IARTES (Artes)
2 - Professora do Curso de Artes Visuais / UFU e coordenadora da ação Fachadas Humanizadas; raquelsalimeno@yahoo.com.br
3 - Aluna do curso de Artes Visuais - Licenciatura e Bacharelado do Curso de Artes Visuais / UFU; bolsista do projeto Fachadas 

humanizadas - Conexões de Saberes UFU - 2010/2011
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No processo de  modernização,  por  causa  da industrialização,  a  arte-educação moderna 
identificou-se com o desenho direcionado à indústria; influenciado pelo modernismo, esse en-
sino se transforma em livre expressão, cuja origem está no “child movement” dos EUA e na 
pedagogia experimental alemã, movimentos surgidos nos anos de 1950. Nele, a criança e sua 
espontaneidade são essenciais ao desenvolvimento artístico na escola (MACEDO, 2003). No 
Brasil a livre expressão foi confundida com o laissez-faire. Os pressupostos da arte-educação 
pós-moderna estão na inter-relação do fazer artístico com a leitura de imagens e a história da 
arte, concebendo-se arte como conhecimento que procura evidenciar conteúdos artísticos es-
pecíficos (MACEDO, 2003).

No conflito entre os paradigmas da modernidade e da pós-modernidade com a intensifica-
ção dos movimentos sociais e do problema da migração e imigração, as reflexões sobre a rela-
ção da arte- educação pós-moderna e as culturas também se intensificam. É nesse contexto, 
que a arte-educação abraça inevitavelmente diferentes conceitos de cultura expandindo os 
conceitos de arte. Estamos inseridos na transição conflituosa  do ensino de arte moderno ao 
pós-moderno ainda em curso e tudo isso é que irá definir as formas de conhecimento a serem 
geradas por meio dos  projetos institucionais, neste caso, do Programa Conexão de Saberes 
na sua vertente contextualista Fachadas Humanizadas.

Conforme Boaventura  Santos  (SANTOS,  2005A,  P,78,)  o  paradigma da modernidade 
comporta duas formas de conhecimento: o conhecimento regulação e o conhecimento eman-
cipação. A primeira é uma trajetória entre um estado de ignorância designado por caos e um 
estado de saber designado por ordem; a segunda é uma trajetória entre um estado de ignorân-
cia  designado  por  colonialismo e  um  estado  de  saber  designado  por  solidariedade. 
(SANTOS, 2005 A, P,78).

No ensino de arte contemporâneo a arte é entendida como expressão, conhecimento e cul-
tura, e produz tanto formas de conhecimento regulação como formas de conhecimento eman-
cipação. Como não existe neutralidade em nenhuma de nossas ações, geramos tanto projetos 
educativos que enfatizam a emancipação como podemos gerar projetos relacionados com os 
modos de se regularem as diferenças no exercício da hegemonia, ou seja, projetos que enfati-
zam a regulação. Prepondera aí, a ideia de que o importante é a fruição das criações daqueles 
que têm o seu papel e seu fazer reconhecidos como o de “artista”, refletindo, sobretudo, os có-
digos da arte erudita . Essa forma de ensinar leva o individuo a cumprir a trajetória do caos a 
ordem. 

Há tentativas de se desenvolverem  projetos emancipátórios e contra-hegemônicos, quando 
a busca das referências na arte erudita permanece, mas também a arte não erudita se faz valer.  
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Além do reconhecimento das produções estéticas de artistas reconhecidos — muitas vezes 
pela peneira tendenciosa e perversa dos padrões legitimados — busca-se, como num trabalho 
arqueológico, desvendar outros padrões estéticos ocultos no espaço da comunidade: o dos não 
eruditos e “não artistas”, da arte coletiva em que o autor, às vezes, é uma comunidade, e não 
um indivíduo (SÁ, 2010, p, 24).

Convém frisar: a arte coletiva a que me refiro não reflete o conceito do fazer em série, da 
alienação do trabalho. Refiro-me aquela em que estão impressos os padrões estéticos de uma 
comunidade, que se repetem, sim, mas que não são estáticos, pois se abrem à apropriação 
rumo à recriação dessa coletividade, ou seja, a criação individual passa a ser coletiva. Essa 
idéia remete tanto às formas tribais de criação coletiva quanto às formas contemporâneas, e 
são estas ultimas que estão incorporadas tanto a teoria quanto a pratica ao  Fachadas Humani-
zadas. Neste caso, as ações se desenrolaram numa comunidade que é fruto do processo de mi-
gração do rural para o urbano. Por sua vez, a aluna bolsista migrou, da cidade de São Paulo, 
grande centro urbano, para a cidade de Uberlândia, também meu caso. Com relação a mim, 
isso ocorreu há muito tempo e tive uma experiência significativa como educadora na zona ru-
ral de Uberlândia.

Dedicarei-me um pouco mais ao contexto do Lagoinha. Inicialmente acolhendo hansenia-
nos, esse bairro viveu um grande preconceito, dirigido da cidade aos seus moradores e des-
cendentes, que permanecem por ali com suas novas famílias. Outra parcela desses moradores 
é proveniente da zona rural que migrou para a cidade, pela falta de oportunidade no campo e, 
por ali se instalaram em casas populares ou pequenos casebres pelo menos há duas décadas. 
Seus moradores, são na maioria trabalhadores - pedreiros, carpinteiros, ferreiros, carroceiros, 
costureiras, bordadeiras, domésticas - estes convivem com a criminalidade e o tráfico de dro-
gas que acaba interferindo na trajetória de vida,  principalmente dos adolescentes e jovens 
promovendo a desintegração familiar. 

Nas práticas religiosas a comunidade dedica-se a umbanda, ao protestantismo em suas vá-
rias ramificações e ao catolicismo que fez expandir por aqui duas manifestações importantes: 
o Congado e a Folia de Reis.  Ressalto que tanto a  aluna bolsista, Karen Fidelis, como a edu-
cadora comunitária Shely Araújo , são graffiteiras que seguem  uma orientação evangélica, e 
o muro foi cedido pela comunidade de orientação católica que frequenta a capela. O muro  si-
tua-se em  local privilegiado  de passagem do ônibus coletivo, em uma rua que assim como 
outras do mesmo bairro têm suas casas somente no reboque e sem pintura alguma. Pertence a 
Capela Sagrado Coração de Jesus, que abriga um projeto de arte contextualista há cinco anos 
– “Maria : a boneca do cerrado” . O que justifica em parte a participação tanto de alunos cató-
licos como de alunos evangélicos na oficina prática é a freqüência deles aos outros cursos rea-
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lizados no local que também são abertos para qualquer pessoa, independente de sua opção re-
ligiosa.

Com relação a mim, que me dedico a pesquisar as poéticas interculturais, transito e convi-
vo com qualquer orientação religiosa. O meu respeito se dá aquelas lideranças religiosas que 
respeitam todas as formas de “invenção” de Deus, as que trazem o “divino” para a realidade 
social e lutam para acabar com as desigualdades.  Assim como qualquer outra prática social, 
religião é cultura e cultura é poder.

O subprojeto Fachadas Humanizadas vinculou-se ao Programa Conexão de Saberes con-
templando principalmente a interação comunidade e universidade, promovendo o encontro e a 
troca de saberes e fazeres entre uma comunidade tida como popular e a universidade a partir 
da sua implantação. É uma ação educacional e cultural que busca o dialogo com a comunida-
de, valorizando a arte como expressão, conhecimento e principalmente como cultura. Assumi-
damente contextualista,  o  Fachadas Humanizadas, procura adotar  metodologias de ensino 
que promovam a auto-estima com vistas ao reforço identitário e busca colaborar com os jo-
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vens da comunidade para que identifiquem suas potencialidades, reconhecendo a diversidade 
cultural local, possibilitando a criação de ambientes de solidariedade e convivência.

Por meio de projetos educativos, como o Fachadas Humanizadas, inspirada em Boaventu-
ra Santos ( 2003, p,443), tento buscar formas de viabilizar uma tradução cultural. Ele nos es-
clarece que é pela tradução – designada como hermenêutica diatópica – que uma necessidade, 
uma aspiração, uma prática em dada cultura podem se tornar compreensíveis e inteligíveis em 
outra. Tarefa que tem se mostrado nada fácil, mas um desafio intensamente prazeroso.

O olhar da aluna graffiteira

A palavra graffiti deriva do italiano “graffito” que significa rabisco, sendo isso, o graffiti  
existe desde os primórdios da humanidade. O graffiti é uma arte de origem antiga, que se ca-
racteriza por registros e pinturas artísticas em paredes. Algumas figuras encontradas nas ca-
vernas de Lascaux, na França, foram gravadas com ossos, pedras e também com um método 
ancestral de spray e stencil, onde pegavam-se ossos ocos e sopravam pó colorido em volta das 
mãos para formar silhuetas. Na Grécia antiga e no antigo Egito não foi diferente, porém os de-
senhos trabalhados nas paredes dos pátios de eventos (Grécia) e das salas mortuárias (Egito) 
eram ricamente coloridos e trabalhados. Foram encontradas desde figuras em cavernas feitas 
por homens primitivos, cenas eternizadas em paredes das civilizações antigas até chegar ao 
graffiti como é conhecido atualmente, onde se começou  sob a forma de protesto e se desen-
volveu como uma forma de expressão das massas menos privilegiadas, até a forma ricamente 
artística e estética, atualmente inserido dentro da cultura Hip-Hop. Porém foi durante a Segun-
da Guerra Mundial que os nazistas começaram a usar inscrições em muros como meio de pro-
paganda e provocação contra judeus e dissidentes.

Contudo, o graffiti também foi importante para os movimentos de 
resistência, como forma de disseminar seus protestos entre o grande 
público. Um exemplo é a “Rosa Branca”, grupo de inconformistas ale-
mães que se manifestavam contra Hitler e seu regime, em 1942, por 
meio de folhetos e slogans pintados, até serem capturados em 1943. 
Durante as revoltas estudantis nas décadas de 1960 e 1970, os mani-
festantes divulgavam suas idéias com pôsteres e palavras pintadas. 
Os estudantes franceses utilizavam com freqüência uma técnica per-
cursora do atual stencil, a “pochoir”. (GANZ, 2004, p, 8)

O graffiti atual começou a se desenvolver no final da década de 1970, em Nova York e na  
Filadélfia, envolvendo artistas que pintavam seus nomes em muros e nas estações de metrô ao 
redor de Manhattan. Eles começavam assinando suas “tags” (nome ou apelido na qual o artis-
ta é identificado) nos muros e até em lugares mais inusitados. Alguns artistas – que eram po-
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bres e vieram das periferias das cidades – tiveram seus trabalhos valorizados, foram reconhe-
cidos como artistas, e tiveram ascensão social e econômica. Assim nasceu o graffiti america-
no, que se se espalhou pelo mundo. (GANZ, 2004)

O  graffiti se insere dentro da cultura Hip-Hop, onde fazem parte também o Rap, Break 
dace, Street Dance, DJing e moda característica. O hip-hop assim como o graffiti nasceu por 
volta de 1970, nos subúrbios negros e latinos de Nova York, desenvolvendo-se como meio de 
lazer saudável e interativo de manifestação artística, como forma de se evitar que os envolvi-
dos se interessassem pelo crime e drogas.

As gangues foram encontrando naquelas novas  formas de arte 
uma maneira de canalizar a violência em que viviam submersas, e 
passaram a frequentar as festas e dançar break, competir com pas-
sos de dança e não mais com armas. Essa foi a proposta de Afrika 
Bambaataa, considerado hoje o padrinho da cultura hip-hop, o ideali-
zador da junção dos elementos, criador do termo hip-hop e por anos 
tido como "master of records" (mestre dos discos), por sua vasta cole-
ção de discos de vinil. (WIKIPÉDIA, 2010) 

Além de ser uma forma de expressão e valorização da sociedade periférica, o graffiti tem 
sido muito utilizado como promoção do meio cultural das comunidades, resgatando pessoas 
em situação de risco social. Ao invés de se afundarem no crime e na autodestruição, investem 
em um “hobby” saudável e a partir daí podem encontrar oportunidades de elevação social. 
Posso me referir a isso com conhecimento de causa, pois nasci e cresci na periferia de São 
Paulo – SP, mais precisamente no bairro Jardim Filhos da Terra na zona norte. Lá tive conví-
vio com pichadores que me influenciaram a pichar os muros do meu próprio bairro, bairros 
vizinhos e escola, porém sempre me interessei pela beleza do graffiti nos arredores da cidade. 
Na escola, aos 14 anos, conheci um amigo, Rogério, que fazia graffiti em papel e estava co-
meçando a fazer em parede. Este me ensinou um pouco sobre as técnicas, me convidou a fa-
zer no muro da escola e nos bairros ao redor, fazendo com que me interessasse cada vez mais 
por essa modalidade artística. Até que me mudei para Uberlândia, onde estudo Artes Visuais e 
tenho a oportunidade de me aprofundar, criar bases fortes neste ramo e também estender a 
modalidade do graffiti para outras pessoas que ainda não conhecem.

Visando contribuir com o fortalecimento da cidadania e identidade da comunidade do La-
goinha, com a apropriação do espaço público e a humanização visual do bairro, o projeto Fa-
chadas Humanizadas enfatizou  na sua primeira versão, a arte do graffitti, incentivando a mim 
e outros graffiteiros ao oferecer renda própria destinada a produzirmos graffitis de qualidade, 
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a ofertarmos oficinas coletivas - contribuindo com a manutenção e valorização dessa arte jun-
to à comunidade.

Quando ministramos oficinas teóricas e práticas na comunidade, enriquecemos cultural-
mente os envolvidos, que passam a expandir os conhecimentos adquiridos para outras pesso-
as, gerando maior atratividade e valorização dessa arte. Elimina-se aí o preconceito contra 
essa intervenção artística comumente associada ao vandalismo ou a pichação. Existe uma a 
diferença entre graffiti e pichação: a pichação como meio de depredação pública e forma de 
expressão (ou marcação de território entre gangues) não tem sido considerada agradável aos 
olhos da sociedade, podendo ser condenado por crime a pessoa que cometer tal ato.

No Fachadas Humanizadas, foi discutido o valor do graffiti como arte e apresentamos ar-
tistas da arte publica independentemente de serem graffiteiros ou não. Adotamos referências 
importantes, de épocas e locais distintos: desde as produções do homem pré histórico até o 
muralismo mexicano de Diego Rivera;  o graffiti dos Gêmeos alem de outros graffiteiros;  as 
Paredes Pintura do JAMAC de Mônica Nador, e a experiência de Moema Torres, ex aluna do 
Curso de Artes Visuais de Uberlândia que desenvolveu vários projetos locais junto a comuni-
dade.

Nos esforçamos para que as metodologias de ensino adotadas promovessem a criatividade 
e liberdade de expressão, colaborando com os jovens e adultos, na criação de ambientes de 
boa convivência. Isso valoriza e atrai  a intervenção urbana nas diferentes modalidades, como 
arte, poética, estética e expressão da comunidade.

A valorização cultural tanto do graffiteiro artista como da comunidade, acaba por  integrar 
aqueles em situação de risco social.  O foco principal é o interesse dos envolvidos por novas 
modalidades  de  atividade,  que  desenvolvam  suas  potencialidades  transformando-as  em 
“hobby”, retirando das ruas tanto os jovens como os adultos que passam a se dedicar por essa 
forma de expressão artística e entretenimento pessoal,  não autodestrutiva, como drogas, bebi-
da e o crime.

Nesse projeto os participantes conheceram e aprenderam mais sobre o graffiti, “embeleza-
ram” e personalizaram um muro local. Os jovens moradores registraram ali seus valores, ex-
pressão e criatividade. Houve a troca de saberes entre comunidade e universidade, por meio 
de um diálogo construtivo e positivo, já que eu como aluna bolsista do curso de Artes Visuais 
estive ali atuando como oficineira e pesquisadora durante todo o processo. Como a educadora 
comunitária, participou do projeto por poucos meses, tive que assumir a maioria das ativida-
des quando findou seu contrato. Se por um lado houve um aumento de responsabilidades e 
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atribuições, por outro meu aprendizado e minha relação com a professora coordenadora foram 
intensificados.

Com os imprevistos que geralmente acontecem na prática, como o atraso na entrega de ma-
teriais e a frequência de uma faixa etária não prevista para a oficina,   fui estimulada à criação 
de novos métodos de ensino. Readaptei os conteúdos para que as crianças pudessem entender 
melhor a proposta. Aprendi a lidar com a resistência de alguns alunos, e com as “bagunças” 
que surgiram durante as aulas práticas envolvendo tinta spray. Transportei conhecimentos ad-
quiridos nas aulas frequentadas no curso de licenciatura em Artes Visuais, para conhecer me-
lhor a realidade dos alunos e criei argumentos de incentivo a participação deles nas atividades, 
assumindo também  novas posturas que estimularam à aproximação afetiva.

O  graffiti  é uma prática de grandes centros urbanos. Entretanto com o crescimento de 
Uberlândia, ocorreu um processo de migração intenso também  de pessoas de grandes centros 
urbanos que por aqui se instalaram e trouxeram  consigo novas práticas culturais e artísticas. 
A cidade, ainda não conhece bem o conceito do graffiti. Presenciei a confusão que a maioria 
das pessoas tem entre graffiti e pichação, talvez tenha sido essa confusão que fez o público 
alvo (jovens) não se interessarem inicialmente pela oficina. Foi preciso explicar melhor o con-
ceito para os curiosos que vinham aparecendo para observarem  o grupo pintando o muro, 
esse foi um processo gradativo de eliminação de preconceitos. Foi apreendida a importância 
de se retratar a comunidade no muro graffitado, pois isso gera familiaridade entre a comuni-
dade e esse ramo artístico que vem aos poucos conquistando espaço na cidade.

A relação entre a realidade social dos participantes com a minha própria história de vida, 
também oriunda de camadas populares de uma cidade diferente, permitiu outro aprendizado. 
Eu tinha conhecimento da realidade social das comunidades periféricas de São Paulo, porém 
ainda não conhecia bem a realidade social da cidade de Uberlândia. Isso fez com que eu pu-
desse reconhecer as diferenças e os pontos em comum nessas duas realidades, enriquecendo o 
aprendizado enquanto parte ativa no meio cultural  de comunidades periféricas,  ao mesmo 
tempo em que posso contribuir  melhor com conhecimentos artísticos para enriquecimento 
sensível e crítico dos indivíduos da sociedade.

Observei muitas diferenças, de caráter familiar, de aceitação social entre os jovens e princi-
palmente no tratamento comunicativo entre as pessoas, não só da comunidade, mas da cidade 
como um todo. Aprendi a lidar com algo que não estava acostumada a presenciar: a união fa-
miliar muito forte e também a necessidade de um cuidado maior na comunicação; o tratamen-
to tem de ser mais delicado, ou a pessoa pode se sensibilizar facilmente. Na capital de São 
Paulo, essas características são praticamente opostas. Quanto à religião, sou cristã protestante, 
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comumente conhecida como evangélicas e muitas pessoas da comunidade se enquadram nes-
sa categoria. Tanto é que entre os participantes havia uma mescla de católicos e evangélicos.

A prática também me auxiliou a refletir sobre a linguagem do graffiti tão presente na mi-
nha  realidade enquanto artista,  pois  para  exercer  atividades  enquanto  educadora,  tive  que 
aprofundar os estudos no contexto da arte em geral, da arte do  graffiti, e da educação comuni-
tária. Refleti sobre a execução de minhas obras pela cidade: sobre os conteúdos mais adequa-
dos a serem transmitidos. Conhecendo melhor o meio em que se está inserido dá para prever a 
recepção das pessoas e produzir algo que gere maior aceitação, realizando mais uma obra 
agradável do que uma obra que cause estranheza.

Se a sociedade urbana exige um padrão de beleza para melhor aceitação, penso que meus 
trabalhos devem ter o mínimo de compatibilidade a esses padrões, sem prejudicar o conteúdo 
significativo e criativo, para gerar maior atratividade entre as pessoas e essas se interessarem 
pelo  graffiti, ao invés de banalizá-lo. Por exemplo: para a produção de um graffiti  atrativo, 
utilizo figuras divertidas, traçados limpos e pintura muito colorida para passar uma mensagem 
visivelmente positiva. Quando pretendo passar uma mensagem de protesto, alertar algum pon-
to deficiente na comunidade ou expressar uma crítica sobre a sociedade busco disfarçar esta 
mensagem em forma de figuras significativas e/ou palavras retorcidas e escondidas. Isto quan-
do procuro reconhecimento e/ou realizo a produção de uma obra autorizada, quando não, mi-
nhas obras aparecem com um essencial mais livre.

CONCLUSÃO – MAIS PARA ENTENDER DO QUE EXPLICAR OS FATOS

O subprojeto Fachadas Humanizadas, cumpriu com o objetivo do programa Conexão de 
Saberes. A aluna/graffiteira foi incentivada a elaborar e realizar um projeto educativo   pro-
movendo a troca de saberes entre comunidade e universidade, criando um diálogo construtivo 
e positivo bem como novos métodos de ensino. Os conhecimentos  adquiridos na universida-
de foram sistematizados, com vistas ao trabalho educativo, alterando a realidade local, e con-
tribuindo com o curso de Licenciatura em Artes Visuais na criação de novas metodologias e 
práticas de ensino focalizando o Graffiti.
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O subprojeto também contribuiu com a aluna/graffiteira  na sua trajetória, pois coletou um 
material importante para pesquisas futuras.  A relação entre a realidade social dos participan-
tes,  moradores em uma cidade de médio porte, com a própria história de vida da aluna/graffi-
teira, também oriunda de camadas populares, da grande metrópole São Paulo, permitiu outro 
aprendizado – a lidar com a diversidade.

A prática levou a aluna a refletir sobre o seu processo enquanto artista, pois ao mesmo tem-
po em que exercia a oficina de graffiti, teve que aprofundar seus estudos. - passou a refletir 
sobre a execução de suas obras pela cidade. A formação política da  aluna/graffiteira , oriunda 
de camadas populares, se deu na relação com as atividades paralelas organizadas pela coorde-
nação geral do programa, na relação com outros bolsistas e na sua prática junto à comunidade. 
Teria sido muito produtivo se a aluna já tivesse cursado a disciplina de Estágio Supervisiona-
do 3 do curso de  Licenciatura,  que propõe instrumentalizar discussões a partir da Cultura Vi-
sual apropriando-se das abordagens sociológica, antropológica, estética e histórica. A discipli-
na  também  leva  o  aluno  a  conhecer  as  potencialidades  e  necessidades  da  comunidade 
envolvente, aliando a poética pessoal com as capacidades do público,  na elaboração de proje-
tos educativos, culturais e artísticos que promovam o desenvolvimento de políticas culturais 
indutoras do desenvolvimento e fortalecimento da cultura das comunidades locais. Nesse está-
gio se enfatiza a formação política do aluno.
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Para a professora coordenadora, que pesquisa as poéticas interculturais, interessa entender 
as relações de poder refletidas na imagem do muro.  Ela reconhece que gerou-se  conhecimen-
to no Fachadas Humanizadas. Pretende compreender, em que medida, regulou-se ou emanci-
pou-se, não só a comunidade envolvida, como também a aluna/graffiteira e a si própria como 
professora/ coordenadora. A professora considera que foi valorizando tanto o processo de re-
conhecimento cultural entre comunidade,  aluna/graffiteira   e dela própria; como o resultado 
visual enfatizando o graffiti no muro, que o projeto foi realizado- em um primeiro momento 
na sala localizada nos fundos da Capela Sagrado Coração de Jesus e posteriormente no muro 
lateral da capela que conta com dez metros de comprimento por dois metros e meio de altura. 

O muro como suporte ao graffiti,  quando cedido pela paróquia, implicou em avanços, no 
sentido de dar ao subprojeto um caráter interinstitucional. Ao mesmo tempo  trouxe uma espé-
cie de limitação- a oficina de  graffiti  se enquadrou  na mesma categoria de outras práticas do 
graffiti comportado  da cidade de Uberlândia. A partir do momento que é institucionalizado, o 
graffiti pouco transgride ou protesta. Isso também limita a expressividade do artista envolvi-
do.

Vale aqui ressaltar: tanto a aluna/graffiteira como a educadora comunitária, são graffiteiras 
que seguem  uma orientação evangélica, e o muro foi cedido pela comunidade de orientação 
católica que frequenta a capela.  Uma das formas de poder da igreja evangélica esta na repre-
sentação da Bíblia pelas palavras, enquanto que na Igreja Católica esse poder se expressa tam-
bém por meio da representação pelas palavras, mas principalmente pelas imagens.

A professora/coordenadora supõe  que isso  resultou numa espécie de “neutralidade” com 
relação aos padrões estéticos impressos no muro. Não vê ali, nenhuma imagem que nos reme-
ta a essa ou aquela orientação religiosa, nos levando a pensar talvez equivocadamente que 
houve um reconhecimento, uma aceitação mútua de ambas as culturas religiosas. Também 
supõe que os padrões estéticos que seriam resultantes da interseção dessas culturas religiosas 
distintas foram de alguma forma ocultados pela força da situação.  Mesmo sabendo que essa 
aproximação não seria de forma alguma pacifica, a professora/coordenadora considera que te-
ria sido uma transgressão emancipatória uma imagem resultante do diálogo entre as represen-
tações estéticas, dos católicos e dos evangélicos.

Nos deparamos no muro com padrões estéticos que refletem  mais uma forma cautelosa do 
que pacífica ou conflituosa de representação. Teria sido uma transgressão emancipatória, se 
nesse muro da Capela Sagrado Coração de Jesus, aparecesse de alguma forma os padrões es-
téticos da Folia de Reis e o do Congado, duas manifestações culturais  importantes para a co-
munidade do bairro e que ainda são pouco reconhecidas  pela própria Igreja Católica. Os pa-
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drões tradicionais poderiam conviver em tensão com os padrões estéticos da cultura de massa 
que os jovens tanto se identificam na pintura graffitada no muro, afinal isso refletiria o gosto 
estético de várias gerações dentro da comunidade daquele local.

Projetar uma ação emancipatória na mente é uma coisa.  As teorias, nossas vivencias e in-
tuições, estas “[...] vindo a se constituir como um dos mais importantes modos cognitivos do 
homem que ao contrário de instinto nos permite lidar com situações novas e inesperadas” 
(OSTROWER ,1989, p. 59) nos levam a uma espécie de devaneio. Porém a cada dia as práti-
cas são mais rápidas que a teorias. Estamos em um momento que “[...] a rapidez, a profundi-
dade e a imprevisibilidade de algumas transformações recentes conferem ao tempo presente  
uma característica nova: a realidade parece ter tomado definitivamente a dianteira sobre a 
teoria” (SANTOS, 2005 B, p, 18).

Mesmo assim, consideramos que as ações desenvolvidas promoveram a autoestima dos 
participantes, colaborando com  os jovens na identificação das suas potencialidades, houve 
sim a criação de ambientes de solidariedade e convivência. A ação propiciou o fortalecimento 
e a apropriação do espaço público, na perspectiva do esforço compartilhado e como proposta 
piloto cumpriu muito bem seus objetivos, graças principalmente a dedicação da aluna bolsista. 
Os moradores da comunidade do Bairro Lagoinha conheceram e aprenderam mais sobre a 
modalidade artística do graffiti, tiveram um muro local embelezado e personalizado pelos pró-
prios jovens moradores que se esforçaram para registrar ali seus valores, expressão e criativi-
dade.

Essa experiência que envolveu principalmente, aluna/graffiteira, professora/coordenadora 
e comunidade, reflete a tensão existente no processo de transição do ensino de arte moderno 
ao pós-moderno, ainda em curso.  Por isso,  entender esses processos, é tarefa nada fácil.  A 
professora projeta na mente uma “hermenêutica diatópica” (SANTOS, 2003, p,443), quem 
sabe um dia, isso venha acontecer. De qualquer forma, aluna, professora e comunidade estão 
realizadas por terem participado do Programa Conexão de Saberes, colaborando com a cons-
trução de novas narrativas , com a criação de espaços alternativos de poder, mas principal-
mente reconhecendo que nessas relações o ensinar é um aprender constante.
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MÍDIA E INFORMAÇÃO NA COMUNIDADE COMO INSTRUMENTO 
PROPULSOR DE AÇÕES VOLTADAS À TRANSFORMAÇÃO DA 

REALIDADE SOCIAL 1

Rodrigo Mendonça 2

Guilherme Forlani Silva 3

Mirna Tonus 4

RESUMO

O artigo apresenta reflexões e atividades desenvolvidas pelo Conexões de Saberes, em par-
ticular na ação : Mídia e inFORMAÇÃO na comunidade: recursos audiovisuais e linguagens. 
A intenção é discutir o desenvolvimento e os resultados do projeto, tendo como base metodo-
lógica o levantamento bibliográfico e documental sobre o programa e assuntos correlatos, 
bem como estudo de caso a partir de análise crítico-reflexiva sobre as oficinas realizadas na 
ação. Constata, com base nos documentos e reflexões, que os resultados obtidos pelo Mídia e 
inFORMAÇÃO na comunidade, estão diretamente relacionados com as atividades de forma-
ção política, pesquisa e ações extensionistas desenvolvidas.

Palavras-chave: inclusão digital, mídias, extensão

Com o crescimento constante da tecnologia e sua popularização, a inclusão digital torna-se, 
cada vez mais, uma necessidade para cada membro da sociedade. É notório que o domínio de 
ferramentas computacionais é uma das formas que garantem a inserção de cada indivíduo em 
um contexto global de comunicação e conhecimento. Como exemplo, temos a internet como 
ferramenta de acesso a outras culturas, comunidades e conhecimentos. Esses saberes teóricos 
e práticos, no contexto da inclusão digital, também garantem aos indivíduos um espaço no 
mercado trabalho, já que são uma exigência generalizada, curricular ou extracurricular.

A inclusão digital pode ser considerada um instrumento para as comunidades se conhece-
rem e produzirem ações próprias, por exemplo, por meio da criação de documentários elabo-
rados por seus membros como forma de autoconhecimento e elemento para a criação de ações 
que visem a melhorias em diversos aspectos: cultural, social, econômico, entre outros.

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 9 - Mídia e inFORMAÇÃO na comunidade como instrumento propulsor de ações 
voltadas à transformação da realidade social, desenvolvido junto ao PCS/UFU - FACED / Jornalismo.

2 - Cinegrafista, servidor técnico do curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Faculdade de Educação (FACED) da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), coordenador da ação.

3 - Graduando em Engenharia Mecatrônica na Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC) da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Bolsista do Programa Conexões de Saberes.

4 - Doutora em Multimeios, mestre em Educação e jornalista, professora do curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da 
Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), coordenadora da ação.
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Tendo como pressuposto o fato de vivermos um momento de convergência midiática, em 
que as profissões e os saberes estão cada vez mais relacionados com as tecnologias da infor-
mação e comunicação e recursos audiovisuais, desenvolveu-se a ação Mídia e INformação, 
ação 9 no âmbito do Programa Conexões de Saberes (PCS), na Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU), que consistiu em um curso de formação interdisciplinar mediante realização de 
oficinas de produção audiovisual.

Neste contexto, objetivamos, neste trabalho, discutir o desenvolvimento e os resultados do 
projeto, tendo como base metodológica o levantamento bibliográfico e documental sobre o 
programa e assuntos correlatos, bem como estudo de caso a partir de análise crítico-reflexiva 
sobre as oficinas realizadas na referida ação. Para tanto, apresentamos informações sobre o 
PCS na UFU e detalhamos o processo de implantação e desenvolvimento da ação na comuni-
dade, destacando alguns resultados e refletindo sobre o processo de aprendizagem com base 
em princípios da epistemologia genética de Jean Piaget, conforme Tonus (2007).

SABERES EM CONEXÃO

O Programa Conexões de Saberes5 foi desenvolvido em parceria entre Secretaria de Educa-
ção Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECAD) e Secretaria de Educação 
Superior (Sesu), junto a Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), voltado ao desenvol-
vimento de ações que contribuam para a transformação da realidade em duas vertentes: uma 
direcionada ao fortalecimento dos vínculos entre instituições acadêmicas e comunidades po-
pulares; outra destinada à permanência qualificada dos estudantes universitários de origem 
popular nos cursos de graduação das universidades públicas brasileiras, sendo estes seus obje-
tivos principais.

Na UFU, o PCS foi adotado em 2009 e se desenvolveu a partir de 14 ações, entre elas a  
abordada neste artigo, Mídia e inFORMAÇÃO na comunidade: recursos audiovisuais e lin-
guagens.

Mídia e INformação na comunidade

O Projeto Mídia e INformação na comunidade tem como principal característica a ideia da 
mídia como instrumento que propulsiona a geração e criação de ações transformadoras nas 
comunidades e a informação e formação dos envolvidos na ação, tanto bolsista, quanto coor-
denadores e membros das comunidades. 

5 - Informações sobre o programa estão disponíveis em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12360&Itemid=817
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À medida que a metodologia para execução do projeto foi dividida em etapas, buscamos, 
neste trabalho, apresentar e refletir sobre as experiências envolvidas e as dificuldades encon-
tradas, o processo de aprendizagem desenvolvido e, consequentemente, os resultados obtidos.

Escolha do ambiente e da comunidade

Para Piaget (1977), a aprendizagem pode ser favorecida ao se adotarem atividades ou  situ-
ações que envolvam os aprendizes e requeiram adaptação facilitam o desenvolvimento cogni-
tivo, ou seja, um ambiente que proporcione a aprendizagem. No Mídia e INformação, primei-
ramente,  procuramos  encontrar  um  ambiente  ou  comunidade  que  dispunha  de  recursos 
computacionais viáveis à aplicação do projeto, pois nossa intenção era promover a aprendiza-
gem em captação e edição de vídeos, o que necessitaria de computadores com capacidade de 
processamento considerável.  Percorremos diversos locais do município de Uberlândia  em 
busca de um local que atendesse nossas expectativas.

A ideia de levar oficinas de captação e edição de vídeos para as comunidades carentes pa-
rece uma tarefa simples, mas nota-se que, nas comunidades, existem carências em termos da 
disponibilidade de tecnologias, impossibilitando a realização de aulas. Atualmente, é comum 
a utilização de filmadoras que trabalham com o formato 1920 x 1080 (FULL  HD). Diante  
disso, o problema começa na edição, que exige computadores com placas de vídeo e bons pro-
cessadores. Com relação aos softwares de edição, por outro lado, não são encontradas dificul-
dades, pois o sistema operacional Windows, disponível na maioria dos dispositivos que en-
contramos, disponibiliza um programa de edição de vídeo, e também podem ser encontrados 
softwares livres na internet que executam as mesmas tarefas.

Essa dificuldade referente aos equipamentos foi encontrada na comunidade do Bairro Mo-
rumbi (Ação Moradia - Morumbi), local onde queríamos executar as oficinas a priori, mas 
que apresenta, no telecentro lá instalado, computadores totalmente ultrapassados, que não per-
mitem trabalhar com imagens e arquivos de vídeo e áudio. A solução seria oferecer a forma-
ção na UFU, no Campus Santa Mônica, mas a instituição somente disponibiliza transporte 
para alunos de graduação e não para a comunidade; à medida que, para esse público, é difícil 
a locomoção pelo transporte coletivo, por questões financeiras, e até mesmo há dificuldades 
de pagar por uma refeição no restaurante universitário, tornou-se impossível a realização das 
oficinas no bairro citado. Outra dificuldade refere-se aos telecentros, pois, embora existam 
muitos instalados no município, nem todos estão em funcionamento; alguns não têm equipa-
mentos em condições para efetuar edição de vídeo e outros não são abertos à comunidade - 
este é um problema que não cabe discutir aqui, mas é preciso que se alertem as autoridades 
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responsáveis a respeito -, ou seja, em termos qualitativos, tais unidades não atenderiam a ação 
a contento. 

Em reuniões entre os coordenadores e o bolsista, consideramos importante buscar a comu-
nidade de origem deste último como foco principal da ação, até como forma de tentar de-
monstrar aos outros membros da comunidade que a Universidade Federal de Uberlândia está 
aberta a todos, inclusive, para um dos moradores da comunidade que cursa uma graduação em 
uma instituição de ensino pública. Nesse contexto, em visita à escola Prof. Leonidas de Castro 
Serra do Bairro Luizote de Freitas, onde o bolsista da ação 9 reside, em conversa com os estu-
dantes, percebemos suas dúvidas com relação às formas de ingresso na universidade e perce-
bemos que vestibular é uma palavra fora do vocabulário dos alunos em geral.

Quanto ao ambiente que buscávamos, a conclusão do telecentro da escola estava prevista 
para 2012. Ao questionarmos onde os alunos utilizavam computadores, soubemos que era nas 
lan houses do bairro e na Trisoft localizada na Fundação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (FIEMG) de Uberlândia, na qual é oferecido um espaço com bons computadores aos 
alunos das escolas públicas, permitindo a realização de oficinas. Ao entrarmos em contato 
com a coordenação da Trisoft, descobrimos a carência de formadores e poucos voluntários ati-
vos que ministram cursos de informática. A partir de visitas ao local, constatamos que seria 
um local viável e adequado para as oficinas, possibilitando êxito à ação, daí a decisão de exe-
cutarmos lá o projeto . 

O primeiro passo na Trisoft foi conhecer as atividades realizadas junto aos membros das 
comunidades e interagir a fim de estabelecer uma troca de saberes, conhecendo as realidades 
ali vividas, e melhor traçar as ações a serem desenvolvidas pelo projeto Mídia e INformação. 
Acreditamos que essa interação é um importante passo em qualquer ação executada junto às 
comunidades, pois, ao criarmos conexões entre as realidades dos conexistas oriundos das co-
munidades populares, agora universitários conhecedores da tríade ensino-pesquisa-extensão 
da universidade, e os membros das comunidades, é possível estabelecer uma via de mão dupla 
de troca de conhecimentos, fazeres e saberes. Neste caso, mais uma vez o processo remete ao 
que diz Piaget (1977 apud TONUS, 2007, p. 62) sobre “métodos educativos que envolvam 
ativamente os aprendizes e apresentem desafios, resultantes da iniciativa do docente, que alte-
ra  seu papel  nesse processo de aprendizagem, tendo como base a  interação de docente e 
aprendizes”. O desafio estava posto e a interação, estabelecida; na análise do contexto apre-
sentado pela comunidade, foi possível garantir a execução dos passos seguintes do projeto.
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Capacitação, treinamento e formação política do bolsista e seus coordenadores

Para que fosse possível desempenhar um papel formador interacionista, foi necessária, ao 
mesmo tempo, uma formação prévia de bolsista e coordenadores, especialmente porque o am-
biente seria novo e representaria um desafio também para eles.

Assim, nessa segunda parte do projeto, houve treinamento do bolsista para utilização de 
equipamentos, como filmadoras e luminárias, processo em que se obtiveram noções de rotei-
ros de filmagem, captação e edição de vídeos, além de participação constante em discussões 
com os coordenadores sobre questões relativas à sua origem popular e o sobre o papel da Uni-
versidade no contexto da comunidade, com base nas idéias extensionistas da tríade universitá-
ria (ensino-pesquisa-extensão). Além disso, houve diversos eventos ocorridos na Universida-
de, alguns deles promovidos pelo PET Conexões de Saberes UFU e por outras ações do PCS, 
com assuntos relativos à filosofia do programa, que foram de grande proveito no processo de 
formação política do bolsista e de seus coordenadores.

Esse processo de formação política esteve presente continuamente durante toda a vigência 
do PCS na UFU, sendo uma importante ferramenta que auxiliou na elaboração das ações e na 
formação ética e social dos envolvidos. Neste sentido, é importante ressaltar a visão de Paulo 
Freire, apresentada por Tonus (2007, p. 70), ao discutir a aprendizagem de edição digital de 
áudio na formação em radiojornalismo:

A partir do ponto de vista de Freire [...], é possível depreender que 
o aprendiz tem de refletir, em seu processo de aprendizagem e cons-
trução do conhecimento técnico, especialmente sobre os aspectos es-
téticos e éticos, bem como sobre o conteúdo, ou seja, a partir da téc-
nica, ele tem de considerar a ética e a estética correspondentes a sua 
identidade cultural e social.

Reforçamos, aqui, o fato de considerarmos bolsista e coordenadores como aprendizes tanto 
quanto os estudantes participantes das oficinas, haja vista que, em nossa concepção, a apren-
dizagem é um processo que se desenvolve ao longo da vida.

Encerrado esse processo de capacitação, partiu-se para a elaboração do material didático, 
outro importante item na formação conforme Piaget, que estabeleceu, como indicado por To-
nus (2007), outro princípio relacionado à aprendizagem, qual seja, os materiais didáticos e ati-
vidades que envolvam o apropriado nível de operações mentais ou motoras do aprendiz. A op-
ção foi pelo formato de apostila (Figura 1), que pudesse, de maneira organizada e objetiva, 
conter os principais conhecimentos teóricos e exercícios práticos sobre roteiro, captação e edi-
ção de vídeos para serem utilizados nas atividades junto à comunidade da Trisoft. 
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Além disso, foram produzidos materiais de divulgação para a comunidade. O intuito do 
material didático era tanto auxiliar no sequenciamento das oficinas, quanto estimular a apren-
dizagem dos conceitos de forma clara e simples. 

Partindo para a ação

Com todos os equipamentos disponibilizados pela Universidade, o ambiente definido e os 
materiais didáticos em mãos, partimos para a execução das oficinas. O primeiro passo foi ini-
ciar o processo de conhecimento dos participantes, 15 ao todo, com idades variando de 13 a 
17 anos. Por meio de bate-papo com os alunos, foi possível perceber que a grande maioria já 
dominava os principais recursos de informática, mas nenhum deles possuía noções sobre cap-
tação e edição de vídeo, tampouco do que poderia ser realizado com esse conhecimento.
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Partimos inicialmente para o estabelecimento de noções sobre roteiro e filmagem6. Nessa 
etapa, foram apresentadas informações básicas e importantes para realização de um bom pla-
nejamento de filmagem, ou seja, os primeiros passos sobre como encontrar uma ideia para um 
filme, o desenvolvimento dessa ideia em um roteiro e as formas de montar toda a sequência 
das imagens em conjunto com certa trilha sonora. Como exercício prático, todos tinham a ta-
refa de desenvolver um pequeno roteiro sobre qualquer tema.

Finalizada a parte que tratava das questões de roteiro e filmagem (teoria), ministramos, na 
sequência, oficinas com noções sobre filmagem e captação de vídeos, com informações gerais 
sobre o funcionamento de equipamentos de filmagem e as diferenças entre as máquinas foto-
gráficas digitais, que também possuem capacidade de realização de produção de vídeo, e as 
filmadoras profissionais e semiprofissionais utilizadas de maneira geral. O importante da tare-
fa era aproximá-los de uma realidade não vivenciada comumente, ou seja, dar-lhes a oportuni-
dade de conhecer ferramentas de filmagem e apresentar-lhes também a ideia de que a tecnolo-
gia não é algo tão distante e de difícil manuseio. Algumas noções sobre a melhor forma de 
captar uma imagem, o aproveitamento da iluminação do ambiente e a utilização de ilumina-
ção artificial também foram trabalhadas durante a oficina. Ao término da teoria, os alunos fo-
ram para a prática e, divididos em grupos, realizaram filmagens por toda a comunidade e as 
levaram para o ambiente laboratorial, a fim de ingressar no processo de edição de vídeos.

Para dar sequência à oficina, foram apresentados aos jovens os programas de edição de ví-
deo encontrados na internet e suas principais funções. Eles conheceram os softwares livres, a 
que se pode ter acesso gratuitamente, entre eles o VirtualDub e o VideoSpin, e, além do Win-
dows Movie Maker, integrado ao sistema operacional Windows, puderam ter contato com ou-
tro software, o Sony Vegas, de edição profissional, software proprietário e pago. De todos, fo-
ram utilizados o VideoSpin (Figura 2) e o Sony Vegas (Figura 3).

6 - Grifos nossos
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Para essa parte da oficina, foram feitos downloads prévios de alguns vídeos para serem uti-
lizados enquanto exemplos práticos de como realizar um corte, como inserir um áudio ou tri-
lha sonora e, também, de como inserir legendas. Ao término dessas atividades, os estudantes 
já demonstravam conhecimento para produção completa de um filme relatando algum tema da 
realidade que escolhessem.
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Figura 2 - Tela do VideoSpin - Fonte: VideoSpin (2011)

Figura 3 - Tela do Vegas - Fonte: Vegas Pro 10 Gallery (2011)  
http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro/gallery



Estabelecidos os conceitos e exemplificadas as ações, possibilitou-se o aprender fazendo 
defendido por Piaget (1977) ao definir os princípios da epistemologia genética. Foi essa a par-
te mais importante da oficina, que se deu quando todos os alunos já tinham conhecimentos su-
ficientes para a elaboração completa de um filme, desde a criação do roteiro até a edição dos 
conteúdos, passando pelo manuseio dos equipamentos e pela escolha das trilhas sonoras. Nes-
sa etapa, cada jovem levou vídeos próprios e músicas, cada um com um tema diferente a ser  
abordado: alguns quiseram representar as realidades de suas famílias; outros levaram filma-
gens da escola. À medida que editavam os vídeos, os membros da ação 9 davam suporte e 
ideias para finalização dos trabalhos. Por fim, todos conseguiram concluí-los e gravá-los em 
DVD para reprodução em suas residências e outros locais, demonstrando o material resultante 
de seus processos de produção próprios.

Os resultados das oficinas foram satisfatórios, visto que os assuntos abordados nos traba-
lhos são de grande valia não só pelo fato de as comunidades poderem produzir documentários 
próprios e conhecer suas realidades, bem como pela aprendizagem do manuseio dessas ferra-
mentas, o que pode ser utilizado como gerador de renda para muitos dos participantes, pois 
trata-se, oportunamente, de um mercado em crescimento. Além disso, o sucesso das oficinas 
foi repercutido em outros locais, como o Unitri (Centro Universitário do Triângulo), em Uber-
lândia, fazendo com que realizássemos uma oficina de captação e edição de vídeo naquela 
instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Conexões de Saberes deu a oportunidade, a todos os envolvidos, da UFU e da 
comunidade escolhida, de adquirirem conhecimentos relativos tanto às questões do papel da 
universidade para com a sociedade, quanto às questões relativas à indissociabilidade entre en-
sino, pesquisa e extensão.

Do ponto de vista da aprendizagem, considerando o processo preconizado por Jean Piaget, 
podemos concluir  que foi plenamente concretizado, tanto por bolsista  e coordenadores  da 
ação, quanto pelos jovens membros da comunidade envolvida.

Como em todas as atividades, porém, o programa apresenta prós e contras. Ainda que te-
nha obtido êxito e cumprido seus objetivos, há dificuldades referentes, por exemplo, à manu-
tenção do estudante no ensino público superior, embutida na filosofia do Programa. Essa ma-
nutenção  é  oferecida  por  meio  de  bolsas7 que  não  consegue  atender  as  necessidades  da 
maioria dos bolsistas, já que estes, em grande parte, participam efetivamente da renda de suas 

7 - O valor atual é de R$ 364,00
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famílias. É notória a necessidade de adquirir um emprego concomitantemente com o curso de 
graduação, necessidade generalizada para o atendimento às necessidades essenciais dos estu-
dantes, com isso, o valor da bolsa, não só para esse programa em específico, mas para outros,  
mostra-se incompatível com a realidade das necessidades da manutenção do estudante de ori-
gem popular na universidade pública, o que pode configurar um redutor do número de interes-
sados em oportunidades futuras.

Ao passo que, em cada processo seletivo que ocorre em instituições públicas de ensino, en-
tre elas a UFU, selecionam-se alunos que puderam pagar colégios e cursinhos, e que institui-
ções particulares, a exemplo do Unitri, contam com alunos de baixa renda, que trabalham o 
dia todo para pagar a faculdade, é muito importante oferecer espaço e oportunidade para estu-
dantes que não tenham tido acesso a cursinhos, materiais didáticos direcionados, internet, pa-
lestras que preparam para o dia do vestibular. Esses alunos têm a mesma possibilidade de atin-
gir ótimas notas, quando não são obrigados a trabalhar e sustentar seus lares, e buscam o 
mercado de trabalho sempre participando de entrevistas em busca de estágio em boas empre-
sas; nesse momento, os critérios adotados são iguais para todos e todos tiveram a mesma 
oportunidade, destacando-se quem aproveitou mais. No caso do PCS, os bolsistas se desta-
cam, tanto em nota, quanto em dedicação, reforçando a necessidade de melhora do nível mo-
netário das bolsas, à medida que proporcionam renda e ainda possibilitam tempo para os bol-
sistas desenvolverem importantes atividades acadêmicas, como apresentação de trabalhos e 
publicação de artigos, participação em eventos de seu curso de graduação, inclusive resultan-
tes das conexões de saberes realizadas no referido programa.
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O CINEMA E A VIDA – RELATO DE EXPERIÊNCIAS EM FORMAÇÃO 
AUDIOVISUAL EM UBERLÂNDIA1

Valdiney Rodrigues da Silva 2

Gastão Frota 3

Trabalhar com cinema no projeto “Conexões de 
Saberes UFU” foi para mim uma experiência incrí-
vel, que acrescentou e acrescentará muito em mi-
nha formação acadêmica promovendo uma grande 
troca de saberes entre a universidade e a comunida-
de,  entre  mim  e  as  pessoas  que  se  envolveram 
como parceiros, públicos e apoiadores na ação 9 do 
Conexões de Saberes, coordenada pelo Prof. Gas-
tão Frota: “Midia In – Formação na comunidade”.

Uma das etapas iniciais do projeto foi a pesquisa sobre os meios audiovisuais, suas verten-
tes de linguagem e questões da produção dos eventos e da recepção dos filmes, que tinham de 
ser adequados a cada situação de público. Nas reuniões organizadas pelo professor, formamos 
uma rede de trabalho bastante intensa com parceiros de comunidades externas à Universidade 
e que será descrita mais a frente. Participar como público em Belo Horizonte do Festival do 
Filme Documentário e Etnográfico -  Fórum de Antropologia,  Cinema e Vídeo (FORUM-
DOC.BH.2010) dos dias 18 a 21 de Novembro de 2010, foi também um momento muito im-
portante de minha formação no programa, pois através das sessões e conversas promovidas 
pelo evento tive contato com  uma grande variedade de filmes e palestras  de cineastas impor-
tantes, como a do realizador convidado Ed Picus dos Estados Unidos, importante representan-
te  da  vertente  do  documentário  Direto  norte  Americano,  eleita  para  estudo  no 
Forumdoc.BH.2010. O custeio de passagens foi feito pela PROEX e foi um evento que contri-
buiu muito para minha formação. Assisti e participei também da organização da vinda de par-
te desse material à Uberlândia, a 4° Mostra Itinerante do Filme Documentário E Etnográfico 
(FORUM.DOC.MG) ocorrido na Universidade Federal De Uberlândia, dos dias 05 a 08 de 
maio de 2011.

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 9 - Mídia e inFORMAÇÃO na comunidade como instrumento propulsor de ações 
voltadas à transformação da realidade social, desenvolvido junto ao PCS/UFU - IARTES / Artes

2 - Estudante de Ciências Sociais
3 - Professor do Instituto de Artes
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De forma parecida, participei ainda da organização da Mostra Itinerante do Festival Inter-
nacional de Curtas-BH, ocorrido nos dias 26 a 29 de maio também na UFU, e que teve tam-
bém sessões especiais nos bairros Canaã,  Roosevelt e Shopping Park nas datas de 14, 19 e 21 
de maio e de 4 de junho. Na participação de tais eventos, tive acesso a cópias de filmes impor-
tantes e a um grande número de discussões relacionadas ao audiovisual, deparei-me com os 
desafios de organização desde a montagem de equipamentos e ambientação da sessão até a 
mediação com o público, no meu caso, com as crianças do bairro Shopping Park, local até re-
centemente de assentamento irregular na periferia da cidade. Sobre esse trabalho realizei ativi-
dades descritas a seguir. Essa formação foi portanto determinante para minha atuação nas ati-
vidades do projeto “Conexões de saberes” e também para a minha formação.

Entre as parcerias, internamente ao Conexões de Saberes UFU, estabelecemos inicialmente 
parceria entre nossa Ação 9: “Mídia In-Formação” e a ação 14: “Direito à Cidade: Dialogando 
e Matutando – Universidade e Comunidades Populares em Uberlândia”, da Geografia. Poste-
riormente, unimos esforços também com o coletivo GOMA Cultura em Movimento, o Ponto 
De Cultura Da Companhia De Teatro Trupe Dos Truões, a Central única De Favelas(CU-
FA-UDI) e a ONG PERIFERARTE do bairro Canaã. A partir  de tais  parcerias foi criado o 
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projeto “Cineclube, o Luminoso-Cinema Livre” com intuito de fazer exibições semanalmente 
às terças-feiras no espaço cedido pela Trupe dos Truões, o que vem acontecendo desde então 
de maneira regular e que deve  permanecer no segundo semestre. Nos outros bairros levamos 
a Mostra Itinerante do Festival de Curtas e realizamos eventos isolados ou mensais. Informa-
ções sobre as sessões ocorridas e a programação atual, pois o projeto do Luminoso-Cinema 
Livre  continua  no  segundo  semestre  de  2011,  podem  ser  acessadas  em:
http://foradoeixo.org.br/profile/gomacultural/tags/O%20Luminoso%20-

Com relação à parceria feita entre as ações 9 e 14, 
as atividades ocorreram na ONG Estação Vida, locali-
zada no bairro Shopping Park. Tais atividades ocorre-
ram quinzenalmente, com exibição de filmes para cri-
anças em área de risco social.  Para mim, essa foi a 
mais importante das experiências no projeto pois, ape-
sar de nunca ter pensado em trabalhar com exposição 
de filmes, muito menos para crianças, pude conviver e 
aprender muito por aquela realidade ser muito mais 
dura que a  minha, pois tratava-se de uma comunidade 
muito carente de recursos relacionados à estrutura fa-

miliar, alimentação, educação e cultura, ou seja, de altíssimo risco social.

Antes da minha primeira visita à ONG Estação Vida, juntamente com os estagiários e pro-
fessores responsáveis pelo sub-projeto ação 14, não me ocorreu o fato de que eu já havia de-
senvolvido uma série de premissas negativas a respeito de tais crianças antes mesmo de ter me 
aproximado mais profundamente delas. Fiquei completamente inseguro em relação à possí-
veis casos de indisciplina por parte das crianças. Outro fato que me gerou insegurança foi a 
falta de material específico para trabalhar com crianças. Eu tinha a pré-noção de que elas teri-
am enorme dificuldade em interpretar os filmes aos quais eu tinha acesso. Conversando com o 
professor Gastão, responsável pelo subprojeto ação 9, fui orientado a não me restringir a pas-
sar filmes muito simples, justificando que crianças desenvolvem a habilidade de ler imagens 
em movimento desde cedo, sendo assim acostumadas a interpretar filmes pois passam um 
tempo considerável de seu lazer em frente a tela da TV. Já nas primeiras exibições, percebi 
que o professor estava certo e o quanto eu era ignorante em relação ao potencial daquelas cri-
anças em aprender e interpretar imagens em movimento.

Para que os filmes trabalhados na ONG Estação Vida não fossem atividades isoladas em si 
mesmas, eu e os estagiários do subprojeto ação 14 nos reuníamos no dia anterior a realização 
de cada atividade para assistirmos os filmes a serem trabalhados e também para acertar qual 
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seria a temática e a metodologia a ser trabalhada, quais as possibilidades de uso de cada filme, 
a faixa etária que seria mais adequada, e a forma de abordagem possível a cada filme. De 
modo geral foram trabalhados os seguintes aspectos:

- Discussão e opiniões das crianças a respeito dos filmes;

- Desenhos em papel A4 ou cartazes baseados nos filmes;

- Compartilhamento de opiniões a respeito dos filmes;

- Comparação entre os lugares do filme e os lugares onde se vive;

- Assimilação entre lugares e noções sobre o meio ambiente.

Uma dificuldade foi a incompatibilidade entre a duração da aula de cinquenta minutos e o 
filme com mais de uma hora de duração. Tal problema foi resolvido com a negociação com 
outros professores que aceitaram fazer a troca de horários. Esbarrei também no complicado 
obstáculo da inadequação da sala de aula para a exibição de filmes, o que prejudicou um pou-
co as sessões. Evidentemente, não era possível reproduzir as condições de experiência de ci-
nemas reais existentes como sala de cinema adequada, com poltronas confortáveis, pipoca, ar 
condicionado e som estéreo. Por não termos tido acesso a tais recursos técnicos, surgiram al-
guns problemas, como inadequação da sala de aula para a exibição de filmes, seja pela lumi-
nosidade intensa, que atrapalhava a visualização da tela, ou pelo barulho externo que dificul-
tava a concentração das crianças por ocorrem outras atividades próximas a sala como a prática 
de esportes, dança e música. Também pelo fato de que não havia nenhum tipo de ventilação 
na sala de aula que não fossem as janelas. Mas ainda assim valeu muito a pena. Percebi que as 
primeiras reações das crianças foram de emoção, mas também havia uma displicência que 
competia com o envolvimento, sentimentos que classifico como naturais, pois acho impossí-
vel passar um filme que desperte a atenção e o interesse de todas as crianças. No geral muitas 
das crianças se envolveram, emocionaram e começaram a pensar sobre os conteúdos e formas 
de linguagem audiovisuais que chegam a elas, e vejo que, no futuro, quando estiver dando au-
las  ou quando for  fazer  algum trabalho em alguma comunidade,  vou poder  aplicar  meus 
aprendizados de forma mais adequada no que diz respeito a mediação com o público, escolha 
de material e montagem de equipamentos de audiovisual.
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Uma boa experiência, fruto dessa for-
mação  que  vem se  ampliando  e  desdo-
brando, está sendo o trabalho com filmes 
na Escola Estadual Teotônio Vilela, local 
onde faço estágio obrigatório na área de 
licenciatura. Em tal estágio, estou acom-
panhando o trabalho da  professora  Rai-
munda  Aparecida  Ferreira.  Expliquei  a 
ela o meu trabalho no projeto Conexões 
de saberes e já que eu deveria trabalhar 

algumas aulas com os alunos, propus a ela que me deixasse trabalhar com filmes ao invés de 
dar aulas convencionais. Ela aceitou a proposta, o que esta sendo muito bom para mim e as 
crianças. Com base no filme de Charles Chaplin, “Tempos Modernos”, elaborarei um projeto 
de trabalho com filmes com a justificativa de que o uso do cinema na educação escolar ajuda-
ria a despertar o interesse de alunos por vezes desinteressados com o mundo da leitura. Eu tra-
balhei agindo como mediador entre a obra e os alunos, não apenas preparando a classe antes 
do filme, como também realizando desdobramentos articulados a outras atividades, como dis-
cutir os filmes, o enredo, os cortes e a narrativa, por meios diversos como os aqui já citados. E 
tenho a possibilidade de trabalhar em um  próximo semestre a última etapa de meu estágio. Se 
tudo der certo, vou trabalhar o filme “Terra deu, terra come”, ganhador do Festival de Filme 
Documentário E Etnográfico (FORUM.DOC-2010) e, espero, muitos outros virão.

No bairro Canaã, a parceria ocorreu entre o subprojeto ação 9, GOMA e ONG PERIFE-
RART, tendo como objetivo a exibição de filmes em um sábado a cada mês. Tal atividade foi 
muito prejudicada devido à grande quantidade de chuvas, uma vez que a proposta era a exibi-
ção de filmes em local aberto. Entretanto, em uma das sessões realizadas, a do FESTCURTAS 
- Festival internacional de Curtas de BH, havia aproximadamente 80 pessoas e o evento des-
pertou muito interesse da comunidade, como pode ser visto no vídeo postado no endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=a8DQTwsxqac. A partir dessa parceria, pude também parti-
cipar da montagem dos equipamentos em locais diversos e conhecer alguns parâmetros técni-
cos para tornar as projeções melhores.

Nesse processo de formação aqui iniciado, foi marcante para mim na ida ao FORUM-
DOC.BH.2010 o contato com  alguns trabalhos que dificilmente chegariam a mim. Destaco 
especialmente a obra do realizador de documentários Diretos Frederik Wiseman, que através 
de seus filmes retrata a realidade das instituições norte americanas e seus funcionamentos co-
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tidianos na década de 60, fazendo uma análise muito próxima de meu autor favorito, Michel 
Foucault.

   

E hoje vejo que o cinema, quando visto com uma postura crítica, ativa, reflexiva e sobretudo 
política, é uma das  formas de se pensar o mundo e não apenas um simples e mero entreteni-
mento. Apesar de estarmos expostos a uma enorme quantidade de filmes meramente comerciais, 
descomprometidos e ideológicos, acredito que uma boa quantidade de filmes cumpre a função 
de provocar reflexões, esclarecimentos e transformações sociais. Sendo assim, os filmes podem 
ser vistos como instrumentos de permanente questionamento e reinvenção do mundo.

Estou certo de que meu trabalho no projeto “Conexões de saberes” me propiciou excelen-
tes oportunidades de aprender, refletir e trocar experiências e saberes, tanto com pessoas liga-
das ao meio  universitário quanto com pessoas inseridas em comunidades carentes, contribu-
indo para que haja um mundo um pouco melhor.

Referências:
1) http://foradoeixo.org.br/profile/gomacultural/tags/O%20Luminoso%20-%20Cinema
%20Livre
2) http://www.forumdoc.org.br/2010/?p=1509
3) http://www.festcurtasbh.com.br/br/noticias/116-curtas-do-12d-festival-internacional-de-bh-
vao-a-uberlandia-e-juiz-de-fora
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MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: INCLUSÃO DIGITAL 
CRIATIVA 1

Arlindo José de Souza Júnior 2

Cinara Ribeiro Peixoto 3

Priscila Ferreira Silva 4

INTRODUÇÃO

Entendemos que o trabalho educativo com a informática no cotidiano das escolas públicas 
tem um papel fundamental no processo de inclusão digital dos alunos das classes populares. 
SCHLUNZEN JUNIOR, SCHLUNZEN, PELLANDA (2005) esclarecem a importância de 
uma inclusão digital consistente para muitas pessoas que ainda estão excluídas das potenciali-
dades nas TIC e da cultura digital tão propagada no mundo atual.

Alencar (2005), explica o pensamento de Paulo Freire sobre tecnologia e sua decisão de 
democratizar o acesso aos computadores a todos os alunos da escola pública da cidade de São 
Paulo. Valente (2005, p.19) comenta que: “As ideias de Paulo Freire se aplicam às concepções 
de  inclusão  de  qualquer  natureza  –  econômica,  social,  e  particularmente  com  relação  à 
digital”. Ele esclarece que o acesso as tecnologias numa perspectiva de inclusão deve ser 
acompanhado por ações educacionais que possuam uma intencionalidade explicita.

Buzato (2010), faz o exercício de analisar a inclusão numa perspectiva de dentro e de fora. 
Explica que:  “Entre  as múltiplas relações  que podem ser estabelecidas entre letramento e 
apropriação,  destaco  a  seguinte:  os  novos letramentos/letramentos  digitais  são,  ao mesmo 
tempo, produtores e resultados de apropriações tecnológicas”.

Caligaris (2011), discute a problemática da Inclusão digital e explica que a: “inclusão digi-
tal significa, antes de tudo, melhorar as condições de vida de uma determinada região ou co-
munidade com ajuda da tecnologia”. Esclarece ainda que:

Somente colocar um computador na mão das pessoas ou vendê-lo a um preço menor não é, 
definitivamente, inclusão digital. É preciso ensiná-las a utilizá-lo em benefício próprio e cole-
tivo.  Induzir  a  inclusão  social  a  partir  da  digital  ainda  é  um cenário  pouco  estudado  no 
Brasil”.

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 10 - Mídias na Educação Matemática:
Inclusão Digital Criativa, desenvolvido junto ao PCS/UFU - FAMAT

2 - Docente da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia - arlindo@ufu.br
3 - Aluna do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Uberlândia - cinararibeiropeixoto@hotmail.com
4 - Aluna do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Uberlândia - pripink1805@hotmail.com
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Pacheco (2010) reflete sobre as possibilidades que a educação digital oferece para o desen-
volvimento humano. Ela analisa a questão da inclusão digital no cotidiano da escola numa 
perspectiva da construção de cidadania. Ela compreende que a educação digital necessita ser 
trabalhada no cotidiano da escola através de um processo de ação e reflexão coletivo.

A educação digital tem imbricado em sua etiologia, o sentido de in-
clusão, uma vez que exige a participação de todos os agentes envol-
vidos numa comunidade escolar, profissionais, alunos e pais, desen-
cadeando  uma  ação  coletiva  que  envolve  os  diversos  tempos  e 
espaços escolares em prol da construção de projetos coletivos que 
busquem soluções adequadas aos problemas que surgem. (PACHE-
CO, 2010, p. 119)

Apesar de identificarmos um crescente número de escolas que passaram a contar com labo-
ratório de informática, observamos uma grande dificuldade de fazer chegar os resultados das 
pesquisas sobre Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) aos professores das séries 
iniciais.

ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO COLETIVO

Alves ( 2002) ao discutir  a relação ente a Educação Matemática e a Exclusão Social,  atra-
vés de uma pesquisa sobre o baixo índice de aproveitamento em Matemática no ensino funda-
mental das escolas públicas da periferia de uma cidade apresenta a sua hipótese de que:

A educação matemática, dotada de significado não apenas formal 
mas também criativo, crítico e político, quando bem gerida e recons-
truída, pode ajudar no sentido de minimizar a evasão escolar e, em 
última instância contribuir para diminuir a exclusão educacional que é 
uma das facetas da exclusão social. (ALVES, 2002, p. 11)

O uso de mídias abre novas possibilidades para o ensino de matemática. Segundo os Parâ-
metros Curriculares Nacionais: “As técnicas, em suas diferentes formas e usos, constituem um 
dos principais agentes de transformação da sociedade, pelas implicações que exercem no coti-
diano das pessoas“ (BRASIL. MEC, 1998, p. 43).

Na proposta deste subprojeto de extensão procuramos organizar um grupo para trabalhar 
com a informática no cotidiano de uma escola pública na periferia da cidade dentro do projeto 
Conexões5 de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares. Fizeram 

5 - Este projeto é um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade – SECAD/MEC, Junto a Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. 
In:http://saberes.mec.gov.br/saberes/Conexoes.exibirPrograma.mtw?pid=2, acesso 13 de maio de 2011.
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parte deste coletivo uma coordenadora pedagógica da escola, dois professores, um profissio-
nal que trabalha no laboratório de informática e duas alunas bolsistas do projeto conexões.

No Programa Conexões de Saberes, salienta-se a importância da 
participação efetiva do estudante de origem popular na vida universi-
tária, na produção de conhecimento sobre sua realidade de estudo e 
de moradia, além da criação de condições para a transformação insti-
tucional da universidade. (SECAD/MEC 2011)

Neste projeto contamos com a colaboração Institucional da direção da Escola de Ensino 
Fundamental, da direção  Faculdade de Matemática e da Pró reitoria de extensão da Universi-
dade Federal de Uberlândia. O projeto iniciou em maio de 2010 e terminou em Junho de 
2011. No primeiro momento os alunos bolsistas realizaram estudos e se aproximaram do coti-
diano escolar, no segundo momento foram desenvolvidas as oficinas no interior da escola.

A Ação Mídias na Educação foi desenvolvida através de oficinas criativas, realizadas as 
quartas-feiras no período da tarde com duas turmas, 4º ano D e 4º ano E. As oficinas foram re-
alizadas em quatro aulas onde a turma era divida, metade dos alunos ficaram na sala de aula e 
a outra metade trabalhavam no laboratório de informática e depois ocorria o movimento in-
verso. Nessas oficinas se possuía o objetivo de contribuir para estimular a produção das ex-
pressões criativas dos alunos da Educação Básica com as diferentes mídias. 

A escola onde desenvolvemos esse projeto possuía uma estrutura física e organizacional 
boa. Conforme observamos nas nossas notas de campo: “A escola possui uma estrutura ade-
quada, apresenta um pátio disponível para atividades com jogos educativos, aproximadamente 
dez salas de aula, carteiras bem conservadas, biblioteca com sala de vídeo etc”.

Destacamos que o laboratório de informática onde foram desenvolvidas as oficinas era am-
plo e estava muito bem organizado: “Existe disponível um laboratório de informática com 16 
computadores novos nas versões Linux e Windows, e na maioria deles com internet; ar condi-
cionado; impressora em um dos computadores e  um quadro branco”.

Nas nossas observações percebemos que: “Os alunos são oriundos de regiões periféricas e 
apresentam baixa renda familiar e alguns moram próximos a escola. Muitos alunos são obri-
gados a estudarem em outros lugares, mesmo morando no próprio bairro; devido a falta de va-
gas na escola onde estávamos desenvolvendo esse projeto”.

Os alunos responderam individualmente a um questionário no laboratório de informática 
enquanto desenvolviam suas atividades. Os questionários foram respondidos por 37 alunos; 
todos eles afirmaram que gostam de informática. Sendo que 41% dos alunos tem computador 
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em casa e 59% não possuem. Somente 17% dos alunos fizeram cursos de informática. A se-
guir apresentamos um quadro onde eles expressaram os seus interesses sobre informática.

Por causa dos 
jogos

Porque estudo Por causa dos 
sites

Porque é bom Porque posso 
desenhar

Por causa das 
notícias

Porque apren-
do várias coi-
sas novas

33,33% 8,33% 8,33% 25% 8,33% 4,16% 20,83%

A maioria deles afirmou que costuma usar o computador para jogar (62,5%), Em segundo 
lugar afirmam que usam o computador para realizar trabalhos da escola (41,66%) e por outro 
lado (20,83%) utilizam o computador para realizar pesquisas. A seguir apresentamos a tabela 
onde eles mostram o que gostariam de aprender no laboratório de informática:

Mexer em mais 
jogos

Fazer pesquisas Mexer em sites 
de matemática

Informática 
(mexer na inter-
net)

Não respondeu 
ou disse: qual-
quer coisa

Ter educação 
quando eu cres-
cer

33,33% 8,33% 4,16% 33,33% 12,5% 4,16%

Neste projeto realizamos oficinas criativas utilizando diferentes dispositivos  midiáticos 
que possibilitassem o desenvolvimento de atividades criativas respeitando o potencial dos alu-
nos. Após estudos de diferentes opções de se trabalhar com as mídias no cotidiano da escola, 
resolvemos iniciar utilizando o software implementado nessa rede pública. Nesse momento, o 
planejamento foi voltado para o estudo do software visual class e preparação de algumas au-
las.

O software VISUAL CLASS é um programa de autoria, ideal para criação de projetos com 
recursos multimídia como aulas, apresentações, cursos e etc. A primeira versão do programa 
foi desenvolvida por Celso Tatizana, em 1995.

Como o software não é gratuito, o Professor orientador deste sub projeto conseguiu depois 
de vários contatos e mais de dois meses de espera, as 16 cópias do software que foram cedidas 
para serem instaladas na escola, onde aplicamos o projeto que dispõe de um laboratório de in-
formática equipado com 16 computadores.

O objetivo inicial embora não foi imediato, é trabalhar informática relacionada com a ma-
temática, na tentativa de auxiliar a professora do 4º ano no conteúdo da disciplina e propiciar  
aos alunos a experiência de se aprender matemática fora dos padrões tradicionais de ensino 
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embasados no quadro e giz. Nesse ano letivo de 2011, foi trabalhado com o 4º ano D e 4º ano 
E, os conteúdos do livro³ de matemática usado pelas duas professoras no software VISUAL 
CLASS.

Nessa perspectiva, de relacionar matemática e mídias, conversa-
mos com as professoras Fernanda e Silvana,  que nos relaram as 
principais dificuldades dos alunos e onde seria ideal atuarmos com 
eles. Como alunas do curso de matemática – UFU, queremos usando 
o Visual Class; relacionar essa mídia com a matemática, buscando 
colaborar com as professoras no sentido de reforçar o conteúdo dado 
em sala de aula e fazendo com que os alunos possam enxergar a 
matemática como fazendo parte de suas realidades. 

O sotfware somente é compatível com o windows, e como alguns computadores na escola 
tem a versão Linux, tivemos alguns empecilhos; tendo em vista, que o número de computado-
res reduziram. Nossa proposta, para o melhor aproveitamento, era que cada aluno, usaria o 
computador individualmente, resolvemos então dividirmos as turmas em duas partes.

DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

A proposta de trazer os alunos para o meio, com diálogo, e interação. Dando-lhes a oportu-
nidade de não somente participarem, mas também serem produtores de conhecimento, agentes 
participadores do processo de ensinar. Essa possibilidade se efetivou pela escolha do software 
Visual Class, sendo um programa que não necessita de conhecimentos de programação e nem 
tampouco de conhecimentos informáticos avançados.  

Inicialmente, a proposta foi para o ensino de números decimais. Os alunos apresentam difi-
culdades consideráveis nesse tópico da matemática, sendo de extrema importância e determi-
nador para o entendimento de outros assuntos posteriores da disciplina.

Os próprios alunos fizeram as aulas no Visual Class, aprendendo informática e matemática. 
È certo que o tempo gasto é superior a de uma aula comum, e de fato é mais trabalhoso. Os 
resultados são incomensuráveis, os alunos de fato aprendem; passa-se a existir sentido, os nú-
meros deixam de ser apenas símbolos. 

Valente (2002) enfatiza em priorizar a aprendizagem dos educandos e não se apoiar apenas 
no uso do computador, o que nos fez seguirmos outros caminhos durante a realização das ofi-
cinas, e que também prezem a criatividade.
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Baseando-se nessa proposta, fizemos algumas atividades neste sentido entre elas sobre o 
uso de moedas, atividade encontrada na Revista6 Nova Escola Especial Planos de Aula 2 – 
Matemática – Edição 35.

Fizemos cópias da figura 1 e levamos para a sala de aula. Cada aluno recebeu uma cópia e 
desenvolveram raciocínios como do tipo: quantas moedas de 10 centavos são necessárias para 
completarmos R$ 12,50?

A atividade proposta gastaria 50 minutos e foram gastos aproximadamente 25 minutos. Os 
alunos responderam as questões e ainda fizeram as operações com os números que aparece-
ram com o desenvolvimento dos exercícios (8,75 + 1,23), utilizando somente as moedas como 
auxilio e a grande maioria não tiveram dificuldades. O que salientou nossa curiosidade, de 
como a proposta de ter um material seja concreto ou não pode facilitar o raciocínio e o enten-
dimento dos alunos.

O propósito dessa atividade, não estava no uso imediato do computador; entendemos que 
seria importante os alunos desenvolverem alguns conceitos, a ideia principal dos números 
com vírgulas na sala de aula e com o uso do quadro, que não deve ser ignorado. E posterior-
mente a essa atividade, os alunos foram levados para o laboratório e exploramos a atividade 
com pesquisas na internet e a introdução do Visual Class.

Surgiu na primeira visita dos alunos no laboratório, a oportunidade de identificarmos quais 
seriam suas principais dificuldades. Foram solicitados a escolherem uma imagem da internet e 
usarem o Word para escreverem uma historia com relação a imagem escolhida. Percebemos 
graves problemas de escritas na maioria dos alunos. Ideal para replanejarmos tudo que iría-
mos executar durante as oficinas.

Por meio do visual Class nossa prioridade foi inovar. Trabalhar números decimais de ma-
neira criativa e que cativassem as crianças. 

6 - http://revistaescola.abril.com.br/
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Muitos dos alunos não haviam tido a oportunidade de usar um computador, colaborando 
para que as atividades que propomos fossem movidas pelo entusiasmo. Explicando a impor-
tância do questionário, na identificação do público para o qual a oficina seria direcionada; 
onde foi essencial traçarmos diversos planejamentos, para o aluno que sabia informática bási-
ca e para o que nunca havia usado um computador.

O Visual Class tem conhecimentos básicos que podem ser aprendidos com grande facilida-
de e em pouco tempo de manuseio do programa.  Valente (1995, 2002) classifica os softwares 
usados no ensino, como ferramentas que permitem ao educando, construir individualmente o 
conhecimento a partir de atividades que incitem a descoberta.

A ideia inicial, foi dar liberdade para os alunos escolherem a imagem que mais lhe agradas-
sem, usando a internet como ferramenta, ou o próprio Visual Class que também possui um vasto 
arquivo de imagens. E em momento algum, interrompemos esse processo e os deixamos esco-
lher a que realmente lhes agradavam. Assim, permitimos que eles desenvolvessem a criativida-
de, criassem intimidade com o uso do computador, desenvolvessem a digitação e a leitura.

O interessante, que passamos a conhecer o interesse dos alunos a partir das imagens que 
eles escolheram; tiveram meninas que escolheram borboletas, gato, cachorro; e os meninos 
carros, dragão, sereia, motos, bola de futebol; e justamente, algumas das imagens expressa-
vam o que eram e o que sentiam sem que declarassem.

Acreditamos ser uma importante opção dar liberdade de escolha aos alunos, quebrando a 
ruptura que ainda impera nas escolas, de todos fazerem o mesmo desenho, ou colorirem da 
mesma cor etc.

Com as escolhas das imagens, pedimos que fizessem uma linha do tamanho, da espessura e 
da cor que desejassem. E que fizessem o objeto escolhido andar sobre a linha. Exploramos na-
quele momento da atividade medidas de comprimento. E questões como: “o carro anda em 
quilômetros, metros, centímetros ou milímetros?” eram levantadas para cada aluno, de acordo 
com a imagem que escolheu.
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E outras questões essenciais apareciam, havia alunos que não sabiam a diferença de quilô-
metro com centímetros, e então tivemos que reajustar os planos de acordo como as situações 
aparecia.

Na atividade educativa com o objeto de aprendizagem andando sobre a linha, pedimos aos 
alunos que dessem um tamanho para a linha que haviam feito, em centímetros, metros ou qui-
lômetros; o que eles preferissem. Feito isso, pedimos que marquem onde eles acreditassem 
que fosse o meio da linha. Surgindo outras questões, “a linha que fiz tem 22 centímetros, 
quanto é a metade de 22?”; desenvolvemos números decimais, medidas de comprimento, cal-
culo mental, conhecimento informáticos em uma única atividade.

Construíram uma segunda linha que representasse a metade da linha anterior e o mesmo 
processo era feito, pedimos que façam o objeto andar metade da nova linha feita, e que des-
sem um tamanho para ela também em quilômetros, metros ou centímetros. “A fala a seguir de 
uma aluna pode expressar o processo mental desenvolvido por eles:” A minha linha anterior 
tinha 22 centímetros, quanto é a metade de 22?, minha segunda linha terá 11 centímetros e, 
quanto é a metade de 11 para que eu consiga fazer a terceira linha?”. 

Ao final de algumas oficinas, eles construíram três linhas, onde a segunda deveria repre-
sentar à metade da primeira e a terceira linha a metade da segunda. E em todas elas o objeto 
ficava se movimentando, sobre a linha; o que os deixavam empolgados e atentos a atividade. 
Apesar de procurarmos trabalhar com imagens de animais encontradas em baços públicos de 
imagens, os alunos possuíam liberdade criativa de produzir o seu objeto de aprendizagem com 
imagens de diferentes naturezas. No exemplo a seguir mostramos como um aluno utilizou 
uma imagem de uma bola para realizar os seus estudos.
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No início de uma atividade, ficamos indecisos se deveríamos ou não permitir que escolhes-
sem a medida de comprimento, nosso receio era que talvez pudessem confundi-los; acabamos 
permitindo evitando a padronização no raciocínio. E felizmente, ocorreu o contrário, eles co-
mentavam em voz alta: “minha formiga vai andar 9 quilômetros”, e alguns colegas intervi-
nham que formiga anda em centímetros e não quilômetros. E as dúvidas findavam natural-
mente.

A fim de fortalecer o entendimento sobre medidas de comprimento e números decimais 
usamos uma atividade disponível na internet7. O uso da régua foi explorado no laboratório, e a 
usamos para medir o computador, as mesas e salientamos sobre os  significados das medidas 
de comprimentos  km, hm, dam, m, dm, cm e mm. Mostramos também como utilizariam a ta-
bela. 

Como exemplo, introduzimos a seguinte questão: se eu tenho 4 dam, quantos mm terei? 

km hm dam m dm cm mm
4
4, 0 0 0 0
4, 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0

7 - Atividade disponível em http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2002/icm204/medidas_comprimento.ht
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Figura 3 – Atividade feita por um aluno do 4º ano E sobre números decimais



Não houve dificuldades  para  manipular  os  dados  da  tabela,  entretanto,  se  confundiam 
quanto à leitura do número. Identificamos que para os alunos, os três números abaixo eram li-
dos e escritos da mesma maneira.

km hm dam m dm cm mm
1 6, 8 7 4 7 3
1 6 8 7, 4 7 3
1 6 8 7 4, 7 3

Na visão que os alunos tinham, todos esses três números eram escritos da mesma forma. 
Ou então, eles escreviam a partir do que nós ensinássemos como exemplo. Como o primeiro 
número, por exemplo, era escrito como: désseis hectômetros e oitenta e sete mil e quatrocen-
tos e setenta e três milímetros. Explicávamos como se escrevia aquele número e quando mu-
dávamos a ‘vírgula’, tecnicamente teríamos que mudar a escrita do número, só que pratica-
mente  todos  eles  escreviam  conforme  foi  ensinado  no  primeiro  exemplo.  Foi  muito 
trabalhoso, mas com muito esforço, eles conseguiam escrever da forma correta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso trabalho, voltado para a inclusão digital criativa, identifica as possibilidades de um 
ensino diversificado e motivador. Ao inserir no cotidiano escolar a prática do aluno participar 
ativamente do processo do aprendizado, certamente esse processo se dará de forma natural e 
efetiva.

Incluindo os alunos na cultura digital, estamos também desenvolvendo outras habilidades 
como a escrita, a leitura, os conhecimentos matemáticos e a cidadania, relacionando os assun-
tos escolares com o cotidiano e a realidade dos alunos; a partir de propostas desenvolvidas em 
um laboratório de informática. Trazer para o ambiente escolar meios de inovar o ensino e in-
fluenciar os interesses dos alunos; são caminhos que indicam a importância em se continuar 
pesquisas como essas no país. 

Como a proposta abre novas questões a serem desenvolvidas com uso do software, acredi-
tamos que surgirão interessantes atividades que efetuam interlocuções entre conteúdos, por 
meio da realidade e do cotidiano dos alunos. A importância de incluir os alunos em uma cultu-
ra digital amplamente criativa e de significados favorece a formação e desenvolvimento inte-
lectual dos mesmos.
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MULTIDISPLINARIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO: 
BUCAL E GERAL 1

Terezinha Rezende Carvalho de Oliveira 2

RESUMO

A evolução das ciências médicas e das práticas terapêuticas nas últimas décadas favorece-
ram o aumento expressivo da expectativa de vida da população mundial. Nesse contexto, evi-
dencia-se a necessidade da criação de propostas de atendimento multidisplinar pelas diversas 
profissões de saúde. Este trabalho tem como objetivo a apresentação de atividades extensio-
nistas realizadas por estudantes do Programa Conexões de Saberes e membros do Programa 
MASI da Universidade Federal de Uberlândia. Foram planejados encontros e desenvolvidas 
discussões sobre aspectos relevantes de saúde bucal e geral em comunidades carentes e no 
Ambulatório Didático de Geriatria e Gerontologia do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia. Os trabalhos realizados subsidiaram o desenvolvimento das ações nas 
Instituições de Longa Permanência para Idosos de Uberlândia, aplicando-se questionários e 
exames clínicos. A experiência do trabalho revela a importância da comunicação direta entre a 
Universidade e a População, como forma de geração de informação, bem como os benefícios 
da conexão de conhecimentos entre os acadêmicos.

Palavras chave: Saúde Bucal; Saúde do Idoso; Programa conexões de saberes; Multidisci-
plinaridade

INTRODUÇÃO

Com o aumento da expectativa de vida e diante da realidade da saúde bucal e geral do país, 
tratamentos especializados, desenvolvidos por equipe multiprofissional de forma integrada fa-
zem-se necessários para possibilitar melhor qualidade biopsicossocial para a vida dos idosos. 
O Programa “Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde do Idoso”- MASI – traz propostas in-
tegradas entre ciências da saúde, humanas, biológicas e sociais que se coaduna com outras já 
desenvolvidas em benefício da saúde dos idosos de Uberlândia – MG. Os idosos convidados a 
participar das ações desenvolvidas no MASI originam-se de instituições de longa permanên-
cia (ILPI's) e da comunidade, incluindo aqueles que são atendidos no Ambulatório de Geria-
tria e Gerontologia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU – e aqueles que participam 
de atividades desenvolvidas no Projeto de Atividades Físicas  e  Recreativas para Idosos – 

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 11 - Multidisplinaridade na Atenção à Saúde do Idoso: bucal e geral, desenvolvido junto 
ao PCS/UFU - ESTES / (Prót. Dentária)

2 - FALTA 
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AFRID – da faculdade de Educação Física. O desenvolvimento dessas ações envolve estudan-
tes da graduação e do eixo tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança da UFU como Odonto-
logia, Psicologia, Nutrição e Técnicos em Prótese Dentária, Meio Ambiente e Enfermagem. 
As atividades dos discentes são contempladas nos estágios curriculares de seus cursos, poden-
do também participar dos projetos de pesquisa e extensão do MASI.

Nas ações voltadas para a saúde do sistema mastigatrório os procedimentos realizados en-
volvem duas fases: a clínica e a laboratorial.  Para a identificação de problemas da saúde oral,  
a equipe de Odontologia realiza o exame clínico da face e cavidade bucal e os procedimentos 
laboratoriais são realizados pela equipe do curso Técnico em Prótese Dentária da Escola Téc-
nica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia (ESTES/UFU). No momento da tria-
gem, se detectada  alterações na função do sistema mastigatório por ausência parcial ou total 
de dentes, presença de próteses insatisfatórias, doença da cárie e periodontal os idosos são en-
caminhados, conforme a demanda e prioridade de urgências, para o tratamento odontológico 
no referido programa.

A avaliação da saúde médica é realizada por meio de anamnese conduzida pela equipe in-
terdisciplinar, conforme proposto no Protocolo do Ambulatório de Geriatria e Gerontologia da 
Universidade Federal de Uberlândia (AGG/UFU). O idoso é avaliado integralmente neste am-
bulatório, com visão inter e multidisciplinar, proporcionando diagnóstico precoce, tratamento 
e prevenções. Assim, promove saúde e proteção específica. 

A avaliação sociodemográfica dentro do MASI é realizada por meio de entrevistas estrutu-
radas que permitem registrar aspectos de moradia, composição familiar, renda familiar, renda 
per capita, aposentadoria e participação em centros de convivências. 

Conforme a necessidade do idoso, membros da equipe do MASI realizam, também, avalia-
ção nutricional e psicológica dos participantes do programa. É oferecido aos estudantes, parti-
cipantes do MASI, um Curso de Introdução ao Estudo de Psicogerontologia, ministrado pela 
equipe de Psicologia. Essa equipe realiza, também atividades na sala de espera enquanto os 
idosos aguardam o seu atendimento odontológico. Outra frente de trabalho desenvolvida pela 
equipe de Psicologia é o Grupo de Estudo que tem como objetivo discutir, com os profissio-
nais envolvidos no MASI, temas atuais relacionados ao bem-estar social, à promoção da saú-
de psicológica e qualidade de vida na velhice. 

No  MASI  são  levados  em  consideração  aspectos  científicos,  curativo/preventivo, 
curativo/assistencial e educativo/profissional. A metodologia é embasada na teoria da proble-
matização, fundamentada na crítica sistemática, identificando os problemas de saúde oral e re-
correndo a conhecimentos científicos para melhorar e direcionar a harmonia sistêmica do pa-
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ciente envolvido. A integração multiprofissional em muito tem contribuído para o bem estar 
biopsicossocial desses pacientes, colaborando com a promoção de sua auto-estima e de seu 
bem-estar, quando são recuperadas as funções mastigatórias e outras envolvidas (LINDEN, 
DE  CARLI,  CAUDURO,  BUSATTO,  2010;  OLIVEIRA,  BORGES,  MENDES, 
NEVES,2007).

A busca ou necessidade pela prótese total dos idosos atuais advém de uma odontologia que 
por décadas foi castradora, não se preocupando com a preservação do órgão dental. O descon-
forto da dor e dos problemas funcionais básicos, como dificuldade de pronunciar certas pala-
vras, mastigar e sorrir, além da alteração na estética e as reações inflamatórias, podem levar os 
indivíduos a procurarem atendimento odontológico. Mas, embora haja avanços importantes na 
área da odontologia preventiva, ainda neste início de milênio prosseguirá como principal tipo 
de prótese empregada a total convencional. Fatores como o aumento da expectativa de vida, 
limitações ainda impostas pela preservação da saúde e  precária condição socioeconômica da 
maior parte dos pacientes, não permitem que estes tenham acesso a próteses mais elaboradas 
(LANG, 1994; ZWETCHKENBAUM, SHAY, 1997; OLIVEIRA, 2010).

A concepção errônea dos indivíduos de que a perda dos dentes e acúmulo de complicações 
patológicas durante a vida faz parte do processo de envelhecimento colaboram para o compro-
mentimento da saúde bucal. Outra crença, também falsa por parte da população, é o de pensar 
que a prótese dentária é substituta permanente dos dentes naturais, fator contribuinte para a 
permanência de próteses velhas e insatisfatórias na boca. Qualquer desconforto com próteses 
antigas são considerados como falta de tolerância para adaptação. Em decorrência da crença 
nessas concepções, os indivíduos continuam perdendo os seus dentes e usando próteses que 
provocam alterações na mucosa bucal (GEERING, KUNDERT, KELSEY, 1993 apud OLI-
VEIRA, 2010; OLIVEIRA, 2004).

Considerando todos esses fatores, a conscientização da equipe multiprofissional,  cuidado-
res de idosos e dos próprios idosos sobre a importância da higienização diária da boca e das 
próteses para a manutenção da saúde bucal e geral, faz-se necessária. A realidade é que existe 
uma relação direta entre saúde bucal e sistêmica com fatores psicológicos, fisiológicos e soci-
oeconômicos (FANTASIA, 1997; PAPAS, 1998; OLIVEIRA, 2010). 

A ação multiprofissional no acompanhamento de idosos contribui de forma satisfatória, 
com a integração de conhecimentos e funções específicas, para que os pacientes tenham me-
lhoras de suas condições físicas, sociais, psicológicas, biológicas e espirituais (FANTASIA, 
1997; OLIVEIRA, 2010).  
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As técnicas científicas muito contribuem para o tratamento curativo, mas a preocupação 
prioritária do MASI é a prevenção. Incluem neste aspecto a preservação das funções mastiga-
tórias,  fonação,  deglutição,  estética  e  fonética  do  sistema  estomatognático  (mastigatório), 
além do relacionamento de cada indivíduo entre saúde bucal e geral.

Com toda sua história, função educacional e social, o MASI entrou em 2010 como  a Ação 
11 no Programa Conexões de Saberes: Diálogos entre a universidade e as comunidades popu-
lares (PCS). Uma iniciativa do MEC por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade – SECAD, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação - FNDE.

DESENVOLVIMENTO

O Programa Conexões de Saberes visa assegurar a permanência dos estudantes de origem 
popular nas universidades públicas criando estruturas institucionais e pedagógicas adequadas, 
com propostas de ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços populares, 
assim como com suas instituições. A permanência destes estudantes propõe a democratização 
do acesso ao ensino superior no país e favorece a formação de pesquisadores extensionistas e 
novas lideranças capazes de articular competência acadêmica com compromisso social. 

De acordo com as proposições do programa, foram realizadas parcerias entre a Ação 7- 
Educação nutricional, Ação 11- Multidisplinaridade na Atenção à Saúde bucal e geral do Ido-
so - MASI - Ação 14- Direito a cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Comunida-
des Populares em Uberlândia e o Ambulatório de Didática de Geriatria e Gerontologia da Uni-
versidade Federal de Uberlândia, objetivando-se por meio destas parcerias o desenvolvimento 
das conexões de informações entre os membros de cada ação e as comunidades populares. 

As ações parceiras foram mobilizadas para estabelecer uma programação das atividades, 
abrangendo a metodologia a ser seguida, as datas, horários, exposição das temáticas compe-
tentes a cada ação e as características e contatos das comunidades envolvidas. 

A primeira atividade foi desenvolvida pela ação 11 - Saúde Bucal e Geral do Idoso e 14 -  
Direito  a  cidade:  Dialogando  e  Matutando  –  Universidade  e  Comunidades  Populares  em 
Uberlândia, intitulada “A Cidade que você tem e a cidade que gostaria de ter”, realizada no 
dia 25/10/2010 na Escola Municipal Afrânio Rodrigues da Cunha no bairro Jardim Brasília 
entre as 19h00 min e 22h30 min, destinada aos alunos do Programa EJA – Educação para Jo-
vens e Adultos, um público de diversas faixas etárias desde jovens de oito anos até idosos. 
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Para o desenvolvimento da metodologia, as turmas do Programa EJA foram divididas em dois 
grupos e separadas em duas salas de aula. A atividade foi dividida em seis momentos: 

Momento I:

Apresentação do programa e dos conexistas, seguida do trabalho específico das duas ações 
envolvidas para cada turma, utilizando-se recursos como o data-show e modelos didáticos (no 
caso da ação 11) com 30 minutos de duração, abordando temas de interesse coletivo como a 
cidade e a cidadania, auto-estima e bem-estar, a importância do sistema mastigatório, doenças 
bucais mais prevalentes,  higiene bucal e prevenção da saúde.

A definição dos temas foi realizada considerando-se que os maiores problemas de saúde 
bucal  ainda são a doença da cárie dental e as periodontopatias e, após a perda do dente, o 
edentulismo, isto é, próteses dentárias insatisfatórias e lesões na mucosa de suporte das próte-
ses, fatores contribuintes para o desenvolvimento de doenças sistêmicas além do comprometi-
mento das condições biológicas,  psicológicas e socais  (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1999; OLI-
VEIRA et al., 2000; OLIVEIRA, 2010). A auto-estima construída a partir da auto-imagem é 
compreendida no âmbito da identidade social. A partir do momento que o sujeito se torna 
membro de um grupo, qualquer manifestação que eleve sua identidade social, também eleva 
sua auto-imagem, edificando sua auto-estima. (TURNER, 1979 apud PESQUERO, 2005). 

Esta  condição  está  confirmada  no  levantamento  epidemiológico  realizado  nos  anos  de 
2000 e 2003 pelo Ministério da Saúde – Divisão de Saúde Bucal em parceria com o Conselho 
Federal de Odontologia, segundo o qual 15% da população adulta é desdentada e necessita de 
prótese dentária, três a cada quatro brasileiros idosos não apresentam nenhum dente funcional 
e 36% necessitam de prótese dentária  (BRASIL, 2004). Constata-se também que a perda de 
dentes pode levar a mudanças prejudiciais à dieta e à estética, mesmo após a reabilitação por 
prótese, caso os problemas psicológicos não sejam tratados. A imagem corporal é uma ima-
gem dinâmica, valorizada em constante movimento, que é construída pela síntese de elemen-
tos físicos e psicológicos, pela fusão de aspectos pessoais e sociais e uma imagem mental e de 
percepção (BALUCCI, 1998 apud PESQUERO, 2005). Segundo Wolf, o indivíduo que pro-
cura um atendimento odontológico com o intuito de substituir os dentes que foram perdidos, 
está também restabelecendo sua imagem pessoal e social (WOLF, 1998 apud PESQUERO, 
2005). Justificando-se portanto, a importância da psicologia no desenvolvimento de atividades 
e na estruturação do tratamento de maneira integral e integrada.
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Momento II:

Houve a troca entre as turmas para o desenvolvimento das mesmas atividades com todos os 
participantes.

Momento III: 

Utilizou neste momento a metodologia da Ação 14, os participantes foram orientados a ela-
borarem desenhos individuais, em folha de papel do tipo A4, em termos “do que tem e do que 
se gostarias de ter” (condição/situação) a partir dos conteúdos expostos e com a consigna “A 
Cidade que você tem e a Cidade que você gostaria de ter” com duração de vinte minutos. Os 
desenhos foram identificados no verso de cada folha com nome, idade, sexo e número de cada 
pessoa, atribuído aleatoriamente para fornecer a constituição dos grupos necessários para a 
próxima etapa. 

Momento IV:

Neste  foram  formados  os  grupos  (com  coordenador  e  relator)  que  procederam 
conversas/diálogos com os desenhos de mesmo número, anotando os resultados em cartolina 
ou papel pardo perdurando sessenta minutos. 

Momento V:

Os relatores apresentaram ao conjunto dos participantes os resultados dos diálogos/conver-
sas durante 4quarenta minutos. 

Momento VI:

Como encerramento, foi realizada uma rápida avaliação das atividades  por dez minutos. 
Reservando-se durante o desenvolvimento das atividades dez minutos de intervalo para o lan-
che dos estudantes.

A segunda atividade realizada em parceria pelas ações 11 e 14 aconteceu na Casa Assisten-
cial Pai Joaquim de Angola e Associação Feminina do Bairro Seringueiras, no dia 13/11/2010, 
no período das 14h00min às 18h00min com participação dos maradores do bairro. Esta ativi-
dade obedeceu à mesma sequência de eventos da primeira, com um número bastante reduzido 
de pessoas, circunstância que não interfiriu no desenvolvimento das ações planejadas.

A terceira atividade realizada pelas ações 11 e 14 aconteceu na Escola Estadual Frei Egídio 
Parise no Bairro Segismundo Pereira, no dia 28/04/2011 no período das 18h00min às 22h30-
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min. Foi realizado um diálogo com a comunidade, representada pelos estudantes do program 
EJA – Educação para Jovens e Adultos. Este diálogo se iniciou com a sugestão de participa-
rem juntos a equipe, conexistas e estudantes para constituirem um conceito de saúde de forma 
abrangente, harmônica e integral.

A atividade foi seguida pela exposição de temas como prevenção, higiene pessoal e do am-
biente e noções de saúde bucal. Enfatizou sobre as doenças orais mais prevalentes como cárie 
e doença periodontal e as formas de prevenção da perda dos dentes utilizando, para isso, ma-
cro-modelo para  demonstração da  técnica de higiene  bucal  e  imagens  ilustrativas  em da-
ta-show. No momento seguinte, houve a leitura e interpretação da canção “A caneta e a enxa-
da” e como fechamento da atividade foram discutidas as Políticas Públicas de Sáude e o 
Sistema Único de Saúde.

Após a realização das atividades nos bairros, a equipe do MASI e os bolsistas do Programa 
Conexões de Saberes pela Ação 11 - Multidisplinaridade na Atenção à Saúde bucal e geral do 
Idoso (- MASI -) conjuntamente com Ação 14 - Direito a cidade: Dialogando e Matutando – 
Universidade e Comunidades Populares em Uberlândia, Ação 7 - Educação nutricional e estu-
dantes-estagiários e atuantes no Ambulatório de Geriatria e Gerontologia da Universidade Fe-
deral de Uberlândia, desenvolveram atividades de educação e troca de saberes no Ambulatório 
Didático de Geriatria e Gerontologia do Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uber-
lândia.

Depois da reserva de salas no Hospital, a equipe, composta por voluntários, estagiários e 
profissionais, discutiu e decidiu quais propostas seriam abordadas. Em seguida realizou-se o 
contato telefônico com os idosos  atendidos no Ambulatório, para convidá-los a participarem 
de quatro encontros de atividades com toda a equipe, com duração de uma hora cada encontro

O primeiro encontro aconteceu em 12/05/2011 com todas as frentes de ação. Inicialmente, 
os responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do dia, questionou aos idosos o que eles 
esperavam dos encontros. Em seguida, foi proposta uma atividade na qual cada idoso escolhe-
ria figuras, de um conjunto recortadas de revistas, que melhor identificassem o que considera-
va como sendo saudável e o que não era saudável. As figuras foram coladas em um cartaz di-
vidido em duas colunas intituladas “Saudável” e “Não Saudável”. Após colagem a equipe 
responsável discutiu com os participantes os principais aspectos relacionados a alimentação, 
lazer e saúde.

O segundo encontro ocorreu no dia 19/05/2011 e foi coordenado pelas equipes da Odonto-
logia e da Geografia. A Ação 14 apresentou alguns mapas da cidade de Uberlândia com o ob-
jetivo de discutir com os idosos questões sobre como cuidar da cidade, o papel de cada cida-
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dão diante de melhorias para a cidade e para os bairros, nos quais os participantes residem. 
Em seguida, a equipe da Odontologia propôs uma atividade, na qual os idosos leriam frases 
coladas em cartazes, sobre Saúde Bucal, higienização da boca e das próteses e em seguida 
afirmariam se a frase era “Mito ou Verdade”. Após isto, a equipe levantou pontos importantes 
sobre esses temas propostos.

As equipes que dirigiram o terceiro encontro, ocorrido no dia 26/05/2011 foram a Psicolo-
gia e a Nutrição (Ação 7). Os bolsistas da Ação 7 levaram duas figuras de alimentos, frutas, 
castanhas, verduras, óleos, entre outros, para cada participante e este deveria falar algo sobre 
valores nutricionais daqueles alimentos. À medida que os idosos falavam os bolsistas da Ação 
7 destacavam informações relevantes sobre os alimentos. Em seguida, a equipe de Psicologia 
propôs que cada idoso falasse sobre sua jornada de vida até os dias atuais. Sugeriu-se que 
cada participante falasse como se sente hoje. Após esta conversa, foram discutidas com os 
participantes três perguntas: “As mudanças que quero fazer”, “As razões mais importantes pe-
las quais eu quero fazer essas mudanças”, “Quem pode me ajudar nessas mudanças?”.

O quarto e último encontro, que aconteceu dia 02/06/2011, teve como proposta uma avalia-
ção dos três encontros anteriores e contou-se com a participação dos idosos e de membros de 
todas as equipes, entre professores, bolsistas, estagiários e voluntários. Solicitou-se aos idosos 
que relatassem, de forma resumida, como havia sido cada um dos três encontros e qual a con-
tribuição para a sua vida.

 Após os encontros anteriores, realizou-se uma reunião com as equipes participantes para 
avaliação das atividades desenvolvidas. Discutiu-se o quanto a experiência foi rica para cada 
um e o quanto está repercutindo na formação profissional dos estudantes e na própria atuação 
dos profissionais. Discutiu-se, também, o quanto o trabalho pode contribuir nas atividades di-
dáticas, no desenvolvimento de pesquisas e para o meio científico por permitir coletar, siste-
matizar e analisar dados, como havia sido proposto no Programa Conexões de Saberes.

Paralelamente às atividades realizadas nas comunidades e no Ambulatório Didático de Ge-
riatria e Gerontologia da UFU, a equipe do MASI, estudantes da odontologia e da nutrição, 
iniciou no primeiro semestre de 2011, a elaboração e desenvolvimento de uma pesquisa, apli-
cando-se questionários e realizando-se exame clínico em idosos institucionalizados da cidade 
de Uberlândia. Objetivando-se analisar a situação de saúde dos idosos e evidenciar a relação 
direta entre saúde bucal e saúde nutricional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do Conexões de Saberes foi bastante positiva e satisfatória, visto que oportu-
nizou aos estudantes o desenvolvimento de suas habilidades em transformar o conhecimento 
adquirido na universidade em aplicabilidade prática sob a forma de troca de informações e di-
álogos com a comunidade, favorecendo a formação de um profissional mais preocupado com 
as carências da população e capaz de concentar esforços para o bem comum. A partir do inte-
resse demonstrado pelos idosos em continuar participando de atividades como as desenvolvi-
das e considerando o interesse das equipes e a avaliação favorável do trabalho realizado, há 
uma proposta de dar continuidade a ação conjunta do Programa MASI e equipe do Ambulató-
rio de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de Uberlândia.
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RESUMO

Neste artigo, apresentamos alguns dos resultados do projeto de extensão “Narrativas de 
vida: a constituição identitária de idosos”. Nosso objetivo é dar voz a idosos, internos em uma 
instituição de longa permanência (ILP), possibilitando-lhes um espaço para contar suas histó-
rias de vida, percorrendo uma trajetória que lhes permita, no reviver de lembranças e reminis-
cências, pensar sobre o vivido num processo que envolve passado, presente e perspectivas 
para o futuro. Para atingi-lo, utilizamos a história oral como método de coleta de dados. Acre-
ditamos que, ao contar sua história e ao ser ouvido, o idoso está socializando conhecimento 
outrora vivido e suas memórias podem enriquecer a experiência de vida dos participantes do 
projeto: idosos, alunos e professores. Os resultados mostram que os discursos dos idosos, ma-
nifestos em suas histórias orais de vida, constituem uma representação da realidade e que co-
nhecê-las pode possibilitar à sociedade uma reflexão sobre a vivência em uma ILP, sobre as 
identidades dos internos, sobre o processo de envelhecimento do outro e de si mesmo e sobre 
vários problemas vivenciados na sociedade contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: memória social; história oral; discurso; idoso

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na velhice são evidentes algumas limitações, mas não a ponto de 
incapacitar  o  idoso  para  a  vida.  (JARDIM,  MEDEIROS  &  BRITO, 
2006, p.6)

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 12 - Narrativas de vida: identidade e idosos, desenvolvido junto ao PCS/UFU - ILEEL e 
FACED / Jornalismo

2 - Doutora em Linguística; professora do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (ILEEL) - 
cidottoni@gmail.com

3 - Doutor em Ciências da Comunicação; professor do curso de Jornalismo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Uberlândia (FACED) - gerson@faced.ufu.br

4 - Doutora em Linguística; professora do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (ILEEL)
5 - Graduandas da FACED/UFU

Programa Conexão de Saberes - UFU - Uberlândia - 2010 / 2011 129



Neste artigo, apresentamos alguns dos resultados do projeto de extensão intitulado “Narra-
tivas de vida: a constituição identitária de idosos”, que é parte do Programa “Conexões de sa-
beres: diálogos entre a universidade e as comunidades populares”, desenvolvido na Universi-
dade Federal de Uberlândia.

Desenvolvemos o trabalho com 13 idosos internos em uma instituição de longa permanên-
cia (ILP), que participaram também da ação “Saúde bucal e geral das pessoas que se encon-
tram no processo de envelhecimento”, coordenada pela profa. Dra. Terezinha Rezende Carva-
lho de Oliveira da ESTES/UFU e também vinculada ao referido programa.

Nosso objetivo foi dar voz a esses idosos, possibilitando-lhes um espaço para contar suas 
histórias de vida, para serem ouvidos e para trocarmos saberes, a fim de fortalecer a identida-
de do idoso e do grupo envolvido no projeto. Várias das histórias remetem a um passado na 
zona rural, como conta Nair, ao falar de sua preferência pelo fogão a lenha:

Acho melhor. Tenho queimado por toda banda até hoje. Isso daqui 
é... Quando eu era pequena meu tio... aí meu tio pegou e falou assim, 
pra eu fazê a comida pra nós e pro companheiro ...  e o  fundo das 
panela era desse tamanho assim oh... Aí ele garrou na chapa e quan-
do eu levantei a panela pra riba, assim, ele tombou a chapa .E quei-
mei toda na chapa .Aqui oh!

Outras, a um passado representado como sofrido, como relata Guiomar:

É... minha vida foi essa, sabe, de sofrimento e mais sofrimento. 
Não tinha pai, não tinha mãe pra me criar, fui criada por um tio e ele 
era muito ruim pra mim, sabe? Só me carregava pra roça, não me pu-
nha na escola porque menina mulher não podia estudar porque ia es-
crever bilhete pra namorado, sabe? Então, era só capina, plantar, co-
lher, eu era igual jegue do norte, carregava e colhia a roça quase tudo 
na cabeça.

Partimos da concepção de que discurso é um modo de representação do mundo (FAIR-
CLOUGH, 2003). Assim, os discursos materializados nas histórias orais de vida dos idosos 
constituem diferentes modos de eles se representarem, de expressarem como acreditam que os 
outros os representam e de representarem o mundo.

Por meio da análise desses discursos, é possível identificar as representações identitárias 
dos idosos e, por meio da troca de saberes com os idosos, é possível contribuir para o fortale-
cimento identitário deles e dos alunos e professores participantes do projeto.
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Acreditamos que, ao contar, ao ser ouvido e ao ouvir, os participantes do projeto estão so-
cializando conhecimento outrora vivido e que as suas memórias podem enriquecer a experiên-
cia de vida de todos. Além disso, entendemos que conhecer as histórias de vida dos idosos 
pode possibilitar à sociedade uma reflexão sobre a vivência em uma ILP, sobre as identidades 
dos internos em uma ILP, sobre o processo de envelhecimento do outro e de si mesmo e sobre 
vários problemas vivenciados na sociedade contemporânea. Um desses problemas é o como a 
família lida com a velhice, como podemos notar no relato de Cecília:

[...]  fui morar na casa deles [dos filhos].  Revezava na casa dos 
três, né! Um mês com um, um mês com o outro...  Aí eles cansaram. 
Ficaram cansados de mim porque eles têm a vida deles, né! As noras 
também... vai indo não gostam da gente nada, sei lá, então vai indo 
não querem mais né! Aí eles decidiram me colocá num asilo qualquer, 
um que arrumassem [...]

Todas essas histórias foram reunidas em dois produtos oriundos desta ação extensionista: 
um livro e um vídeo documentário para os idosos.

Para atingir o nosso objetivo de apresentar alguns dos resultados de nossa ação extensio-
nista, organizamos este artigo em cinco partes. Na primeira delas, “A Construção social da 
Memória”, apresentamos uma contextualização do testemunho dos idosos com base na análise 
de história oral e memória como identidade. Na segunda, “Estar com idosos em uma ILP: os 
reflexos nos procedimentos metodológicos”, relatamos os procedimentos metodológicos ado-
tados e tecemos considerações sobre os significados e implicações de se desenvolver um pro-
jeto de extensão dentro de uma ILP. Na terceira, “Conhecendo um pouco os idosos”, fazemos 
uma breve descrição de alguns idosos participantes e, na quarta parte, “A representação da ex-
periência de desenvolver um projeto de extensão com idosos: o olhar das alunas bolsistas”, re-
gistramos as impressões das bolsistas acerca do trabalho desenvolvido e reproduzimos alguns 
trechos retirados de seus diários de campo. Por último, apresentamos as considerações finais.
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1 -  A construção social da memória

A história tem sempre o outro lado. Há o sentimento de revolta e angústia na realidade de 
solidão pela qual os velhos no asilo são conduzidos ao final da vida. A lenta recuperação tera-
pêutica de um derrame, o diagnóstico de neuropatia periférica (doença degenerativa), a sauda-
de na recente perda do marido, a difícil aceitação de mudar de endereço por causa de um man-
dado judicial, a percepção da perda de importância no espaço em que lhe era familiar. E a 
crítica inerente se faz: como entender o abandono dessas pessoas justamente no momento em 
que elas mais precisam de ajuda? Quão desumano e ingrato é privar a vida de homens e mu-
lheres do convívio familiar social por ter chegado à velhice?

O primeiro diagnóstico da fisioterapeuta Fernanda está determinado pelo convívio de qua-
tro horas por dia cujo trabalho é agir sobre os corpos. O significado da vitória de reabilitação 
do outro só pode ser entendido por quem vivencia o cotidiano desses sujeitos no asilo. A auto-
nomia de poder fazer a transferência da cadeira de rodas para a cama e da cama para a cadei-
ra. Há três anos, as sequelas do AVC não permitiam que Sebastião permanecesse sequer em 
pé. Atualmente, o treino de marcha nas barras paralelas vitaliza o sentido de viver e de se sen-
tir, completo, como ser humano. A melhora na autoestima distancia cada vez mais o pessimis-
mo de interiorizar a inferioridade como processo natural. E como entender a alegria de Luzi-
nete ao passear no corredor do asilo? Reclusa em seu mundo, sem sair do quarto, exceto para 
o banho, o discurso da necessidade de fortalecimento muscular convenceu a mulher a voltar 
ao contato com o mundo do cotidiano.

O tempo ansioso gasto em frente à televisão pela limitação do corpo revela o momento da 
necessidade de agir. Rotação do tronco, alongamento cervical, dinâmica em grupo... Os recur-
sos são empregados como estratégia para a luta diária. E a luta se faz com conflitos: a resis-
tência de estar em atividade é legítima, mas preocupante: o que se pode esperar de alguém 
acamado sem lutar para si mesmo? A história de Nair também mexeu com o sentimento da te-
rapeuta. Morava com o marido no condomínio de idosos, onde só se aceita a permanência de 
casal. A morte do marido a obrigou a mudar de lar.

A cada luta no tratamento do corpo, a narrativa das histórias de vida remete o interlocutor à 
outra dimensão do seu ser. Narrar a vida está distante de ser algo impessoal. Pelo contrário: a 
emoção do narrar exige de quem conta e de quem escuta um posicionamento sobre a vida do 
outro e de si mesmo. De todos os sonhos da mocidade, ninguém inclui estar na velhice no asi-
lo tendo como alegria poder sair do quarto para caminhar por alguns metros de manhã.

No momento em que a fisioterapeuta chega ao limite do diagnóstico, próximo da análise da 
vitimização do velho, nesta sociedade onde só tem valor a utilidade, o mergulho na história do 

132 Programa Conexão de Saberes - UFU - Uberlândia - 2010 / 2011



sujeito a conduz para entender o outro lado. Onde está a família dessas pessoas? Por que se-
quer se importam em visitá-lo no feriado? Que tipo de filho é este que abandona o pai ou a 
mãe à própria sorte? Mas a história não é só tristeza do lado de dentro do asilo. A luta está no  
interior da sociedade que nos impulsiona a cada dia a tentar viver.

Foi preciso vivenciar por longo tempo a realidade do asilo para conseguir separar cruelda-
de familiar da dificuldade familiar. Uma das linhas divisórias dessas duas atitudes é a pobreza 
econômica.

A história de Sebastião contribuiu decisivamente para esta análise. Sebastião trabalhava na 
plantação de bananas. Solteiro, vivia independente com suas economias. O isolamento na casa 
foi o motivo de ter ficado três dias na casa, sem ajuda, depois de sofrer o derrame. Da interna-
ção na UAI, saiu na cadeira de rodas para a tentativa de ficar na casa da irmã, viúva. E as difi-
culdades se revelaram: o apartamento no terceiro andar acessível somente pela escada; o tra-
balho da irmã fora de casa. Tudo o levou para a sua entrada no asilo.

Quantas famílias utilizam como único e último recurso levar o velho para o asilo por falta 
de condições financeiras? Quando é possível identificar que a falta de amor, de carinho, as 
agressões e humilhações de pessoas queridas são fatores primordiais para o ingresso do velho 
no asilo?

A resposta pode ser obtida para além do tratamento do corpo. Essas pessoas que estão no 
asilo não são objetos de estudos, nem devem ser reduzidas a coitados. É preciso olhá-las e tra-
tá-las como homens e mulheres. Se sairmos do discurso estruturante da dupla morte social no 
asilo, temos de parar para ouvi-los. E a cada narrativa, o passado se impõe no presente como 
exigência de seguir a luta travada no íntimo do ser. É dessa forma que, durante o narrar histó-
ria, o sorriso, a lágrima, o silêncio, o pedido discreto para definir quem deve ouvir as con-
fissões mais secretas tomam dimensões profundas. E a memória do indivíduo e a memória co-
letiva tornam-se palco onde os conflitos novamente se travam.

Como conceituar a memória nesta dimensão? Michel Pollack identifica quatro pontos em 
que podemos entender a memória: os acontecimentos vividos pessoalmente; os acontecimen-
tos vivenciados pelo grupo ou pelo coletivo ao qual a pessoa se sente pertencente; a memória 
por pessoas ou personagens famosos as quais temos como próximo; e os lugares.

O principal aspecto dessa questão está na defesa de ser a memória um fenômeno construí-
do socialmente e essencial na construção da identidade do sujeito. Quem define o que deve 
ser preservado? Se a memória está ligada ao processo seletivo de fatos feitos ora pelo sujeito, 
ora pelo grupo, há de considerar que a história de ambos está nesta construção. Há pontos de 
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identificação, assim como há outros de estranhamento, tornado ao longo do tempo como vio-
lência.

Assim pode ser entendido o trabalho de enquadramento da memória imposto por grupos 
hegemônicos da sociedade. Esse enquadramento está desde os fatos e personagens nacionais 
que todos os indivíduos devem interiorizar como construtivo da sua história, até na forma de 
sentimentos vinculados como essência da identidade. O problema está no momento em que a 
história de vida do indivíduo entra em conflito com a do grupo ao qual pertence. Quando os 
fatos considerados como importantes para ele na sua luta diária são tidos como superficiais 
pelo grupo. Ou, mais precisamente: quando a seleção de fatos da vida do sujeito reforça a sua 
negatividade.

Ao rejeitar o estereótipo firmado pelo grupo e disseminado para outros períodos de sua 
vida, o indivíduo se sente impotente na defesa de sua identidade. A luta muda de campo: em 
vez do espaço externo, ela é interiorizada. E pulsa a cada período da sua vida em que o grupo 
reforça a representação negativa, até o ponto de reduzi-lo ao negativo. Eis o conceito de vio-
lência: quando uma força age não permitindo espaço e tempo para a ação do outro.

O silêncio ao qual o indivíduo é levado deixa de ser sinônimo de passividade para se efeti-
var como tática e estratégia de vida. Como concebe CERTEAU (1994), tática é o movimento 
dentro do campo do inimigo e no espaço por ele controlado:

As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão 
ao tempo – às circunstâncias que o instante preciso de uma interven-
ção transforma em situação favorável, à rapidez de movimentos que 
mudam a organização do espaço, às relações entre momentos suces-
sivos de um ‘golpe’, aos cruzamentos possíveis de durações e ritmos 
heterogêneos. (CERTEAU, 1994, p. 102).

É neste contexto que a importância do trabalho com a história oral vai além de ser metodo-
logia de trabalho de pesquisa.  A defesa teórica está em desvelar na memória dos sujeitos mar-
ginalizados, pelo testemunho, a pluralidade da cultura violentada pela violência ao outro no 
enquadramento da memória. Os lugares nos quais os indivíduos viveram com intensidade são 
conceituados como espaços de conflito.

Historicamente pode se entender que as denúncias no Brasil, para quebrar a conspiração do 
silêncio sobre a velhice, vieram alimentadas pela obra de Simone de Beauvoir, A Velhice, lan-
çada em 1970. A discussão se intensifica em um período em que grupos sociais se organizam 
para exigir na luta do presente o direito universal prometido na construção da modernidade. 
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Negros, mulheres, velhos, homossexuais, entre outros, configuram o quadro marginalizado do 
país.

Outro trabalho de peso é Memória e Lembrança de Velhos, da professora de Psicologia 
Social da USP, Ecléa Bosi. O ensaio de Ecléa Bosi é hoje referência nacional e citado essenci-
almente pela sensibilidade com que a autora trata a questão dos velhos. Bosi denuncia a gêne-
se da opressão a que está submetida a memória dos velhos. Por meio de relatos de pessoas 
simples, testemunhas vivas da história, a autora demonstra como os depoimentos são diferen-
tes da história oficial.

Outros estudos reacendem a discussão. O principal efeito da investigação histórica sobre a 
situação dos velhos em outras sociedades é desmascarar o discurso universal, generalizado, 
segundo o qual existiu uma época de ouro da velhice e que a atual marginalização é caracte-
rística de uma sociedade industrial e de informação.

O diagnóstico, nessa retomada sobre a velhice, é que, por meio da memória, da experiência 
do sujeito marginalizado, a sociedade tem um instrumento para reescrever o passado, dar um 
novo significado ao presente e iluminar o caminho do futuro.  Entretanto, a marginalização do 
idoso que se acentua no campo da informação mostra a urgência de uma transformação social. 
A meta que se estabelece orienta o discurso de que a sociedade precisa planejar a construção 
de um futuro que valorize a experiência do idoso. O objetivo é inseri-lo na modernidade.

Há de se entender a vinculação direta entre o tema Memória e o trabalho com história oral. 
E, imediatamente o seu questionamento, como o proposto no debate do texto O que faz a his-
tória oral diferente, de Portelli (1997). A pergunta se faz presente: pode-se considerar como 
válido a história oral como instrumento para sustentar a pesquisa cientifica? Será a história 
oral restrita a uma metodologia? A resposta não pode ser dada precipitadamente, pelo menos 
sem antes afastar a poeira a ofuscar o entendimento profundo do que está posto em questão. 
“Parece se temer que uma vez abertos os portões da oralidade, a escrita (e a racionalidade jun-
to com ela) será varrida como que por uma massa espontânea incontrolável de fluídos, materi-
al amorfo” (PORTELLI, 1997, p. 26).

O poder da racionalidade científica está em impedir a disseminação de outros valores. Ne-
ga-se o estatuto da história oral precisamente porque está sustentada na visão particular. Ou, 
se analisarmos por outro ângulo: porque historicamente se recusa a entender o sujeito como 
histórico. Isto explica o paradoxo: a importância da história oral está exatamente neste aspecto 
particular, cuja essência é a emoção.
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Mas o único e precioso elemento que as fontes orais têm sobre o 
historiador, e que nenhuma outra fonte possui em medida igual, é a 
subjetividade do expositor. Se a aproximação para a busca é suficien-
temente ampla e articulada, uma secção contrária da subjetividade de 
um grupo ou classe pode emergir. (PORTELLI, 1997, p. 31).

A continuação do debate proposto por Portelli revela como as fontes orais vão mais além 
do que retratar apenas o que o povo fez. Elas levam em conta o que queria fazer, o que acredi-
ta estar fazendo, o que agora pensa que fez e o que desejaria ainda empreender. “Pode-se não 
encontrar nas fontes orais o custo material de uma greve; mas contam-nos bastante sobre os 
custos psicológicos”. (PORTELLI, 1997, p.31).

O trabalho com história oral contribui para mostrar como a história oficial, imposta muitas 
vezes na negação da história do outro marginalizado, se irrompe no sujeito. Torna-se assim vi-
olentador entender a sociedade por meio da história, como singular. A história da sociedade se 
configura como plural. No entanto, para reescrever a história, é preciso ouvi-los. E mais do 
que isso – como ecoa a voz de Simone de Beauvoir na introdução da Velhice: “eu forçarei 
meus leitores a ouvi-lo” (BEAUVOIR, 1994, p.12).

O desprezo pela experiência vivida do sujeito tem o seu preço calculado no teor do teste-
munho dos sujeitos. Ao mergulhar no cotidiano do asilo para ouvir seus testemunhos, a fragi-
lidade no saber cotidiano, a necessidade do abraço e de segurar as mãos, revela a própria ca-
rência do indivíduo e da sociedade em suas formas de relação. O vigor do depoimento exige o 
vigor de quem escuta. Em situações em que o convívio se torna tão desacreditado, a confidên-
cia do testemunho se configura como esperança. Será a exposição do meu sentimento forte o 
suficiente para comover as pessoas e mudar a representação negativa na qual o meu passado é 
reforçado pela violência do grupo do qual me sentia pertencente?

O presente se constrói como novo sentido. A denúncia exige do outro ir além do mero dis-
curso de  culpabilidade do indivíduo. Ele não pode ser eximido do papel de sujeito de sua 
vida. Mas é preciso compreender, como a fisioterapeuta fez pela forte emoção, exteriorizada 
em lágrima, ao ouvir e mergulhar nas histórias tristes dos sujeitos no asilo: a história tem sem-
pre o seu outro lado.

2 - Estar com idosos em uma ILP: os reflexos nos procedimentos metodológicos

Nesta seção, mais do que relatar os procedimentos metodológicos adotados, queremos te-
cer considerações sobre os significados e implicações de se desenvolver um projeto de exten-
são dentro de uma ILP.
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Como previsto em nosso projeto, alguns passos foram trilhados na sua execução. Inicial-
mente, entramos em contato com uma das instituições de longa permanência (ILP), cujos ido-
sos estavam participando da ação “Saúde bucal e geral das pessoas que se encontram no pro-
cesso  de  envelhecimento”,  coordenada  pela  Profa.  Dra.  Terezinha  Rezende  Carvalho  de 
Oliveira da ESTES/UFU, na tentativa de estabelecer uma parceria entre as duas equipes, os 
idosos e a ILP. Nesse contato, expusemos nossa proposta e identificamos o interesse da insti-
tuição de possibilitar o desenvolvimento de nossa ação extensionista no local, tendo em vista, 
especialmente, o benefício que ela poderia proporcionar aos idosos.

Considerando o que havíamos apresentado à direção da instituição e a rotina de seu funcio-
namento, foi acordado que teríamos encontros quinzenais com os idosos que quisessem parti-
cipar de nosso projeto. Antes de nosso primeiro contato com os idosos, a fisioterapeuta e o di-
retor da ILP conversaram com os internos e pré-selecionaram alguns para conversar conosco.

Antes de nosso primeiro encontro coletivo com eles, a equipe responsável pela execução 
do trabalho passou por uma capacitação. Essa capacitação envolveu: a) estudos sobre: a velhi-
ce, história oral, o que é trabalhar com um idoso interno, identidade; b) encontros de formação 
política; c) preparação para realização de filmagem, de fotografia, de decupagem e de trans-
crição das histórias coletadas; d) preparação para elaboração de roteiro para produção de vide-
odocumentário etc.

Em nosso primeiro encontro com os idosos, a fisioterapeuta da ILP reuniu, na sala de tele-
visão, da ala feminina, os idosos que ela e a direção da ILP consideraram ter condições e inte-
resse de participar de nosso projeto. Nós lhes expusemos nossa proposta e lhes fizemos um 
convite para desenvolveram-na conosco. Treze aceitaram nosso convite.

Durante o primeiro e segundo encontros coletivos, nós falamos um pouco de nós para os 
idosos e ouvimos um pouco sobre a história de vida de cada um. Esses dois momentos foram 
fundamentais para repensarmos a trajetória que seguiríamos.

Muito do havíamos planejado em nosso projeto teve que ser alterado em função da dinâmi-
ca da instituição, do tempo e da condição dos idosos. Nós prevíramos realizar atividades cole-
tivas e motivar os idosos a narrarem as suas histórias de vida a partir de temáticas sociais. 
Para isso, tínhamos programado que leríamos e discutiríamos com os idosos textos sobre te-
mas diversos e que, após as discussões, convidaríamo-los a se posicionar acerca dos temas, re-
lacionando-os com as suas histórias de vida. Contudo, os primeiros encontros coletivos já nos 
sinalizaram que precisaríamos repensar o previsto.
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Vimos a dificuldade de muitos idosos se locomoverem para chegar à sala de televisão da 
ala feminina, a falta de costume de estarem juntos, homens e mulheres, nesse espaço, e o 
quanto isso constrangia alguns. Vimos também a dificuldade de muitos se concentrarem e de 
ficarem sentados durante um período maior que 30 (trinta) minutos. Considerando tudo isso, 
identificamos que não seria possível ler e discutir textos com o grupo de idosos, especialmen-
te pelo tempo que isso demandaria e pelas condições físicas dos participantes.

Como nos primeiros encontros coletivos algumas temáticas sobressaíram-se nas falas dos 
idosos, consideramos importante nortear nosso diálogo com eles a partir delas. Essas temáti-
cas são: infância; trabalho; relacionamento: namoro, casamento, separação; asilo; família e 
envolvimento com arte.

Decidimos, então, realizar encontros individuais com os idosos em espaço por eles escolhi-
do, para conversarmos com eles sobre esses temas, ouvirmos as suas histórias de vida e refle-
tirmos sobre o que eram, o que são e o que poderão vir a ser. Em todos os momentos, procura-
mos valorizar suas memórias e investir no fortalecimento de suas identidades.

Sem dúvida, desenvolver este projeto exigiu de nós sensibilidade, flexibilidade e um cuida-
do especial com o outro: o idoso e nossos pares.

Todos os dias em que íamos à ILP, passávamos em todos os quartos, cumprimentávamos 
todos os idosos e conversávamos um pouco com eles – participantes ou não do projeto. Mui-
tos insistiam para que entrássemos e ali ficássemos um tempo, fazendo-lhes companhia e, 
principalmente, ouvindo-os.

Depois desse passeio pela instituição, conversávamos com os participantes do projeto para 
identificar com quais deles poderíamos realizar o encontro. De acordo com o desejo, com a dis-
ponibilidade de tempo e com a condição física e emocional de cada um, nós – professores e bol-
sistas - nos reuníamos com um/a ou com mais de um/a idoso/a em cada tarde de sexta-feira.

Esses encontros foram gravados em vídeo e o material transcrito para a produção de um li-
vro e de um vídeodocumentário, com as histórias de vida dos idosos. Esses produtos da ação 
representam uma valorização dos idosos, de seus dizeres, de suas memórias e histórias. Por 
isso, foram exibidos aos participantes e doados a eles e à instituição.

Como método de coleta de dados, utilizamos a história oral (MEIHY, 1996).

O objetivo do trabalho com história oral é investigar como o sujeito, ao narrar sua história 
de vida, posiciona-se diante da mudança social e de si mesmo. Ao considerar a tensão e o con-
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flito como ponto inerente ao movimento social, os testemunhos dos velhos abrem a possibili-
dade de entender outras histórias com base na consciência que se tem no presente.

Conforme afirma Sousa (2008, p. 30), por meio de um trabalho com história oral, valoriza-
se a emoção do não-dito, do até então indizível e se cria uma “oportunidade ‘sagrada’, uma 
escuta”, que possibilita ao idoso

exteriorizar o sentimento negado por longo tempo, frustrado no co-
tidiano pelo sistema. O depoimento oral se alicerça naqueles valores 
negados pela racionalidade: o choro, o sorriso, a pausa emotiva para 
agarrar as forças no momento em que se define como o ideal para 
reiniciar a luta, até então restringida estrategicamente ao campo inter-
no, a consciência do passado no presente. (SOUSA, 2008, p. 30).

Nessa perspectiva, compreendemos a memória não como um simples resgate do passado, 
mas como “a reconstrução do indivíduo, por meio de seu capital cultural, como sujeito históri-
co” (SOUSA, 2008, p. 28).

Nesse processo de reconstrução dos indivíduos participantes e de (re)construção de suas 
identidades, todos nós – idosos, professores e alunos - nos dispusemos a ceder um tempo de 
nossas vidas para ouvirmos e para sermos ouvidos. Os idosos contaram-nos suas histórias de 
vida, ouviram nossas histórias, riram e choraram conosco. Enquanto ouvíamos as histórias de 
vida daquelas admiráveis pessoas, era inevitável pensar no que estávamos fazendo com nossas 
vidas e com as vidas daqueles que amamos.

Podemos dizer que, por um período de 07 (sete) meses, as tardes de sexta-feira foram dife-
rentes para nós – professores, bolsistas e idosos. Jamais poderíamos ter noção da real impor-
tância de nossa presença, sem vivenciar a experiência proporcionada pelo desenvolvimento de 
nosso projeto.

É indescritível a sensação de ver o brilho nos olhos dos idosos ao chegarmos, de ouvir um 
pedido “Não vai embora não!”, “Me dá um abraço aqui!”, ou uma pergunta “Você vai passar 
lá no meu quarto, né?”.

Durante o desenvolvimento da ação na ILP, chamou-nos a atenção, de modo especial, o 
fato de duas idosas internas, que apresentam dificuldades na fala, sempre nos acompanharem 
durante os encontros individuais. Depois de algum tempo, percebemos que elas queriam, mes-
mo com a habilidade de fala comprometida, contar-nos suas histórias de vida. Foi emocionan-
te quando percebemos isso e, mais ainda, quando vimos a alegria delas ao se sentirem ouvidas 
e ao serem filmadas e fotografadas.
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Podemos não compreender com clareza o texto verbal enunciado, mas as semioses repre-
sentadas nas histórias das duas idosas ilustram o que são, o que viveram, por que ali estão e o 
que almejam. E, mais ainda, demonstram um desejo de receber atenção e carinho.

3 - Conhecendo um pouco os idosos

Nosso primeiro encontro com os idosos foi cheio de surpresas e as impressões foram  tan-
tas que difícil é colocá-las no papel. Mas eis uma tentativa.

Os idosos, reunidos na sala de TV, nos dão lições. Vários deles, com sua necessidade de fa-
lar, contam suas experiências vividas: boas e más; alegres e tristes, cada um manifesta sua 
vida na tentativa de reconhecer-se, de recuperar-se enquanto sujeito. Mas, nem sempre o fio 
da memória consegue resgatar tudo o que fora vivido.

Todos os idosos, contam seus sonhos, suas dificuldades. O sonho de ainda casar-se, a difi-
culdade com a integração com os parceiros de “encarceramento” – o que significa para alguns 
estar ali, o que os leva ao sonho de sair do asilo.

Nesse encontro, a Idosa Isaura mostra seu gosto pelo vermelho, a sua feminilidade ligada 
ao batom, sempre presente em sua boca marcada pelos veios da idade, das experiências vivi-
das em décadas.

Idoso Geraldo, figura ativa que faz dos fios dos tapetes que tece os fios de sua vida e a for -
ma de se manter ativo. Ir às lojas buscar retalhos, buscar o pão que é servido na instituição – 
estar ativo, viver a plenitude do que ainda pode fazer.

Idosa Guiomar que, depois de sair da casa alugada onde morava com seu cachorrinho, en-
controu ali algumas amiguinhas com as quais briga, o que a mantem, segundo ela, triste e agi-
tada. Mas, aos nossos olhos, a mantem viva, e às coleguinhas também. Briga que marca uma 
ligação com as briguinhas da infância e que, agora, com o tempo vivido, tem um ar de coisa 
grande, coisa que dá medo, coisa sem solução, mas que dá uma coceirinha!

Idosa Nair: bem, esse caso é a parte. Com sua toquinha bege, ela conta as suas agruras, o  
que nesse ambiente é comum contar, imaginar. As histórias dos filhos, das coisas feitas e das 
não feitas e que causam certo arrependimento. Idosa N foi levada para lá, para ILP, pelo con-
selho tutelar por ter adoecido e ter sido considerada sem condições de viver sozinha. Apesar 
dos filhos, ela está lá.

Idoso Conceição, aos 92 anos, tece a vida em versos. Nesses versos, ele conta o dia a dia 
do asilo.
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Idosa Abadia, vida tecida junto com as roupas das bonecas que guarda em seu quarto, para 
quem tece roupas e histórias. Os problemas de dicção não nos deixa entender o que ela fala, 
mas o que seus olhos dizem, a gente entende. Além dela, outros internos, com dificuldades de 
fala, mesmo assim querem contar suas experiências de vida que, mesmo na emissão de sons 
indecifráveis para nós, reconstroem vivências de seus passados, o que faz a face mostrar o 
sorriso largo. Até então, ao ter esse contato com todos eles, percebemos que a todos sobram 
histórias e carências e que, ao contarem-nas, resgatam-se enquanto sujeitos, donos de suas vi-
das vividas e mostram que a vida de agora, de certo modo, já não lhes pertence.

4 - A representação da experiência de desenvolver um projeto de extensão com idosos: o 
olhar das alunas bolsistas

Durante o desenvolvimento de nossa ação na ILP, as bolsistas criaram um diário de campo, 
no qual registraram suas impressões e informações sobre o dia a dia dos internos. Essas anota-
ções foram fundamentais para que refletissem sobre o que vivenciavam, sobre o trabalho de 
extensão e sobre suas próprias vidas.

As anotações no diário de campo são um procedimento largamente empregado em pesqui-
sas qualitativas e contribuem sobremaneira para a contextualização e análise dos dados coleta-
dos. E, em conformidade com a proposta do Programa Conexões de Saberes, é importante que 
os alunos participantes do projeto tenham acesso a informações sobre instrumentos de coleta 
de dados e que passem a utilizá-los no desenvolvimento do projeto.

É uma forma de eles não só registrarem informações sobre o trabalho de campo como tam-
bém de refletirem sobre os dados e, especialmente, sobre o processo de envelhecimento.

Para as alunas bolsistas do curso de Pedagogia da UFU, participar deste projeto de exten-
são foi uma experiência muito positiva. Por meio dele, “aprendemos muito sobre a vida dos 
idosos, sobre o que eles sentem, o que é morar em uma ILP, o que é um trabalho com história 
oral, o que é um trabalho centrado nas identidades, e sobre como se desenvolve um trabalho 
de extensão” (avaliação das duas bolsistas).

Com os encontros que fizemos na instituição, elas puderam perceber que há dias em que os 
internos estão bem animados e dispostos, já em outros se encontram desanimados e tristes, às 
vezes por motivos de saúde ou por estarem angustiados e se sentindo abandonados. Percebe-
ram, também, que há um esforço coletivo para tornar o dia a dia dos idosos mais alegres.

Na visita do dia 4/03/2011, os funcionários do asilo organizaram 
uma festa de carnaval, em que eles tentaram simbolizar o carnaval 
por meio de máscaras e músicas de marchinhas. Com a festa, os ido-
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sos estavam bastante animados e empolgados, pois o evento os tira-
ra da rotina e fez com que eles se distraíssem um pouco. (registros 
da bolsista 1)

Observaram, ainda, que há motivos diversos pelos quais um idoso pode chegar a uma ILP. 
Elas registraram que “alguns idosos sentem falta do convívio familiar, dos amigos e da pró-
pria vida, pois em seus relatos alguns relembram suas histórias com muita saudade”.

Para as bolsistas, embora haja idosos oriundos de diferentes classes sociais na ILP, eles são 
tratados da mesma maneira por todos na instituição. Lá elas tiveram a oportunidade de ver 
que todos os funcionários do asilo tratam os idosos com respeito e tentam demonstrar para 
eles o quanto se sentem bem em estar no local. Em suas falas, esses profissionais explicitam 
que não veem seus trabalhos apenas como uma “obrigação”, pois gostam do que fazem e das 
pessoas de que zelam.

A primeira funcionária deixou claro em sua fala o amor que tem 
por sua profissão e por seus pacientes. Apesar de alguns não aceita-
rem sua ajuda, ela não perde a esperança de que um dia ainda ga-
nhará a confiança dos mesmos, podendo assim ajudá-los. Mostra-se 
bastante realizada com sua profissão e muito animada com a recupe-
ração de alguns internos.

O segundo funcionário tentou explicar como é a chegada dos ido-
sos no asilo, quais são as formas de entrada na instituição. Disse que 
alguns idosos chegam no local por meio de ações judiciais quando há 
agressões contra os idosos e que esses internos geralmente são trau-
matizados. Outra forma de entrada ao asilo é quando a família não 
possui estrutura para zelar do idoso, pois as pessoas mais idosas ne-
cessitam de mais cuidados e atenção, e muitas vezes a família não 
tem tempo e nem condições de cuidar dos mesmos. Em sua fala, ele 
mostra o quanto a presença da família é importante para a permanên-
cia do interno no local, enfatiza que a família é algo fundamental para 
que o idoso saiba que não está abandonado. Ele diz que trabalhar na 
instituição é um desafio, e que para garantir um trabalho de qualidade 
é necessário ter flexibilidade, e que estar ali é um aprendizado muito 
grande e que poder ajudar alguém é algo que o deixa muito feliz. (re-
gistros bolsista 2).

Em alguns de seus registros, elas explicitam uma compreensão do que é estar velho e uma 
reflexão sobre suas vidas, originada do que experienciaram no trabalho com os idosos em uma 
ILP.
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Nós, bolsistas, aprendemos que, os idosos necessitam ser trata-
dos com mais atenção e compreensão, pois, no estágio de vida em 
que se encontram, mostram-se fragilizados, tanto física quanto emoci-
onalmente. Assim, vimos ainda que nós, jovens, precisamos repensar 
sobre nossas atitudes. É preciso que saibamos nos valorizar e valori-
zar o outro, deixando de lado todo e qualquer tipo de preconceito. (re-
gistro das bolsistas).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Tenho vontade de fazê as coisas. Cê sabe: socá café no pilão, 
socá arroz no pilão. Isso tudo eu já fiz. Tenho muita vontade de fazê 
isso ainda” (Nair)

“Hoje eu sonho assim que eu vô sê muito feliz na minha vida” 
(Isaura)

“Eu tinha vontade de ricá, ficá rico, ficá rico e minina (risos) e casá 
com uma minina muito bonita!” (Sebastião)

Esses dizeres ilustram sonhos que alimentam muitos dos idosos participantes deste projeto. 
As trocas que estabelecemos fortaleceram, em todos nós, a esperança de que nossos sonhos 
podem se tornar realidade. Por meio delas, conhecemos histórias de vidas cheias de riquezas e 
memórias que, se não ouvidas, se perderiam no eco do tempo sem ouvidos para tão bela res-
sonância.

Como testemunhas vivas da história e da própria história, os idosos, no reviver de suas me-
mórias e no prazer de ser ouvidos, puderam construir um novo sentido para o presente. E, 
mais ainda, forneceram à sociedade um instrumento para reescrever o passado, dar um novo 
significado ao presente e iluminar o caminho do futuro
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TEATRO SÓCIO-EDUCATIVO “TROUPE ENCENA”: ESPAÇO DE 
FORMAÇÃO AMPLIADA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 1

Profª Ms. Alaurinda Crisitiani de Carvalho Barros 2

Prof. Dr. Gabriel Humberto Muñoz Palafox 3

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é apresentar o resultado de uma experiência extracurricular de 
natureza inclusiva iniciada em 1994, na Escola pública municipal “Professor Ladário Teixei-
ra” de Uberlândia, Minas Gerais, a partir da iniciativa de professores e membros da comuni-
dade escolar interessados em contribuir com a ampliação da formação cultural dos alunos ba-
seada, dentre outros aspectos, no exercício da solidariedade e da inclusão social.

Diante do reconhecimento político-pedagógico da sua relevância social e educacional na 
Universidade Federal de Uberlândia – UFU, o projeto foi contemplado em 2010, no edital do 
Programa “Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares”, 
iniciativa do Ministério da Educação – MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Con-
tinuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD.

Contexto, motivos da criação e principais fundamentos pedagógicos do projeto “Troupe 
EnCENA”

A Escola pública municipal “Professor Ladário Teixeira” encontra-se localizada no bairro 
Nossa Senhora da Graças, a nove km do centro da cidade de Uberlândia, no entorno dos bair-
ros Cruzeiro do Sul, Gramado, Industrial, Marta Helena e Esperança, este último, apontado 
como um dos setores da população com maior incidência de casos de prostituição, inclusive 
infantil, de tráfico e consumo de drogas e violência urbana e familiar.

O bairro Nossa Senhora das Graças conta na atualidade com pouco menos de nove mil, se-
tecentos habitantes4 e, infelizmente, não existe nenhuma área destinada à prática de atividades 
culturais e de lazer, a não ser a própria escola, que além de atender os alunos moradores do 
bairro, atende também moradores dos bairros acima citados.

Em geral, os pais dos alunos trabalham o dia todo, motivo pelo qual os seus filhos, crianças 
e jovens, além de ficar um período na escola, terminam ficando sozinhos em casa, ocupando 

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ação 13 - Teatro socio-educativo “Troupe EnCENA, desenvolvido junto ao PCS/UFU - FAEFI
2 - Professora do ensino fundamental da Escola Municipal Professor Ladário Teixeira. Atua como coordenadora do grupo Troupe EnCENA 

(teatro e circo); também é professora do Ensino Especial do Programa Atendimento Educacional Especializado na mesma instituição.
3 - Docente da Faculdade de Educação Física do Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, ambas da da 

Universidade Federal de Uberlândia e e colaborador do Programa Conexões de Saberes.
4 - Fonte: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (2010).
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parte do seu tempo assistindo a televisão e, em alguns casos, brincando com internet e video-
games.

Parte das crianças e adolescentes moradores do entorno da escola, também costumam pas-
sar grande parte do dia em grupos sem contar, objetivamente, com opções de equipamentos 
sociais e culturais para aproveitar positiva e prazerosamente o seu tempo disponível. Aspecto 
este, que tem contribuído, em parte, para promover o surgimento de ambientes de risco social 
para estas faixas etárias, relacionados em casa com a violência familiar, e fora dela com a 
prostituição infantil, a venda e consumo de drogas, e formação de gangues praticantes de rou-
bos e outros atos de delinqüência juvenil.

Por outro lado, a Escola Municipal “Professor Ladário Teixeira” é propriedade do Municí-
pio de Uberlândia, construída em 1993, é constituída por dois pavilhões de salas de aula e ou-
tros espaços físicos como quadra coberta que totalizam 3.149.90 m2 de área construída, todos 
considerados adequados às necessidades educacionais da comunidade.

Entretanto, a escola não dispunha, na época, de condições operacionais oferecidas pelo go-
verno municipal para que o seu quadro de profissionais pudesse atuar em tempo integral para 
atender parte das demandas de formação educacional e cultural da comunidade no denomina-
do período “extra-turno”.

Nesse contexto, profissionais da educação lotados na instituição e segmentos da comunida-
de escolar preocupados com a formação dos estudantes da escola, se dispuseram em 1994, a 
organizar voluntariamente e desenvolver um projeto extracurricular destinado a oferecer aos 
alunos, modalidades relacionadas com as artes cênicas (expressão teatral), literária, musical, 
plástica, circense (como perna-de-pau e malabaris), dança e cinema, por meio do estimulo à 
criação musical, coreográfica e cenográfica, de natureza interdisciplinar.

A finalidade central desta ação seria oferecer à comunidade um espaço de convivência e in-
tegração sócio-educativa, destinado não somente a atenuar a falta de oportunidades de acesso 
à cultura e ao lazer, mas, fundamentalmente, proporcionar o exercício dos direitos à cultura e 
ao lazer por meio do exercício de um processo dialógico de interação humana capaz de pro-
mover a elevação da auto-estima individual e de grupo, bem como o estudo e a prática dos va-
lores humanos, considerados estes elementos fundamentais da Educação.

Como resultado, a partir da colocação em prática do projeto, o grupo de trabalho e a comu-
nidade envolvida foram aprimorando a sua metodologia coletiva de criação musical, coreo-
gráfica e cenográfica até produzir obras de teatro contemplando interdisciplinarmente, todas 
as modalidades oferecidas.
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Vale ressaltar que a escolha das modalidades oferecidas pelo projeto foi motivada em gran-
de parte, devido à clareza pedagógica de que, apesar de serem práticas sociais nem sempre 
contempladas no currículo formal, quando ancoradas na perspectiva da Educação Popular, es-
tas contribuem, de fato, para potencializar e ampliar a expressão artística dos sujeitos prati-
cantes, afirmar a sua identidade pessoal e social e promover em cada pessoa, uma ampla gama 
de possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento humano-social.

Posteriormente, diante do crescimento das vagas ofertadas no projeto, assim como pela im-
possibilidade de continuar a participar voluntariamente no mesmo, em 2006 a Direção da es-
cola solicitou à Secretaria Municipal de Educação – SME/UDI, a liberação de um docente di-
retamente  envolvido  no projeto,  para  se  dedicar  exclusivamente  ao  seu  desenvolvimento. 
Diante disso, o docente indicado passou a coordenar as ações desenvolvidas apresentando re-
latórios da gestão do projeto. 

Nesse sentido, no quadro 1 são apresentados os dados quantitativos da população partici-
pante do projeto no período 2006-2009. 

Quadro 1 – Comunidade atendida pelo Projeto “Troupe EnCENA” da escola Publica 
Municipal “Professor Ladário Teixeira”.

ANO 4-9 ANOS 5 9-12 ANOS 12-15 ANOS 15-18 ANOS EDUC. JO-
VENS E 

ADULTOS 6

TOTAL

2006 12 44 30 14 36 136
2007 19 66 49 23 15 172
2008 24 48 58 37 36 203
2009 38 104 36 19 -- 197

À medida que o projeto se desenvolvia, foi surgindo a necessidade de aprimorar sua meto-
dologia e incorporar novos profissionais da educação que, de alguma forma, estivessem fami-
liarizados com os princípios e as modalidades oferecidas, algumas das quais foram sendo pro-
gressivamente incorporadas ao projeto, tais como o tecido acrobático e a ginástica aeróbica, 
como forma de enriquecer a produção teatral construída coletivamente.

Diante da projeção de atendimento previsto para o ano letivo de 2010-2011 (Quadro 2), 
surgiu a possibilidade de contar com a parceria da UFU, ao transformar o projeto “Troupe En-

5 - A escola passou a atender no ano de 2008, crianças pertencentes ao Ensino Infantil.
6 - No ano de 2009, o projeto não contemplou a área de Educação de Jovens e Adultos, devido a falta de condições infraestruturais.
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CENA” numa ação extensionista que pudesse contar com a participação docente e estudantil 
dessa universidade, no sentido de contribuir com o aprimoramento político-pedagógico das 
ações desenvolvidas e a produção e socialização de conhecimento científico. Possibilidade 
esta tornada realidade em 2010, com o ingresso do projeto no Programa “Conexões de Sabe-
res: diálogos entre a universidade e as comunidades populares”, iniciativa da SECAD/MEC 
formalizada pela UFU sob coordenação geral da Faculdade de Educação – FACED. 

Quadro 2 - Previsão de comunidade participante com a ação extensionista da 
Universidade Federal de Uberlândia no projeto.

ANO 4-9 ANOS 9-12 ANOS 12-15 ANOS 15-18 ANOS EDUC. JO-
VENS E 

ADULTOS

TOTAL

2010-2011 40 230 80 56 60 466

Dentre os fundamentos político-pedagógicos apresentados ao programa Conexões de Sabe-
res, foi defendido o fato de que o estudo contínuo e a prática das artes oferecem à comunidade 
oportunidades de descoberta pessoal e coletiva tais como o desenvolvimento da sensibilidade 
estética, de um olhar político-cultural mais amplo sobre a vida, assim como também uma tro-
ca de experiências significativas e desafiadoras que ampliam e fortalecem as relações inter-
pessoais por estarem imbricadas numa rede intersubjetiva de solidariedade e afetividade base-
ada  em  objetivos  comuns  de  desenvolvimento  e  aprimoramento  individual  e  de  grupo 
(BARROS, 2010).

Além disso, o caráter sócio-educativo da expressão artística pode contribuir no âmbito es-
colar com a promoção em cada um dos sujeitos participantes, de uma estreita ligação com a 
leitura, a escrita e outros campos do conhecimento, em associação dialética com o desenvolvi-
mento das dimensões afetiva, cognitiva, psicomotora e sócio-cultural humanas, além de po-
tencializar a elevação da auto-estima individual e de grupo, bem como do autoconhecimento 
necessário à continua re-significação de valores e crenças necessários à superação de medos e 
frustrações decorrentes, em grande parte, das condições sócio-econômicas de risco social ca-
racterísticas das camadas menos favorecidas da população (BARROS, 2010). 

Por esses motivos, para educadores como Candau (2002) o pensamento e a pratica da arte 
representam um instrumento viabilizador do ser humano no tocante à sua integridade à medi-
da que contribui com a compreensão necessária ao conhecimento da realidade e à sua trans-
formação, ao propiciar uma vida mais humana para a própria humanidade, principalmente 
neste mundo globalizado.
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Relato de uma experiência: O caso do espetáculo “Revolução no Formigueiro” do grupo 
“Troupe EnCENA”

Dentre os vários avanços alcançados pelo projeto “Troupe EnCENA” vale destacar que em 
2008, foi selecionado pelo edital “Boca de Cena” da Secretaria Municipal de Cultura, pela 
peça “Aprendendo a Voar”, foi feita a abertura do 10º Congresso das Tradições Afro-Brasilei-
ras realizado em Uberlândia e o grupo também foi convidado para representar o Estado de 
Minas Gerais no Projeto “Tim ArteEducação: identidade com diversidade” por meio de apre-
sentações circenses que totalizaram 130 horas de duração.

Nesse contexto e fundamentados na metodologia desenvolvida pelo projeto, o grupo de tra-
balho decidiu no ano de 2009, produzir e apresentar o espetáculo intitulado “Revolução do 
Formigueiro”, baseado na discussão dos temas democracia, diversidade cultural e inclusão so-
cial.

Para tanto, utilizou-se como pano de fundo, a história de uma formiga chamada Sofia, que 
nasceu em um formigueiro cujas regras já estavam estabelecidas em um manual denominado 
“Manual do Formigueiro”. Estas regras foram criadas pela Rainha e perpetuadas por todas as 
outras formigas, exceto Sofia, que a todo o momento questionava as regras e despertava nas 
outras formigas o desejo de uma participação coletiva, calcada em discussões, trocas de expe-
riências, debates, objetivando a democracia.

Em face disso, foram pensadas múltiplas práticas pedagógicas que viessem materializar a 
produção da “Revolução do formigueiro”. Para concretizar a peça, foi necessária a pesquisa7, 
para conhecer quais os tipos de governo existentes em alguns países. Na sequência, os alunos 
do projeto fizeram uma retrospectiva sobre a forma de governo de nosso país, desde a sua in-
vasão, passando pelo Brasil Colônia, a vinda da família real até a análise de aspectos positivos 
e negativos da história desde as lutas pela criação da República até os dias atuais incluindo o 
movimento das Diretas Já.

Depois de três meses dedicados à pesquisa, o grupo contou com a ajuda de vários professo-
res regentes que em muito auxiliaram na pesquisa e sua sistematização, assim como também 
foram realizadas palestras com estagiários do curso de História da Universidade Federal de 
Uberlândia.

Concomitante a isso, foram realizadas pesquisas no Laboratório de Informática da escola 
relacionada com a forma de vida das formigas. Os alunos pesquisaram elementos como: ou-

7 - Vale ressaltar que para os alunos/as a temática foi dividida por níveis de escolaridade. Os alunos pertencentes a Educação Infantil ao 4º 
ano do Ensino Fundamental, leram e debateram a história do Reizinho Mandão (Ruth Rocha), retirando aspectos de fundo moral como: 
formas de governo, participação coletiva, respeito às diferenças.
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tros insetos que vivem em sociedade,  tipos  de família,  organização social  das formigas e 
como as mesmas são fundamentadas, origem da palavra formiga, comunicação, reprodução, 
tempo de vida e influência das formigas no Meio Ambiente.

Tais pesquisas foram realizadas em grupos de trabalho,  distribuídos por faixa etária.  A 
construção das “falas” da obra foi realizada pelos alunos num processo dialógico que durou 
dois meses aproximadamente. 

Em outro momento, o grupo se reuniu para debater e trocar idéias sobre o que se tinha de 
fato apreendido durante os trabalhos de pesquisa, oportunizando a troca de saberes e a des-
construção de saberes pré-concebidos ideologicamente.

 Em outro momento, os alunos organizaram e projetaram o esboço dos figurinos e adereços 
da obra, com a contribuição do grupo de professoras de artes plásticas da escola. Os adereços 
de cabeça e enchimento das fantasias foram confeccionados por um grupo de alunas que se 
tornou multiplicador do processo ao repassar este, aos demais colegas, permitindo assim, uma 
interessante troca de saberes que contou também com o envolvimento dos pais, da comunida-
de e das alunas do grupo de Educação de Jovens e Adultos, nas diversas etapas de elaboração 
e construção dos figurinos e adereços.

Os alunos que participam do projeto e que pertencem ao denominado “Atendimento Edu-
cacional Especializado” oferecido pela escola a crianças com problemas de aprendizagem ti-
veram aulas de percussão (cajón, pandeiro, tamborim, atabaque, sino, triângulo, tambor e ma-
terial  de  sucata),  os  quais  foram organizados para  transmitir  o  aprendido para  os  demais 
colegas do projeto, depois de colocar em prática a sua própria autonomia musical e de se sen-
tirem capazes de ensinar o aprendido nas oficinas de percussão. 

O grupo “Troupe Encena”, também contou com a ajuda dos discentes pertencentes ao 5º 
ano da escola para comporem o Canto Coral. Porto Solidão8, Manhãs de Setembro9 e O que é 
o que é10 foram as músicas escolhidas. Os ensaios musicais aconteceram nos finais de tarde, 
sábados e domingos contando com a participação dos pais, a partir do mês de maio e se esten-
deram até o mês de novembro de 2009. Além de analisar o conteúdo das músicas, todos os 
membros do projeto tiveram acesso à biografia dos seus autores11.

8 - Composição de Zeca Bahia e Gincko e que teve como intérprete, o cantor Jessé.
9 - Composição de Vanusa e Mário Campanha. Intérprete, Vanusa.
10 - O cantor Gonzaguinha foi o compositor  e o intérprete dessa música.
11 - Vale ressaltar que durante os ensaios do coral parte dos pais todos se sentiram saudosistas, narravam aos seus filhos eventos relacionados 

com as canções, quem eram os cantores, enfim, e é claro, cantavam também. Era ímpar, ver várias gerações cantando e unidas pela 
música.
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Por outro lado, o grupo também vivenciou aulas de artes circenses com saltos acrobáticos, 
tecido acrobático e o uso da perna-de-pau, assim como também aulas de balé clássico, con-
temporâneo e dança de salão. 

Durante a apresentação da obra em 2010, além do Programa Conexões de Saberes, o grupo 
recebeu recursos  financeiros  do Programa Municipal  de  Incentivo  à  Cultura,  tendo então 
como seu principal patrocinador o Instituto Alair Martins- IAMAR. 

Alem disso, todas as modalidades do grupo foram planejadas e executadas para ocorrerem 
de forma continua, tal como representado no quadro 3, a seguir: 

Quadro 3 – Programa de atividades do Grupo “Troupe EnCENA” correspondentes ao 
ano de 2010.

Ações Horários de aula H/aula – semanais
Teatro: Terças Feiras das 16h às 17h40m

Quintas Feiras das 16h às 17h40m
Quartas Feiras das 14h às 16h - ensaio de núcleos.
Quintas feiras das 13h às 15h – Contação de histórias

1h40m
1h40m
2h
2h

Dança de Salão: Quartas feiras das 13h às 14h40m
Quartas feiras das 14h40m às 15h30m

1h40m
50m

Ballet Infantil: Sextas feiras das 8h às 10h
Quartas feiras das 17h40m até as 18h40m

2h
1h

Ballet adulto Quartas feiras das 15h40m até as 17h40m 2h
Percussão infantil Quartas feiras das 07h até as 09h10m 2h10m
Percussão Adulto Quintas Feiras das 13h às 15h 2h
Tecido Acrobático Terças Feiras das 13h às 14h40m

Quartas feiras das 13h até as 14h40m
Terças feiras das 07h até as 09h00m

1h40m
1h40m
2h
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Ações Horários de aula H/aula – semanais
Canto Coral: Quintas Feiras das 07h às 08h40m

Segundas Feiras das 13h às 14h40m
Quintas Feiras das 15h às 16h

1h40m
1h40m
1h

Perna de pau: Quintas Feiras das 13h às 14h40m
Sextas Feiras das 07h30m às 08h40m

1h40m
1h10m

Malabares: Quintas Feiras das 14h40m às 16h 1h20m

Além da preparação do espetáculo Revolução do Formigueiro que terminou envolvendo 
174 alunos no total, no dia 29 de novembro de 2010 no Teatro Rondon Pacheco da cidade de 
Uberlândia, com aproximadamente 350 convidados, os alunos participaram de várias apresen-
tações: 

X Encontro de Pesquisa em Educação do Centro-Oeste: desafios da produção e divul-
gação do conhecimento - Promovido pela Universidade Federal de Uberlândia - 08 de julho 
de 2010 (número de expectadores: 2000 pessoas). Apresentação: Teatro, Dança e perna-de-
pau com percussão.

IV Congresso Nacional de Educação, Saúde e Cultura Populares- IV ENESCPOP - 
Promovido pela Universidade Federal de Uberlândia - 14 de agosto de 2010 (número de ex-
pectadores: 1200 pessoas) - Apresentação: Canto Coral, perna-de-pau com percussão, Tecido 
acrobático.

16º Aniversário da Escola Municipal professor Ladário Teixeira - Promovido pela pró-
pria instituição - 23 de setembro de 2010 (número de expectadores: 600 pessoas) - Apresen-
tação: Canto Coral, perna-de-pau com percussão, Tecido acrobático e Dança.
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Jogos Estudantis de Uberlândia - Promovido pela Prefeitura de Uberlândia - 10 outubro 
de 2010 (número de expectadores: 800 pessoas). - Apresentação: Canto Coral, perna-de-pau 
com percussão e dança.

Primeiro Encontro Nacional Multicultural no SESC. O evento teve como objetivo pro-
mover uma interação entre os participantes do JCC - Jovens Construindo a Cidadania, ini-
ciativa da Polícia Militar, em todo o Triângulo Mineiro - 30 e 31 de maio de 2011 - Apresenta-
ção: Canto Coral, perna-de-pau com percussão e Tecido Acrobático Duo.

O grupo do projeto “Troupe EnCENA” também realizou entre 2008 e 2010 várias apresen-
tações em reconhecidos circos do país: Marcos Frota Show (2008)12 Moscou (2009), Unicir-
co (2009), Castelli13 (2010), Le Cirque (2010) e Rakmer (2010).14

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale mencionar que durante o processo, as várias ações desenvolvidas pelo projeto “Trou-
pe Encena”, além de propiciar o envolvimento da comunidade escolar, dos pais e principal-
mente dos alunos e alunas, algumas das narrativas colhidas durante o processo avaliativo do 
grupo, serviram para caracterizar a importância de um trabalho desta natureza no contexto es-
colar:

“Participar das aulas de teatro aqui no Ladário ajudou a melhorar 
tudo na minha vida. Na minha família, as pessoas passaram a acredi-
tar mais em mim, coisa que antes não acontecia. Minha mãe chora 
quando me vê apresentando e me dá a maior força para realizar o 
meu sonho que é ser uma atriz profissional. Também com o Teatro, 
adquiri  o hábito de ler mais.  Antes,  eu não me interessava em ler 
nada. Nas aulas de teatro, aprendi a fazer Contação de História. A 
professora deu pra gente um desafio. A gente tinha que ir pra sala de 
aula contar histórias. Foi muito gratificante, porque comecei a pegar 
mais livros na biblioteca pra ler e interpretar na frente do espelho. 
Nunca vou esquecer, quando a professora Alaurinda levou a gente 
pra animar duas festas de crianças carentes. Uma tinha mais de qui-
nhentas crianças. Fiz o maior sucesso lá. Fui muito aplaudida. Fiquei 
muitos dias emocionada, isso mexeu muito comigo. Na peça Revolu-
ção no Formigueiro, faço o papel da “Formislíngua”. Tive que estudar 
tudo sobre formigas, pesquisar no laboratório de informática sobre a 
vida delas, biografia dos compositores e cantores que fazem parte do 
espetáculo, a diferença entre monarquia e república, diversidade. Não 
foi fácil. Mas tudo isso, melhorou minha vida. Também aprendi a res-

12 - O artista Marcos Frota batizou os alunos do grupo como “profissionais do circo”, durante uma apresentação na arena do circo da sua 
propriedade (picadeiro), depois de que o grupo realizou um conjunto de oficinas durante 21 dias na cidade de Uberlândia.

13 - Este circo apresenta um diferencial quando comparado com outros circos: como filosofia, leva a arte circense em todos os bairros da 
cidade em que estão instalados. Por esse motivo recebeu várias premiações provindas de entidades sociais e culturais.

14 - A Unicirco é referência internacional na formação de artistas circenses. O Certificado foi concedido a cada membro do grupo, depois de 
terem participado em oficinas desenvolvidas durante o período de estadia do circo na cidade de Uberlândia.
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peitar o espaço dos outros. Na sala de aula, minha professora de Por-
tuguês, a Flávia, tem me elogiado muito, e disse que eu melhorei bas-
tante meu vocabulário. Ela dá muita força pra gente fazer teatro e vive 
dizendo que acredita muito no teatro da nossa escola. Até nas outras 
matérias tive um progresso. As respostas dos meus exercícios agora 
são enormes, eu escrevo com vontade. Eu melhorei em tudo: Geo-
grafia, História, - mas foi na Matemática que eu tive uma melhora mai-
or porque aprendi a interpretar um exercício, assim como eu faço no 
teatro. Nos meus cinco anos de Ladário, eu só tenho que agradecer 
porque além do ótimo ensino que tem aqui, eu encontrei professores 
responsáveis e amigos, que me ajudaram a chegar onde cheguei e 
este ano, faz quatro anos que faço teatro, circo e dança. Minha mãe 
fala que eu moro na escola. Ela tem razão, a escola virou minha pri-
meira casa. Aprendi um monte de coisas aqui, uma delas, é me  valo-
rizar e a acreditar mais em mim. Agradeço em especial à minha pro-
fessora de Teatro e Circo, Alaurinda, por confiar em mim e no meu 
talento. E aqui deixo parte de minha história de vida e fico triste em 
saber que estou indo embora e que em outras escolas não encontra-
rei tudo isto que eu encontrei aqui”. 

Larissa Rodrigues da Silva (13 anos- aluna do 9º ano) - 12/novem-
bro/2010

“Tomei gosto pelo teatro aqui na escola e hoje faço parte das aulas 
de um grupo teatral da UFU. Levo o conhecimento que adquiri no La-
dário para minhas aulas de lá. O que é diferente do teatro da UFU 
com o teatro do Ladário, é que aqui na escola, a gente pesquisa mui-
to tempo sobre o que a gente vai fazer, demora mais pra montar uma 
peça, eu acho mais difícil. O teatro da UFU é excelente, mas as pe-
ças são montadas na hora e aqui, tem que ler mais, trocar mais idéias 
e tem muita gente no espetáculo. Nossa! São mais de cem alunos, dá 
um trabalhão danado! Eu ajudo a organizar o teatro do Ladário, dou 
mil palpites. Os alunos menores me respeitam e isso me dá muito or-
gulho em saber que sou especial na vida deles. Tem três anos que 
faço parte do grupo Troupe EnCena e agradeço a todos que me aju-
daram. É convivendo e aprendendo que a gente acaba com o  pre-
conceito.

Carolina Alves de Souza (13 anos- aluna do 7º ano) - 20/novem-
bro/2010

“Eu notei que com as aulas de teatro, tecido acrobático, dança, 
perna-de-pau, música, a escola fica cheia de gente o dia inteiro. Mui-
tas pessoas falam bem da nossa escola e querem que em outras es-
colas tenham projetos como acontece aqui porque é um conhecimen-
to diferente daquele ensinado na sala de aula.  Adoro ver a escola 
sempre cheia de alunos porque eu acho que eles aprendem mais par-
ticipando de projeto e com isso não ficam na rua, aprendendo o que 
não deve. Sempre que posso assisto as aulas, e percebo que os alu-
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nos estão mais participativos,  mais comunicativos.  Existe diferença 
até na forma de conversar, eles tem mais liberdade porque convivem 
mais com a gente e com isso aprendemos mais com eles e sabemos 
mais da vida deles. Eu, aqui na cantina, passei a olhar diferente mui-
tos alunos. Sei quem passa dificuldades das coisas, dos problemas 
que tem em casa, eles contam tudo pra gente e com isso, preparo 
com mais cuidado, com mais carinho o lanche deles”.

Janira Moreira de Jesus (Merendeira da Escola Municipal Profes-
sor Ladário Teixeira) - 17 de novembro de 2010

“Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade dada ao meu filho 
de fazer parte deste trabalho. Acho que a Arte engrandece as pesso-
as em todos os sentidos e ver jovens sendo despertados pra isso, e 
melhor, absorvendo isso para a vida de cada um deles é muito bom. 
Vejo o benefício que o teatro faz, em particular, para meu filho, que é 
o conhecimento, o amadurecimento, a disciplina, respeitar as diferen-
ças que cada um tem, a superação e o prazer que o trabalho em con-
junto traz, tudo isso nos contagia. Saber que assim estes jovens vão 
para o mundo em busca de uma vida mais rica em conhecimento e 
oportunidades é uma alegria. E assim como minha mãe e eu, sei que 
outras famílias têm a oportunidade de ajudar com um pouquinho que 
seja, nesse trabalho. Com certeza, nos sentimos bem realizados. É 
emocionante depois de dias de dedicação, assistir a uma apresenta-
ção de tantos talentos onde cada um se superou um pouco mais, me 
sinto orgulhosa e agradecida. Esses jovens estão melhorando para o 
mundo e nós melhoramos com eles. Obrigada Alaurinda e a todos os 
colaboradores”.

Débora Cristina de Sousa (mãe do aluno do 7º ano: George Natan 
de Sousa Quio) - 19 de novembro de 2010.

“Está ali para todo mundo ver o resultado do trabalho do grupo 
Troupe EnCena. Artes Cénicas e Circences, Dança e Música. Tudo 
organizado com um roteiro coletivamente construído para dar vida à 
Revolução do Formigueiro.  Formação e leitura crítica da realidade, 
discussão dos preconceitos e outras formas de discriminação social e 
promoção de uma efetiva inclusão social,  todos esses ingredientes 
estão aí, presentes num momento mágico de emancipação cultural 
das pessoas participantes e dos próprios espectadores. Um sonho da 
educação democrática transformado em realidade. Vale a pena confe-
rir e participar dessa grande festa !!!”

Prof. Dr. Gabriel Humberto Muñoz Palafox – Docente do Programa 
Conexões de Saberes. Universidade Federal de Uberlândia - 17 de 
novembro de 2010
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“O teatro na escola tem repercussão indescritível. É impossível vi-
sualizar a dimensão em que atinge no desenvolvimento humano e so-
cial, o ato de encenar. Para a criança é um instrumento que viabiliza 
seu potencial,  fazendo-o crescer intelectualmente. Percebemos que 
os alunos que participam das atividades teatrais são mais  simpáticos 
e mais alegres. Num mundo onde temos a ausência dos pais no dia- 
a- dia destas crianças, o teatro vem trazer entusiasmo, motivação e 
acima de tudo ocupação para mentes que estão sedentas de influên-
cias e referências para se tornarem adultas. Nas aulas de Língua Por-
tuguesa, sem dúvida, conseguem melhor desempenho nas interpreta-
ções orais e escritas e possuem maior facilidade na apresentação de 
trabalhos, pois são mais desinibidos. No mais, o teatro parece ser 
uma alternativa salutar para a formação integral deste aluno. Os mo-
mentos de ensaio, a preparação, o coleguismo, a angústia dos minu-
tos antes da estreia, a socialização, o entendimento do texto, a me-
lhor expressão, o improviso, enfim,  os preparam psicologicamente 
para muitos momentos que terão que vivenciar”.

Flávia Augusta Teixeira - (Professora de Língua Portuguesa e Lite-
ratura, Especialista em Educação Infantil e Educação Especial) - 21 
de novembro de 2010

A análise das narrativas nos permitiu constatar que a Arte manifesta-se como cultura, à me-
dida que favorece que as pessoas expressem suas visões de mundo ancoradas em seus princí-
pios, em suas concepções amalgamadas pelo tempo e espaço em que estão inseridas.

A Arte é instrumento que permite ampliar a visão de mundo.  A diversidade se faz aconte-
cer uma vez que de acordo com Moura (2007) o conhecimento da arte produzida em sua pró-
pria cultura permite ao sujeito conhecer-se a si mesmo, percebendo-se como ser histórico que 
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mantém conexões com o passado, que é capaz de intervir modificando o futuro, que toma 
consciência de suas concepções e ideias, podendo escolher criticamente seus princípios, supe-
rar preconceitos e agir socialmente para transformar a sociedade da qual faz parte.

Para quem defende a educação como espaço de formação crítica e ampliada dos sujeitos, 
ações semelhantes àquelas desenvolvidas pelo grupo “Troupe Encena”, fomentam atividades 
inter e transdisciplinares capazes de contribuir com o desenvolvimento da subjetividade, da 
socialização e do pensamento crítico por meio do estudo e da prática das diversas manifesta-
ções da Arte. Essa é a nossa práxis.
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GEOGRAFIA(S) E CONEXÕES DE SABERES 1

Adriany Ávila Melo Sampaio 2

João Carlos de Oliveira 3

Luiz Gonzaga Falcão Vasconcellos 4

INTRODUÇÃO

O Programa “Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades popu-
lares”,  vinha  sendo realizado,  até  2010,  como uma iniciativa  do  Ministério  da  Educação 
(MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 
SECAD,  e  execução  financeira  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  – 
FNDE.

O Programa Conexões de Saberes foi instituído no âmbito do Ministério da Educação por 
meio da Portaria nº 01/2006, considerando que:

As situações de privação em que se encontram alguns grupos so-
ciais indicam a necessidade de uma política educativa que, nos mol-
des do Programa Conexões de Saberes, promova formas de equida-
de. Pobreza material, associada a relações sociais discriminadoras, 
fomentam um tecido social vulnerável (PCS-UFU, 2010, p.5).

(...) é possível afirmar que toda a proposta está envolvida no de-
senvolvimento de duas diretrizes: inserção, no planejamento e na im-
plementação da proposta, de estudantes de graduação das diferentes 
áreas do conhecimento, oriundos das camadas populares, para atua-
rem na perspectiva crítica da Extensão Universitária; priorização de 
práticas que ultrapassem a idéia da simples transmissão de informa-
ções e saberes, apontando para o aguçamento do “pensar criticamen-
te”, buscando colaborar para que todos os envolvidos busquem o en-
tendimento e a  compreensão do “mundo em que vivem”,  e se na 
elaboração de propostas populares e na construção de ferramentas 
para sua comprometam efetivação, contribuindo, assim, para o pro-
cesso de transformação social (PCS-UFU, 2010, p.6).

1 - Resultado das atividades do Subprojeto / Ações 14 - Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Comunidades 
Populares em Uberlândia, desenvolvido junto ao PCS/UFU - IG (Geografia)

2 - Professora de Geografia, Coordenadora do Grupo de Pesquisa Espaços de Educação e Espiritualidade - GPEEE, participante do 
Laboratório de Ensino de Geografia – LEGEO, do Instituto de Geografia – IG / UFU. Integrante da Equipe do Subprojeto Ações 14 
“Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Comunidades Populares em Uberlândia” - Projeto Conexões de Saberes 
entre UFU e Comunidade (s). E-mail: profa_adriany@yahoo.com.br.

3 - Professor de Geografia, na Área “Meio Ambiente e Saúde”, nos Cursos Técnicos da Escola Técnica de Saúde ESTES / UFU. Integrante 
da Equipe do Subprojeto Ações 14 “Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Comunidades Populares em 
Uberlândia” - Programa Projeto Conexões de Saberes entre UFU e Comunidade(s). E-mail: oliveirajota@estes.ufu.br

4 - Geógrafo Urbanista e Professor – Instituto de Geografia – IG / UFU, participante do Laboratório de Ensino de Geografia – LEGEO. 
Integrante da Equipe do Subprojeto Ações 14 “Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Comunidades Populares em 
Uberlândia” - Projeto Conexões de Saberes entre UFU e Comunidade(s). E-mail: falcão@ufu.br
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O Programa indicava as seguintes dimensões básicas para os Projetos a serem apoiados:

I. Político-institucional – firmando o Programa na agenda política 
das IES públicas federais para contribuir para a formulação de uma 
política nacional de ações afirmativas destinadas à democratização 
do acesso e da permanência, com qualidade, de estudantes de ori-
gem popular na universidade.

II. Formação acadêmica e política - visando à atuação qualificada 
dos estudantes de origem popular participantes do Programa como 
pesquisadores e extensionistas, do ponto de vista social e técnico-ci-
entífico, em diferentes espaços sociais, nas comunidades populares e 
na universidade.

III. Interação comunidade e universidade - promovendo o encontro 
e a troca de saberes e fazeres entre as comunidades populares e a 
universidade a partir da implementação de projetos de extensão-ensi-
no-pesquisa.

O Programa Conexões de Saberes apresentou como Objetivos Gerais:

- Implementar ações articuladoras entre os saberes e fazeres aca-
dêmicos e populares, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com 
o intuito de contribuir de forma direta para: a formação política dos es-
tudantes de origem popular; a sua permanência na universidade; o re-
conhecimento da importância da troca desses saberes e fazeres;

- A concretização e a valorização da participação desses estudan-
tes na formação dos membros das comunidades envolvidas; a conti-
nuidade da formação educacional dos universitários; e para destacar 
a importância do ingresso e permanência na universidade;

- Promover a integração interinstitucional, multidisciplinar, interdis-
ciplinar e o relacionamento multiprofissional, além de incentivar os es-
tudantes do ensino superior a se envolverem criticamente com a ativi-
dade científica e multidisciplinar,  reconhecendo a indissociabilidade 
da extensão com a pesquisa e o ensino;

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do exercício da 
cidadania ativa das comunidades atendidas, por meio da constituição 
de espaços de convivência e de integração socioeducativas destina-
dos, objetivamente, a atenuar, a falta de equipamentos sociais para a 
prática da cultura e do lazer; a ampliar o exercício dos direitos à edu-
cação, cultura, lazer, saúde e a formação crítica e a identidade cultu-
ral-comunitária.
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O Programa Conexões de Saberes é um projeto acadêmico vinculado à Pró-reitoria de Ex-
tensão. Ele foi constituído por uma Coordenação local, uma Equipe Gestora, Coordenações e 
Equipes dos Subprojetos, um grupo de bolsistas estudantes de graduação, como também por 
voluntários da UFU e da Comunidade que se integram às atividades previstas.

Ele teve como meta promover o desenvolvimento de atividades tanto com estudantes uni-
versitários de origem popular, quanto entre a universidade e comunidades populares de Uber-
lândia e Ituiutaba, envolvendo várias áreas do conhecimento. Foi iniciado no segundo semes-
tre de 2010, e se encerrou no final do primeiro semestre de 2011.

As atividades do Subprojeto Ação 14 “Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Uni-
versidade e Comunidades Populares em Uberlândia” - Geografia foram realizadas a partir de 
três temáticas: Cidade, Educação e Culturas Populares; Construindo a Casa: Edificando e Ha-
bitando a Cidade; Idosos: Desenhando, Intervindo e Construindo a Cidade.

A cidade foi então pensada em perspectiva coletiva, considerando cenários, atores e enre-
dos, de forma a conectar e tecer saberes: universidade e comunidades populares, e a partir 
buscando construir/reconstruir conceitos relativos às temáticas.

Pensou-se para o primeiro tema “Cidade, Educação e Culturas Populares: Intervindo no  
Urbano” pensar formas de intervenção proativas no sentido de políticas públicas mais amplas 
em termos de educação e cultura, envolvendo as comunidades em geral, por meio de escolas, 
associações de moradores, sindicatos, entidades sociais, entre outros podendo-se atuar em par-
ceria com as áreas envolvidas no Projeto “Conexões de Saberes entre UFU e Comunidade(s)”. 

Na segunda temática “Construindo a Casa: Edificando e Habitando a Cidade”, pensou-se 
atuar junto ao público alvo (mais familiares, vizinhos e amigos dos participantes) das ativida-
des do Subprojeto “Canteiro escola: construindo cidadania”.

Quanto à terceira temática “Idosos em Uberlândia: Desenhando, Intervindo e Construindo  
a Cidade”, a intenção foi trabalhar com os mesmos idosos que constituirão o público alvo do 
Subprojeto “Multidisciplinaridade na atenção à saúde bucal e geral do idoso”. Foi, também, 
proposto trabalhar em parceria com o Subprojeto “Educação nutricional”.

As atividades desenvolvidas no âmbito do Subprojeto tiveram o intuito de colaborar no 
aprofundamento e aperfeiçoamento da formação acadêmica e política dos estudantes estagiá-
rios ligados direta e indiretamente ao mesmo, oriundos de segmentos populares, por meio de 
atividades de extensão, pesquisa e melhoria de ensino de forma interativa, envolvendo saberes 
acadêmicos e populares, de modo a contribuir na valorização e fortalecimento de comunida-
des populares.
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O Subprojeto Ações 14 “Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Co-
munidades Populares em Uberlândia” - Geografia, em termos de metodologia, teve em parte 
sua gênese inspirada em duas significativas realizações anteriores, também desenvolvidas no 
âmbito da UFU, nos últimos dez anos, considerando a educação para a cidadania, a “Oficina 
de Desenho Urbano: As Crianças, os Jovens e a Cidade” e “Lugar e Educação Urbana”. As-
sim, intencionou-se muito especial abordar a cidade e o urbano também na ótica dos atores 
sociais idosos originários das comunidades populares, refletido mais acuradamente sua inser-
ção na constituição da cidade e do urbano.

1. SUBPROJETO AÇÕES 14 – GEOGRAFIA

O Subprojeto Ações 14 “Direito a Cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Co-
munidades Populares em Uberlândia” foi calcado tendo sua concepção e construção fundada 
na perspectiva de discussão da cidade que se tem e da cidade que se quer construir, colocando 
em questão o “direito à cidade”, ou seja, o formal e o real. Buscando desnudar as contradições 
advindas das relações sociais.

As temáticas norteadoras do Subprojeto foram às seguintes: Cidade, Educação e Culturas 
Populares; Construindo a Casa: Edificando e Habitando a Cidade; Idosos: Desenhando, Inter-
vindo e Construindo a Cidade. 

Inicialmente estavam previstas a realização de 21 atividades, contando em parte delas com 
a parceria dos subprojetos: “Multidisciplinaridade na atenção à saúde bucal e geral do idoso” 
(Escola Técnica de Saúde - ESTES), “Educação nutricional” (Curso de Nutrição – Faculdade 
de Medicina, FAMED) e “Canteiro escola: construindo cidadania” (Faculdade de Engenharia 
Civil, FECIV), fundamentadas nos princípios da transdisciplinaridade, do respeito à diversida-
de étnica, cultural e social, a igualdade e equidade de oportunidades entre os diferentes seg-
mentos sociais.

O Subprojeto objetivou oportunizar as trocas de saberes entre a universidade e comunida-
des populares, na perspectiva do desenvolvimento e construção de competências, habilidades 
e novos conhecimentos, voltados para o avanço da educação cidadã e a conquista do direito a 
cidade em sentido pleno. Esta se constitui em um processo permanente, no que tange às as-
pectos econômicos, políticos, sociais e culturais, na direção das demandas populares.

Almejou, também, contribuir no estabelecimento de condições necessárias à promoção do 
encontro, da discussão e da elaboração de práticas pedagógicas na perspectiva popular, bus-

162 Programa Conexão de Saberes - UFU - Uberlândia - 2010 / 2011



cando a reflexão teórica e a valorização de “modos de vida”, respeitando as diferenças socio-
culturais, de gênero, de faixas etárias e étnicas.

Assim, a proposta do Subprojeto teve a intenção às temáticas indicadas, partindo da abor-
dagem da cidade enquanto “palco” e do urbano enquanto “conteúdos e processos”, pensando 
a “cidade” na perspectiva das “comunidades populares”, tomando como ponto de partida as 
inserções socioculturais das pessoas em seus lugares de vivência. Isso implicou em discutir as 
formas de “inclusão” e do direito à cidade, tanto em termos de usufruto, quanto de atuação 
política no que tange ao planejamento e gestão pública.

Desta forma foram aprofundados e ampliados conceitos de forma a conectar saberes acadê-
micos e populares no desenvolvimento das atividades. 

As temáticas básicas para a elaboração das atividades foram: “Cidade, Educação e Cultu-
ras Populares: Intervindo no Urbano”, pensando formas de intervenção proativas no sentido 
de políticas públicas mais amplas em termos de educação e cultura, envolvendo as comunida-
des em geral, por meio de escolas, associações de moradores, sindicatos, entidades sociais, 
entre outros podendo atuar em parceria com as áreas interessadas,  envolvidas  no Projeto; 
“Construindo a Casa: Edificando e Habitando a Cidade”, pensando em atuar junto aos parti-
cipantes (mais familiares, vizinhos e amigos) das atividades do Subprojeto “Canteiro escola:  
construindo cidadania”;  “Idosos em Uberlândia: Desenhando, Intervindo e Construindo a  
Cidade”, com a intenção de trabalhar junto aos mesmos idosos do Subprojeto “Multidiscipli-
naridade na atenção à saúde bucal e geral do idoso”, e também em parceria com o Subproje-
to “Educação nutricional”.

A metodologia norteadora das ações / atividades foi calcada na indagação sobre a “cidade 
que você tem e a cidade que gostaria de construir”, utilizando a linguagem do “desenho”, 
sem desconsiderar a inserção de palavras e/ou frases (com caneta Bic preta em uma folha A4 
branca). Haveria também “diálogos” em grupo com os desenhos desenhados, sempre sem os 
desenhos dos participantes do mesmo. Os resultados das atividades em grupo seriam posteri-
ormente expostos contribuindo na continuidade dos trabalhos.

Nesta abordagem da linguagem do desenho destaca-se que ...

Desenhar é desenhar-se. O desenho nasce do fazer gestual, que 
é marca do corpo, corpo-presença no papel - corpo vibrátil que se faz 
ver por linhas de uma pessoa múltipla e multiplicada - linha-pessoa 
em sua condição desenhante. Os desenhos são linhas primevas, li-
nhas-gestos,  linha-corpo,  linhas corpus,  riquezas de possibilidades, 
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de percepções, de apreensões, expressões e significações (FRAN-
GE, 2003, p.2).

A implementação das atividades estiveram sempre ancoradas nos pressupostos do Progra-
ma, o qual estabeleceu que as propostas devessem estar voltadas para assegurar a permanên-
cia dos estudantes de origem popular na universidade. Neste sentido, com as ações / ativida-
des  propostas  pretendiam-se  contribuir  no  estabelecimento  de  condições  necessárias  à 
promoção do encontro, da discussão e da elaboração de práticas pedagógicas de valorização 
do público alvo, em perspectiva popular. 

Assim, as propostas fundamentaram-se nos princípios da transdisciplinaridade, do respeito 
à diversidade étnica, cultural e social, e aponta para a busca da ampliação dos direitos da 
igualdade de oportunidades para os seguimentos das comunidades populares de Uberlândia, 
em termos socioeconômicos, culturais e políticos. 

A extensão-pesquisa na proposta da conexão de saberes precisaria primar por práticas que 
ultrapassem a idéia da simples transmissão de informações e saberes, apontando para o aguça-
mento do “pensar criticamente”, colaborando para que todos os envolvidos busquem o enten-
dimento e a compreensão do “mundo em que vivem”, e se comprometam na elaboração de 
propostas populares, e na construção de ferramentas para sua efetivação, no contexto do pro-
cesso de transformação e avanço social.

O conhecimento e a apropriação crítica dos problemas sociais permitiriam a tomada de 
consciência e podem ajudar a quebrar formas de alienação, possibilitando descobertas do real, 
e a criação de estratégias para a superação de formas de opressão. 

Com a conexão de saberes entre a universidade e comunidades populares, poder-se-ia esta-
belecer um ponto de partida, no encontro e fricção de saberes fragmentados, que contenham 
um significado social, e saberes sistematizados. 

Seria importante também, atuar no sentido de fomentar junto aos envolvidos nas atividades 
a reflexão sobre o que sabem, e a incorporação do acúmulo teórico da prática social, e da prá -
tica educativa, com vistas à ampliação das potencialidades, na busca de alternativas solidárias 
de viver, construindo e reconstruindo espaços de sociabilidade e educação para a cidadania. 

Foram adotados alguns procedimentos como meios de avaliação das atividades e ações, 
bem como do desenvolvimento do trabalho como um todo, como por exemplo, os relatórios 
qualitativos e quantitativos; os depoimentos e ajudas memória.
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Quanto aos locais de realização das atividades, aquelas relativas ao público alvo acontece-
ram em espaços junto ou próximos de comunidades populares (escolas, associações, e no Am-
bulatório Didático de Geriatria do Hospital de Clínicas da UFU. 

As reuniões de planejamento,  preparação de atividades e de estudo, aconteceram como 
maior frequência no Laboratório de Ensino de Geografia – LEGEO, sem esquecer-se dos en-
contros realizados na Escola Técnica de Saúde e no Ambulatório Didático de Geriatria como 
forma de programar as atividades propostas.

Durante a execução do Subprojeto houve problemas, assim como sucessos, um Projeto que 
envolve extensão, pesquisa e ensino, as três dimensões da universidade, com certeza não é 
uma atividade simples, com execução meramente tarefeira, pelo contrário exige diálogo, paci-
ência e persistência em valorizar os saberes presentes nas comunidades populares.

Por isso, entendemos que,

Extensão (...)  é  um trabalho gestado,  desde o seu início,  entre 
pessoas da universidade e dos variados lugares das comunidades. O 
ensino,  a pesquisa e a  extensão são momentos de co-participa-a-
ções, nos quais todas as pessoas são atores culturais e sociais, pois 
atuam  como  propositores,  realizadores  e  avaliadores  críticos  para 
continuidades que interliguem saber e significação para uma vida so-
cializada e criadora (FRANGE, 2003, p.1).

Acreditando nas possibilidades da extensão e da pesquisa serem meios de ensino, a Ações 
14 desenvolveu várias atividades voltadas para a reflexão da educação popular, entre elas a 
metodologia da comunicação com os desenhos, e as interações/conexões com as Ações da 
Nutrição e da Saúde Bucal de Idosos.

Nesse contexto o Subprojeto Ações 14 “Direito à Cidade: Dialogando e Matutando – Uni-
versidade e Comunidades Populares de Uberlândia”, entendia que era necessário pensar o 
município e a cidade de forma qualificadamente inclusiva, com efetiva oportunidade de parti-
cipação popular nas decisões e destinos locais, especialmente quanto aos interesses desses se-
guimentos sociais. 

Durante a realização das ações do Subprojeto buscou-se socializar informações sobre o 
mesmo e atrair novos parceiros e colaboradores externos, bem como possíveis interessados 
nas atividades desenvolvidas.

No caso do Subprojeto, seu objetivo era sistematizar saberes e construir coletivamente no-
vos conhecimentos junto às comunidades populares,  visando instrumentalizá-las tendo em 
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vista o acesso aos bens socioculturais e inserções participativas no planejamento e gestão pú-
blica do município; promover o diálogo e a reflexão crítica sobre diferentes leituras de mundo 
e implicações subjacentes, com a importância da participação ativa na elaboração de políticas 
públicas que contemplem a inclusão social qualificada.

No decorrer do desenvolvimento do Subprojeto foram realizados encontros de estudos in-
ternos da Equipe, sendo os mesmos abertos a participação dos colaboradores oriundos das ins-
tituições parceiras.  

A metodologia proposta visava despertar o senso crítico e a promoção o diálogo entre a 
equipe e os participantes das comunidades interna e externa, buscando desta forma e em pro-
cesso de construção coletiva, a elaboração de novos saberes em perspectiva solidária. O per-
curso a ser percorrido tinha como meta a auto-estima, a formação e a capacitação na perspec-
tiva  da  organização  de  comunidades  populares  com  vistas  a  que  seus  integrantes 
coletivamente se constituíssem em sujeitos de suas histórias.

As atividades se fundamentaram no diálogo e na valorização entre os saberes acadêmicos e 
populares. Na realização das atividades foram desenvolvidas também vivências e dinâmicas 
buscando a ampliação das relações inter e intrapessoais. 

No que tange a avaliação, tendo em vista os objetivos da proposta, que levavam em conta a 
importância tanto da informação quanto da formação, incluindo a articulação entre níveis de 
conhecimento, envolvendo comunidades populares, a avaliação levou em conta aspectos qua-
litativos e quantitativos, como: a avaliação pela população alvo quando da realização das ati-
vidades; a elaboração e divulgação de dados e informações a respeito das temáticas e assuntos 
trabalhados no decorrer do desenvolvimento das atividades, entre outros.

As atividades do Subprojeto começaram no início de setembro de 2010, com planejamento, 
grupo de estudos, reuniões como preparação e organização de materiais para execução das ati-
vidades, acertos de parcerias como: Escola Municipal Afrânio Rodrigues da Cunha, no Bairro 
Jardim Brasília; Casa Assistencial Pai Joaquim de Angola, Bairro Seringueiras e a Associação 
Feminina do Bairro Seringueiras.

Já em 2011, as atividades ocorreram na Escola Estadual Frei Egídio Parisi, Bairro Segis-
mundo Pereira; no Ambulatório Didático de Geriatria (HC / UFU) e na ONG Estação Vida, 
Bairro Shopping Parque.

Nestas  atividades  foram parceiros  os  Subprojetos  “Multidisciplinaridade na atenção à  
saúde bucal e geral do idoso” e “Educação nutricional”.
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2.  ATIVIDADES DO SUBPROJETO AÇÃO 14

A primeira atividade  da Ação 14 foi realizada, à noite no dia 25 de outubro de 2010, tendo 
como parceiro o Subprojeto  “Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde Bucal e Geral do  
Idoso - MASI”. Os temas da Programação foram “Cidade: Cenários, Atores, Histórias e No-
ções de Saúde Bucal e Geral”. O público eram jovens, adultos e idosos estudantes do período 
noturno da Escola Municipal Afrânio Rodrigues da Cunha, no bairro Jardim Brasília. Ao todo 
foram 80 participantes.

Sobre “Noções de Saúde Bucal e Geral” a equipe do MASI utilizou o tempo de, aproxima-
damente, 40 minutos em quatro momentos: Conceito de Saúde; Breve discussão sobre bem-
estar (satisfação com a vida e consigo mesmo); Auto-estima; e Cuidado com o corpo, princi-
palmente com a boca (Sistema mastigatório, Função dos dentes, Causa da perda dos dentes, 
Higiene bucal, Auto-exame). 

Para esta atividade utilizou-se duas cartolinas para a confecção dos crachás para os partici-
pantes que foram inicialmente divididos em dois grupos e cada Ação realizou o seu trabalho 
específico em cada grupo (jovens, adultos, e idosos). 

Em seguida, a equipe da Ação 14 iniciou a atividade com o desenho individual, a partir dos 
conteúdos expostos, tendo como referência “A Cidade que você tem e a cidade que gostaria 
de ter”. Para isso, cada participante recebeu uma folha A4 e uma caneta preta. Este foi um 
momento de grande envolvimento de todos os participantes. Depois, foram formados seis gru-
pos em salas diferentes (com coordenador e relator). Cada grupo com o papel pardo na mão 
iniciou o diálogo com os desenhos e anotaram os resultados. Durante esta etapa de conversa 
com os desenhos os participantes também ficaram bem envolvidos, o que o fato de estarem 
em grupos menores ajudou muito.

Segundo a avaliação dos participantes os desenhos revelaram que  “A Cidade que temos 
hoje” apresenta péssimas condições de moradia, como casas inacabadas e barracos; ruas com 
buracos e sem sinalização adequada; pouca arborização, parques e praças; aterros sanitários 
nas proximidades das residências; vandalismo; muitas drogas e violência; falta de pavimenta-
ção das ruas; falta saneamento básico para a população mais carente; não há preservação do 
meio ambiente; nem áreas de lazer; são péssimas as condições do transporte público; e de se-
gurança. A cidade também está poluída; faltam escolas; lixo nas ruas; poucas ambulâncias e 
médicos especializados nos postos de saúde e nos hospitais; super lotação nos ônibus; excesso 
de indústrias, fábricas; muita impunidade e grande decepção com os políticos; muito trabalho 
e pouco tempo pra descansar; transito desorganizado e violento; falta de respeito e de cuidado 
com os idosos; terrenos vagos e com lixo, entre outros.
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Sobre “A Cidade que sonhamos”, os participantes escreveram que gostariam de uma cida-
de sem violência; com qualidade na saúde, mais vagas nos leitos dos hospitais, mais áreas de 
lazer como parques, praças, áreas verdes, poliesportivos, ruas melhor pavimentadas e bem si-
nalizadas; mais creches; bom serviço de transporte coletivo; mais programas de combate às 
drogas e a violência; mais investimento na educação, mais brincadeiras e tempo para o lazer; 
mais policiamento e segurança; menos violenta,  mais opções de trabalho e estudo, menos 
agrotóxicos; moradias melhores e melhores salários.

A Escola Municipal Professora Cecy Cardoso Porfírio, no bairro Mansour foi procurada, 
porém sem sucesso, pois houve uma grande resistência por parte dos responsáveis pela escola 
em aceitar a entrada do subprojeto na mesma.

Já no dia 13 de novembro de 2010, a segunda atividade ocorreu na Casa Assistencial Pai 
Joaquim de Angola, Bairro Seringueiras, no período das 14h00min às 18h00min, em parceria 
com o Subprojeto “Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde Bucal e Geral do Idoso” e a As-
sociação Feminina do Bairro Seringueiras, cuja programação foi “Cidade: Cenários, Atores, 
Histórias e Noções de Saúde Bucal e Geral”. O público que participou das atividades foi: jo-
vens, adultos e idosos, num total de 50 pessoas.

Ainda em 2010, no dia 22 de novembro, as atividades ocorreram na Escola Municipal 
Afrânio Rodrigues da Cunha, Bairro Jardim Brasília, no horário noturno, com a temática “Ci-
dade,  Alimentação e Vida Saudável”, dentro de 4 momentos. Primeiro,  foi  à aplicação de 
questionário com o objetivo de traçar o perfil dos participantes sobre a questão alimentar de 
cada um e ao mesmo tempo o que conhecem sobre alimentação saudável. O segundo foi uma 
dinâmica com os 10 passos da alimentação saudável. Já o terceiro, ocorreu à abordagem sobre 
reaproveitamento ou aproveitamento integral de alimentos. Por fim, foi à elaboração de recei-
tas e degustação: suco de couve com limão. Este conjunto de atividades contou com a parceria 
do Subprojeto “Educação Nutricional”. O público que participou das atividades foi: jovens, 
adultos e idosos, num total de 50 pessoas.

Já em 2011, ocorreram três encontros na Escola Estadual Frei Egídio Parisi. O primeiro 
ocorreu no dia 16 de março, no período da noite, onde a Ação 14 foi responsável pela temática 
“A CIDADE, O QUE É ISSO?”, discutindo questões relacionadas ao Palco, ao Cenário, aos 
Atores e ao Enredo. Para a realização desta atividade dividiu-se o tempo em 5 momentos, as-
sim disposto: exposição do conteúdo (base teórica), desenhos individuais, diálogo com os de-
senhos em pequenos grupos, exposição dos diálogos dos grupos, encerramento com uma ava-
liação das atividades. O público foi o grupo de estudantes da Educação de Jovens e Adultos, 
num total de 80 pessoas.
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O segundo, no dia 31 de março de 2011, no período da noite, onde as atividades estiveram 
relacionadas com a temática “Cidade e Vida Saudável”. As atividades foram conduzidas pelos 
Subprojetos da Ação 14 e Educação Nutricional,  tendo como direcionamento as ideias de 
“Municípios e Comunidades Saudáveis”, considerando que as condições e os recursos funda-
mentais para a saúde são: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, 
recursos sustentáveis e justiça social e equidade. Para a realização desta atividade dividiu-se o 
tempo em 5 momentos, assim disposto: exposição do conteúdo (base teórica), desenhos e es-
critas individuais sobre os pontos positivos e negativos sobre no bairro sobre “Cidade e Vida 
Saudável”, diálogo com os desenhos e escritas em pequenos grupos para identificar a partir do 
mapa sobre “Cidade e Vida Saudável”, exposição dos diálogos dos grupos, encerramento com 
uma avaliação das atividades. O público foi os de estudantes da Educação de Jovens e Adul-
tos, num total de 80 pessoas.

No dia 28 de abril de 2011, também no período noturno com 50 estudantes da Educação de 
Jovens e Adultos, cuja temática na ordem do dia foi “A Cidade e a Saúde Coletiva”, realizada 
em parceria com o subprojeto da Saúde Bucal e Geral. A metodologia adotada foi a recepção e 
conversa geral com os participantes e exposição do cronograma, fazendo algumas indagações 
sobre  “ONDE E QUANDO CUIDO DA MINHA SAÚDE?,  QUANTO TEMPO GASTO 
PARA CUIDAR DA MINHA SAÚDE?, QUANTO CUSTA CUIDAR DA MINHA SAÚDE?, 
PARA QUE CUIDAR DA MINHA SAÚDE?”. Neste momento uma estudante do Curso de 
Psicologia participou dialogando com os participantes sobre “Outro olhar sobre a Cidade e a 
Saúde”. Depois a equipe da Geografia discutiu sobre a “A Cidade e a Saúde Coletiva”, com 
abordagens sobre o Sistema Único de Saúde, considerando os seus princípios: Universalidade, 
Equidade, Integralidade, Descentralização e comando único, Resolutividade, Regionalização 
e hierarquização e Participação popular. Posteriormente, ocorreram algumas reflexões sobre 
“Saúde Bucal e Geral”. Após estas discussões, foram realizados desenhos individuais, diálogo 
com os desenhos em pequenos grupos, exposição dos diálogos dos grupos, encerramento com 
uma avaliação e encerramento.

Outro conjunto de atividades ocorreu no Ambulatório Didático de Geriatria (HC / UFU), 
no final da tarde, das 16h00min às 17h30min, com um grupo de idosos que passam por aten-
dimentos médicos no referido Ambulatório.

Para a realização das mesmas, desde o início de março de 2011, componentes dos Subpro-
jetos  Multidisciplinaridade na Atenção à Saúde Bucal e Geral do Idoso - MASI, Educação  
Nutricional e Direito à Cidade: Dialogando e Matutando – Universidade e Comunidades Po-
pulares de Uberlândia, em diversas reuniões tanto no LEGEO / IG / UFU, bem como na ES-
TES, prepararam um cronograma de encontro com os idosos e atividades, tais como: levanta-
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mento da relação dos idosos atendidos no ambulatório de Geriatria, principalmente aqueles 
que apresentassem uma maior lucidez, organização de materiais como canetas hidrocor, carto-
lina, papel pardo, papel A4, cola, tesoura, fita adesiva, imagens de revistas que retratavam “O 
que é saudável?”.

A primeira atividade ocorreu no dia 12 de maio de 2011, com a apresentação dos compo-
nentes das equipes e dos idosos, através da entrega de crachás para todas 15 pessoas. Neste 
encontro, além da apresentação do nome, foi realizada uma dinâmica com gravuras e sua co-
lagem em duas cartolinas sobre “O que é e não é saudável?”, cujo objetivo principal era com-
parar com as demais colagens a serem realizadas nas próximas atividades. Também ocorreu à 
exposição das datas e das temáticas dos próximos encontros (Tabela 1).

Tabela 1 – Programação de atividades com os idosos no Ambulatório, 2011

DATAS TEMÁTICAS RESPONSÁVEIS
19/5/2011 CIDADE SAUDÁVEL E 

SAÚDE BUCAL E 
GERAL

Equipes: Direito à Cidade: Dialogando e 
Matutando – Universidade e Comunidades 
Populares de Uberlândia e Multidisciplinaridade 
na Atenção à Saúde Bucal e Geral do Idoso – 
MASI.

26/5/2011 ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL e ESTILOS 
DE VIA

Equipes: Educação Nutricional, da Psicologia e 
Terapia Ocupacional

02/6/2011 AVALIAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 
REALIZADAS NO 
AMBULATÓRIO COM 
OS IDOSOS

Equipes: Direito à Cidade: Dialogando e 
Matutando – Universidade e Comunidades 
Populares de Uberlândia; Multidisciplinaridade 
na Atenção à Saúde Bucal e Geral do Idoso – 
MASI e Educação Nutricional e da Psicologia e 
Terapia Ocupacional

08/6/2011 AVALIAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 
REALIZADAS NO 
AMBULATÓRIO COM 
OS IDOSOS E AS 
EQUIPES

Equipes: Direito à Cidade: Dialogando e 
Matutando – Universidade e Comunidades 
Populares de Uberlândia; Multidisciplinaridade 
na Atenção à Saúde Bucal e Geral do Idoso – 
MASI e Educação Nutricional e da Psicologia e 
Terapia Ocupacional

Em relação às atividades do dia 19 de maio, num primeiro momento os participantes foram 
convidados a dialogar sobre “O que é uma cidade saudável?”, a partir do bairro em que mora-
va, o que considerava bom e importante no seu bairro e qual relação com cidade saudável,  
aonde a equipe responsável conduziu as reflexões de que existem várias cidades saudáveis 
dentro das cidades. Outro momento foi uma dinâmica sobre “Mitos e Verdades na saúde bu-
cal”, a partir de frases preparadas a equipe da Saúde Bucal e Geral.
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No dia 26 de maio, novamente em dois momentos. No primeiro, a equipe da Educação Nu-
tricional distribuiu vários painéis contendo imagens de diversos tipos de alimentos, onde se 
discutiu a importância dos alimentos funcionais.

Já no dia 02 de junho toda a equipe participante junto aos idosos refletiu-se sobre as ativi-
dades realizadas nos encontros anteriores, a importância de cada temática e uma projeção pos-
sível para o segundo semestre de 2011.

Por fim, no dia 08 de junho, ocorreu uma avaliação geral das atividades e planejamento da 
continuidade do grupo até o término do semestre e para o próximo semestre. As equipes en-
tenderam que é muito importante a continuidade dos encontros com outras temáticas, suges-
tões dos idosos, mas que ocorra uma temática por encontro, bem como de 15 em 15 dias.

Foram realizadas reuniões da equipe para balanço do andamento das questões referentes ao 
Subprojeto, estas reuniões foram realizadas semanalmente.  Dentre as atividades da equipe 
aconteceram estudos em grupo, como estudo e fichamento do livro “Oficina de Desenho Ur-
bano: Desenhando e Construindo a Cidade no Cerrado”.

Os estagiários foram incentivados a participar de outras atividades, como o da ação “Mídia 
InFormação” com exibição de filmes e o diálogo sobre eles, com o objetivo é a utilização dos 
filmes em atividades nas comunidades. Assim como membros da Equipe tiveram a participa-
ção em eventos como o Salão Proex, na UFU, em Uberlândia, em outubro de 2010, e o En-
contro Nacional de Prática de Ensino de Geografia, na cidade de Goiânia, em abril de 2011.

3. DIALOGNADO, MATUTANDO E AVALIANDO...

Considera-se que o Programa Conexões de Saberes atendeu, parcialmente, os seus objeti-
vos no que se referem às “conexões de saberes”. Parcialmente, porque as condições formais 
da academia estão um pouco distantes do que se propõe na teoria. Na prática os propositores 
não conseguem as devidas articulações de saberes e de fazeres entre os parceiros e as comuni-
dades populares.

Mas, acreditamos que, por outro lado dentro dos objetivos gerais “Implementar ações arti-
culadoras entre os saberes e fazeres acadêmicos e populares, por meio do ensino, pesquisa e 
extensão (...); (...) Promover a integração interinstitucional, multidisciplinar, interdisciplinar e 
o relacionamento multiprofissional (...); Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do 
exercício da cidadania ativa das comunidades atendidas, por meio da constituição de espaços 
de convivência e de integração socioeducativas destinados, objetivamente, a atenuar, a falta 
de equipamentos sociais para a prática da cultura e do lazer; a ampliar o exercício dos direitos 
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à educação, cultura, lazer, saúde e a formação crítica e a identidade cultural-comunitária” fo-
ram possíveis de se realizarem, pois os interessados, num primeiro momento os componentes 
das equipes e depois a comunidade convidada, dispuseram colocar em prática ideias de saber 
fazer de formas diferenciadas.

Para um dos estagiários, 

Acredito que o Subprojeto vem se destacando dentro do Programa 
conexões de Saberes UFU, já que estivemos presentes em todas as 
reuniões e atividades relacionadas ao Programa, as que fomos con-
vocados e também as que fomos convidados. O desenvolvimento do 
Subprojeto também está bom, já firmamos três parcerias com institui-
ções nas comunidades, realizamos uma atividade e temos outras três 
programadas para este  ano.  No meu entendimento não existe  ne-
nhum problema sério que comprometa a efetivação do Subprojeto, 
mas um ponto que é necessário ser melhorado é a realização anteci-
pada das tarefas, já que diversas vezes as coisas foram resolvidas na 
última hora. Considero que há uma boa articulação entre a equipe e 
percebo que todos (professores, alunos) estão interessados e dispos-
tos a fazerem um bom trabalho, percebo também um bom envolvi-
mento dos colaboradores externos. Penso que após dois meses o en-
tendimento de todos sobre a temática e metodologia e importância do 
Subprojeto já está bem amadurecida. Avalio de forma positiva os dois 
meses do Subprojeto e acredito que temos condições de fazermos 
uma boa contribuição para o Programa Conexões de Saberes UFU 
(MOREIRA, 2010, p. 2)

Para outro estagiário,

O mês de outubro foi o segundo mês que estamos trabalhando no 
projeto, e na minha avaliação, esse foi mais proveitoso do que o pri-
meiro, pois começamos a trabalhar de fato com assuntos do subpro-
jeto e a dar início às atividades, penso que quanto mais vai passando 
o tempo mais vamos nos engajando com o projeto e tento maior en-
tendimento da metodologia. (..) penso que esse mês foi importante 
para me acostumar com o ritmo e para ficar mais envolvido com o 
projeto e com as atividades acadêmicas, pois até então eu nunca ti-
nha feito nada parecido, e a medida que os dias foram passando, eu 
fui me interessando mais ainda pelo projeto e suas propostas. (...) a 
atividade foi bastante proveitosa, o conteúdo pôde ser exposto com 
clareza, a aceitação dos participantes foi grande bem com o envolvi -
mento dos mesmos. Todos demonstraram que gostaram do momento, 
e nos agradeceram bastante pelo convite. Apesar dos contratempos 

172 Programa Conexão de Saberes - UFU - Uberlândia - 2010 / 2011



se pode dizer que foi altamente tranquilo o andamento da atividade. A 
meu ver, foi um sucesso (BATISTA, 2010, p. 2-3)

Em relação às avaliações das comunidades podemos nos atentar para algumas delas, tais 
como:

Sobre a palestra dos universitários o que eu mais gostei  foi  da 
Odontologia, pois ensinou como a gente precisa cuidar da boca, pre-
cisamos olhar diariamente se não está machucada e se esta forman-
do placa. Bom é sempre comer e em seguida escovar a boca e a lín-
gua para evitar qualquer tipo de doença ou carie. Como esta palestra 
foi boa precisava ver mais vezes (Estudante FRA, EMARC, p. 01).

Eu gostei muito desse projeto, pois nós aprendemos muitas coisas 
boas, e também foi legal juntar as turmas de outras salas, foi legal  
que fizemos desenhos depois separamos em grupos para discutirmos 
os desenhos, isso foi bom, para ocupar nossa mente com exercícios 
assim. Eu também acho que devemos continuar essas palestras para 
nós porque é muito bom (Estudante DAN, EMARC, p. 01).

A aula diferente que tivemos me serviu para aprender que é ne-
cessário cuidar da saúde da minha boca, pois, ela é um cartão de vi-
sitas; e me serviu também para aprender a compartilhar com pessoas 
diferentes as questões que a nossa cidade precisa ser mudada. Ah! E 
conhecer pessoas diferentes com experiências diferentes foi muito le-
gal; espero poder ter outra oportunidade como esta (Estudante HEL, 
EMARC, p. 01).

Eu gostei muito desse tipo de evento porque eu aprendi muitas 
coisas que eu não sabia, e eu acho muito interessante pois ensinou 
as pessoas a ter mais qualidade de vida e a preservar mais o planeta, 
cuida de si mesmo melhor. Em minha opinião eu acho que deveria ter 
mais eventos assim por que além da gente se distrair  e bom para 
conversarmos melhor com os outros (Estudante ELI, EMARC, p. 01).

Eu gostei da palestra da UFU, pois futuramente e atualmente isso 
está me servindo para varias coisas que eu aprendi. Eu gostaria que 
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a próxima palestra fosse sobre o mercado de trabalho hoje em dia. 
No mais não tenho mais nada a reclamar (Estudante ROS, EMARC, 
p. 01).

O que eu achei da Palestra foi muito interessante por que fala da 
higiene bucal e outro tipo de doença que pode prejudicar a saúde. 
Aprendi muita coisa com a palestra,  como cuidar dos dentes e da 
boca. É muito importante escovar os dentes pelo menos três vezes ao 
dia. A partir do dia que eu assisti à palestra aprendi a cuidar mais da 
minha saúde e tenho a certeza que muitas pessoas gostaram como 
nós gostamos (Estudante CEL, EMARC, p. 01).

Gostei muito do professor falar sobre a nossa cidade, a poluição, 
enfim um todo. O que achei muito proveitoso foi a palestra dos dentis-
tas, falaram muito sobre a higiene bucal que é muito importante para 
todas as pessoas. Gostaria que tivesse mais palestra sobre saúde e 
outros mais (Estudante JAN, EMARC, p. 01).

O tema foi pertinente para os alunos da EJA. Muitos puderam es-
clarecer  dúvidas  e  conceitos equivocados.  Possibilitou  o  diálogo  e 
uma aproximação dos alunos e professores da EJA com a Universida-
de. Houve grande envolvimento e participação dos alunos nas ativida-
des propostas. Os alunos da EJA tiveram um comportamento exem-
plar,  participaram  colaboração,  perguntaram  e  compartilharam  os 
seus anseios a respeito da cidade que sonham e da cidade que tem. 
A dinâmica usada foi diferente e movimentada, já que foram coloca-
dos em salas com outras turmas. A ausência na palestra da direção, 
vice e da supervisão da escola foi desagradável, o que vem reforçar a 
falta de envolvimento dos gestores nas atividades escolares. Enviar 
com antecedência a proposta da oficina para poder informar aos pro-
fessores. Utilizar mais imagens e menos textos, pois os alunos partici-
pantes vão desde a alfabetização de adultos até a oitava série do en-
sino  fundamental.  O  envolvimento  dos  estagiários  nas  tarefas  foi 
fundamental para o êxito da atividade. A disposição da equipe da Uni-
versidade se deslocar até a Escola para realizar a tarefa foi interes-
sante, agradável e legal, o que vem desmistificar que a universidade 
está distante da escola pública; ou seja, ela é uma parceira (SILVA et 
al., 2010, p. 01).
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Mesmo com todas estas avaliações “positivas e propositivas”, consideramos que em alguns 
momentos as não contribuições dos estagiários comprometeram a execução e a continuidade 
das atividades.

4. CONTINUIDADES ...

Considerando que o Programa “Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as 
comunidades populares”, vinha sendo realizado, até 2010, como uma iniciativa do Ministério 
da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade -  SECAD, e execução financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, e a partir de 2011, com a mudança e formato em PET CONEXÕES, pode 
assumir novos rumos de “Conexões de Saberes”.

Esta nova mudança e formato têm muito mais dimensão política institucional, do que aca-
dêmica,  onde os saberes e fazeres não poderão se constituir  de forma interdepartamental, 
transversal e multidisciplinar, permitindo que os atores e sujeitos tenham autorias em conso-
nâncias com as comunidades populares.

Outro aspecto a ser considerado, enquanto “Continuidades” referimos à “Formação Políti-
ca”, que ocorreu e permitiu a qualificação dos envolvidos, pois várias temáticas foram aborda-
das atendendo diversos segmentos acadêmicos.
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