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Apresentação
/ Presentation / Presentación
Extensão: a busca pela autonomia
A autonomia na aprendizagem é musa acalentada por muitos educadores. Entendemos
que a extensão, articulada com o ensino e a pesquisa, é lócus privilegiado para o exercício
da autonomia tanto do aluno quanto do professor.
Na universidade, todo processo educativo tem por meta possibilitar ao aluno
competência para o exercício profissional de forma eficiente, consciente, ética e estética.
Os projetos e programas de extensão, ao colocar o aluno em contato com a realidade de
determinado grupo social, o fazem no território onde o grupo vive ou atua. Neste aspecto,
a ação extensionista acontece em contato/ comunhão com pessoas do lugar, obrigando
alunos e professores a mobilizarem conhecimentos prévios, adquiridos na academia e
na vida.
Tal encontro com as pessoas desafia, alunos e professores, a pensarem e a agirem
com autonomia e remete à frase de Frei Beto ( ano): “A cabeça pensa, onde os pés
pisam!” Pode-se inferir que autonomia é pré-condição para o exercício da cidadania.
Prof. Dr. José Felício Goussain Murade
Pró-reitor de Extensão

10

Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2012). – Taubaté: 2012

www.unitau.br/scripts/revista_extensao | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208

1

Luz, Câmara, Educação: relatando a
experiência do Cineclubinho
Arinalda Silva Locatelli

(autora para correspondência)

Universidade Federal do Tocantins
Professora do Curso de Pedagogia
Av. Cruzeiro do Sul, 581 - Setor Aeroporto - 77900-000 - Tocantinópolis – TO
naldalli@uft.edu.br
Cristiane Oliveira Rosa
Universidade Federal do Tocantins
Graduanda do Curso de Pedagogia
Rua XV de Novembro, 394 - Centro - 77900-000 – Tocantinópolis - TO
corosa@uft.edu.br

Resumo

Neste artigo, apresentamos algumas reflexões sobre os três anos de atividades
realizadas pela equipe do Projeto Cineclubinho UFToca do Campus da UFT em
Tocantinópolis, que vem sendo realizada desde o segundo semestre de 2009. Ele foi criado
com o objetivo de promover o audiovisual como um agente de desenvolvimento cultural e
social para as crianças tocantinopolinas. As atividades de atendimento ao público infantil
iniciaram no dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia da Criança. Consideramos que
se trata de um espaço rico em possibilidades para a promoção do estímulo da fantasia,
do imaginário infantil, fomentando o trabalho de temas de uma forma lúdica, com vistas
a contribuir para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Também
propicia a realização de estudos, pesquisas e atividades ligadas às disciplinas do Curso
de Pedagogia, que visem ampliar as possibilidades de utilização do recurso da linguagem
audiovisual na atuação do(a) educador(a). Nestes dois anos de atividades, percebeuse que houve da parte do público uma receptividade satisfatória, haja vista o projeto
proporcionar algo novo para as crianças do município, em virtude de não termos salas
de cinema, nem de teatro na cidade. Observou-se também, que o projeto contribuiu
para estreitar a participação da comunidade escolar nas ações da Universidade, o que
para nós se constitui na possibilidade de realizar ações de intervenções locais. Assim,
por meio da exibição de filmes de qualquer nacionalidade, seguida de atividades lúdicas
destinadas ao público infantil, temos procurado incluir as crianças tocantinopolinas no
universo da sétima arte.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Audiovisual, Infância, Mídia.
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Lights, Camera, Education: reporting the experience of
Cineclubinho
Abstract
This article presents some reflections on the three years of activities undertaken by
staff of the Project Cineclubinho UFToca Tocantinópolis in the Campus UFT, which has
been held since the second half of 2009. It was created with the objective of promoting the
audiovisual as an agent of social and cultural development for children from Tocantinópolis.
The activities of service to children began on October 12, to celebrate Children’s Day. We
believe that this is an area rich in opportunities to promote the stimulation of fantasy,
childhood imagination, fostering the work of themes in a playful way, with a view to
contributing to the cognitive, emotional and social development. It also promotes studies,
research and activities related to disciplines of the School of Education, which aim to
increase the possibilities audiovisual language feature use in the performance of an
educator. In these two years of activities, it was identified a satisfactory receptivity from
the public, considering that the project aims at providing something new for the children
of the city, because we have no movie theaters there. It was also noted that the project
helped to strengthen community participation in school activities of the University, which
for us constitutes the ability to perform actions of local intervention. Thus, by viewing films
of any nationality, followed by recreational activities aimed at children, we have tried to
include children from Tocantinópolis in the world of cinema.

Keyword: Education, Audiovisual, Children, Media.

Luz, Cámara, Educación: relatando la experiencia del
Cineclub UFToca
Resumen
En este artículo presentamos algunas reflexiones hechas sobre tres años de
actividades realizadas por el equipo del proyecto Cineclub UFToca del Campus de la
Universidad Federal de Tocantins en Tocantinópolis. Las actividades tuvieron su inicio
el 12 de octubre en celebración del día de los niños. También propicia la realización de
estudios, pesquisas y actividades relacionadas a las signaturas del Curso de Pedagogía,
que visen ampliar las posibilidades de utilización del recurso de lenguaje audiovisual en
el trabajo del educador. En estos dos años de actividades, pudimos observar que hubo
receptividad satisfactoria, por el motivo de que el proyecto proporciona algo nuevo a los
niños del lugar, por no haber allí ni cine ni teatro. Observamos también que el proyecto
ha contribuido para estrechar los lazos entre la comunidad escolar y la Universidad, lo
que constituye en la posibilidad de intervenciones locales. Así siendo, la exhibición de
películas de nacionalidades cualquiera, seguidas de actividades lúdicas destinadas al
público infantil, hemos tratado de incluir los niños de Tocantins en el universo del séptimo
arte.

Palabras Clave: Educación, Audiovisual, Infancia, Midia.
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Introdução

Neste artigo, apresentamos algumas reflexões sobre os dois anos de atividades
realizadas pela equipe do Cineclubinho – UFToca, da Universidade Federal do Tocantins
– UFT, Campus de Tocantinópolis, que vêm sendo realizadas desde o segundo semestre
de 2009.
O Cineclubinho surgiu por causa da inquietação de uma mãe, ao ver na cidade a
carência em diversos aspectos, dentre eles um melhor atendimento na educação,
especialmente a infantil, que assim como o restante do País, sofre com as divergências
entre os avanços nos aspectos legais e a realidade de atendimento a este público. Dentre
esses, se pode mencionar o fato do município ter um déficit de 65% das crianças na faixa
etária de 0 a 3 anos sem creche, segundo dados do Ministério da Educação (2012),
pois as instituições existentes não atendem a demanda, o que inviabiliza concretizar
o direito de todas as crianças à educação, conforme menciona a Constituição Federal
de 1988 e ratifica a Declaração dos Direitos da Criança (BRASIL, 2006). Além disso,
constata-se, na grande maioria dos estabelecimentos de Educação Infantil e no restante
da cidade, a ausência de espaços de lazer, como parquinhos de diversão, livrarias, teatro
e cinema. Mas por outro lado, há um programa de extensão da universidade conhecido
como Cineclube, que realiza sessões de filmes para o público adulto todos os sábados
à tarde. Diante desse contexto, sentiu-se a necessidade de haver um espaço similar,
todavia voltado para o público infantil, pois alguns filmes exibidos no referido projeto não
eram adequados para as crianças, fazendo com que os pais não comparecessem, por
não ter com quem deixar seus filhos.
Assim, após conversa com o coordenador do projeto Cineclube e duas professoras
do curso de pedagogia, criou-se então o “Cineclubinho UFToca”, inicialmente como uma
ação ligada à Brinquedoteca Mário de Andrade, outro projeto de extensão do Campus
de Tocantinópolis. Mas, no ano seguinte constitui-se um projeto autônomo, ganhando
em 2011 um espaço próprio, haja vista que, até então, a exibição de filme acontecia no
auditório do Campus.
A intenção foi instituir um espaço cultural propício ao público infantil, tanto da
comunidade escolar como da comunidade em geral, haja vista que a inexistência de um
cinema em Tocantinópolis impede o acesso de grande parte das crianças à formação de
uma cultura midiática, em outro molde que não seja só o televisivo.
Destarte, as atividades de atendimento ao público infantil iniciaram no dia 12 de
outubro de 2009, em comemoração ao dia da Criança, com a exibição do filme “Bolt,
o super cão”. A sessão ocorreu no Auditório do Campus de Tocantinópolis da (UFT), e
contou com a presença de aproximadamente 90 crianças da comunidade local em geral,
acompanhada de seus pais.
O projeto surgiu objetivando primordialmente promover o audiovisual como um agente
de desenvolvimento cultural e social, atuando como estratégia no processo de educação,
tornando-se um elemento de colaboração na inserção e integração social das crianças
tocantinopolinas. De modo específico, busca fortalecer a integração da comunidade
escolar com a comunidade acadêmica no espaço da Universidade Federal do Tocantins;
bem como estimular a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas no
interior da universidade, criando um espaço de atendimento às crianças que acompanham
seus parentes às sessões do cineclube; assim como proporcionar um espaço de acesso
à cultura audiovisual como uma forma de lazer e educação. Intenciona, ainda, organizar
um acervo cinematográfico direcionado para o público infantil, que possa servir de
subsídio pedagógico às ações docentes, tanto nos projetos internos da Universidade,
quanto nos projetos das escolas locais.
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Desde seu início, o projeto conta com a participação de discentes bolsistas do
Programa Bolsa Permanência da UFT e uma discente voluntária, que são responsáveis
diretos pelos agendamentos das sessões e atendimento ao público. Estes discentes, em
conjunto com a coordenação elaboram, semestralmente, relatórios sobre as atividades
desenvolvidas e resultados obtidos.
Durante o primeiro semestre de funcionamento (2009), foram atendidas nove (09)
escolas e treze (13) turmas. Em 2010 foram atendidas onze (11) escolas e vinte e cinco
(25) turmas de Educação Infantil. Em 2011, dez (10) escolas foram atendidas. O projeto
realizou ainda uma sessão em comemoração ao dia Internacional da Animação – “Mostra
de Curtas Infantis” do Projeto Petrobrás. Ao todo, o projeto já atendeu aproximadamente
quatrocentas (400) crianças, tanto das escolas locais quanto da comunidade em geral.
Acreditamos que o Cineclubinho representa um espaço rico em possibilidades,
pois conduz a promoção do estímulo da fantasia, do imaginário infantil fomentando a
ludicidade com vistas a contribuir para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social
da criança, pois o “[...] cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os
valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte” (NAPOLITANO,
2003, p. 11). Além disto, consideramos que o mesmo propicia a realização de estudos,
pesquisas e atividades ligados às disciplinas do Curso de Pedagogia, que visem ampliar
as possibilidades de utilização do recurso da linguagem audiovisual na atuação do (a)
educador (a).
Dimensões do projeto
O projeto tem uma essência extensionista, que permite o exercício interligado com as
dimensões ensino e pesquisa. Este tripé concretiza-se por meio das ações: atendimento
às escolas, que ocorrem durante a semana; atendimento à comunidade local realizada
aos sábados; parcerias com outros projetos da UFT, como é o caso do PIBID e disciplinas
do curso de Pedagogia, como por exemplo, alfabetização e letramento, fundamentos
e metodologia do trabalho em educação infantil, educação e tecnologia, estágio na
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, dentre outras. Compreende-se
assim que,
Cinema é arte, é diversão, é indústria e, desde o final do século passado, vem
encantando pessoas de todas as idades. Se mergulhar no universo do cinema é
poder viver uma grande emoção, por que não aprender também? Será que o cinema
é apenas diversão, sem nenhum valor educativo? (SILVA, 2007, p. 52)

Entendemos que a criança convive diariamente com a linguagem midiática, sobretudo
através da televisão. É uma modalidade que vem ganhando força no cotidiano infantil,
onde a criança passa a ter contato com novos signos, códigos e valores, que levam
para todos os espaços onde convivem, dentre eles, a escola. Sob este ponto de vista,
não é possível ignorar as possibilidades do uso da linguagem audiovisual, em especial
o uso de filmes, em aspectos como o processo de alfabetização e letramento, haja vista
essa linguagem carregar a perspectiva de uma aprendizagem lúdica, onde a aquisição
do conhecimento se dá de uma forma prazerosa, mas significativa, por isso duradoura.
Compartilhamos da opinião de Silva (2007, p. 53) quando menciona que “o cinema traz
possibilidades infinitas, no sentido de promover a contemplação de valores, a partir dos
pontos de vista político, estético e ético.”
a) Parceria com as Escolas, PIBID e disciplinas do Curso
14
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No primeiro ano (2009) de funcionamento do projeto, foi realizada uma parceria com
a Secretaria Municipal de Educação, para que as escolas de Educação Infantil da cidade
de Tocantinópolis pudessem agendar um dia e horário para trazer suas crianças para as
sessões do Cineclubinho no campus. Para tanto, era realizada uma reunião no início do
semestre letivo com as escolas interessadas e ao final destas tínhamos um cronograma
definido de atendimento às turmas. A partir do segundo ano (2010), após uma avaliação
interna do resultado das primeiras ações, decidiu-se deixar o agendamento livre, ou
seja, as escolas interessadas deveriam procurar os bolsistas do projeto para marcar o
dia de sua sessão no momento que tivessem interesse em trabalhar com a linguagem
audiovisual em sala.
A metodologia de atendimento prevê algumas etapas para sua realização,
compreendendo assim quatro momentos: 1) reuniões de planejamento, com os integrantes
do projeto no início do semestre, para a construção da programação semestral. Vale
ressaltar que esta programação diz respeito aos filmes a serem exibidos aos sábados.
Para as crianças das escolas locais os filmes são escolhidos dentro do nosso acervo
pelas professoras das turmas, de acordo com o objetivo da aula. 2) Agendamento do
espaço, momento em que as pessoas interessadas em utilizar o Cineclubinho são
assessoradas pelas bolsistas, para discussão dos filmes a serem exibidos, levandose em consideração a faixa etária das crianças e a temática que se deseja abordar,
bem como o planejamento das atividades lúdicas a serem realizadas após o filme. 3)
Exibição dos filmes. Para as escolas, as professoras ou demais interessados dispunham
de um dia da semana, pela manhã e à tarde, de acordo com agendamento prévio. Para a
comunidade em geral, a sessões fílmicas ocorrem todos os sábados à tarde, a partir das
dezoito horas. 4) Finalmente, uma vez por mês, são realizadas reuniões de avaliação
das atividades com a equipe executora.
O projeto sugere como atividade a ser desenvolvida, após as sessões, uma conversa
sobre aspectos do filme exibido, a relação com histórias infantis e outras. Depois, as
crianças podem fazer desenhos, pinturas livres sobre trechos, personagens e aspectos
com os quais a criança mais se identificou. Todavia, temos observado que aqui reside
um ponto frágil do projeto, pois algumas das professoras que o procuram ainda possuem
a concepção equivocada do uso de filmes na sala de aula como um “tapa buraco” ou
momento de “descanso” na sua rotina escolar. Outras queriam trazer suas atividades
mimeografadas prontas, sem possibilidade de alteração. Isto é, sem permitir que a
criança fizesse sua interpretação e análise dos que assistiu. Esses fatos caminharam
num sentido contrário à nossa proposta inicial do projeto, que era fazer com que o
docente, ao se propor utilizar uma obra cinematográfica como material didático, aceitasse
o desafio de atuar como um mediador entre a obra e os seus alunos.
Neste sentido, é que Napolitano (2005, p. 15) alerta que,
[...] A diferença é que a escola, tendo o professor como mediador, deve propor
leituras mais ambiciosas além do puro lazer, fazendo a ponte entre emoção e
razão de forma mais direcionada, incentivando o aluno a se tornar um espectador
mais exigente e crítico, propondo relações de conteúdo/linguagem do filme com o
conteúdo escolar.

Concomitante às sessões, tem-se levado os acadêmicos do curso de Pedagogia a
participar de alguns momentos, no intuito de desenvolverem observações subsidiadas
por discussões teóricas já realizadas em sala de aula. Como a criança se relaciona com
a linguagem audiovisual? Que leitura fez da história assistida e como relaciona essa
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história a conhecimentos já adquiridos? Qual a postura das professoras durante a sessão
fílmica? A ludicidade esteve presente durante o desenvolvimento das atividades ou não?
Que importância tem o aspecto lúdico no desenvolvimento infantil? Essas são algumas
das questões que nortearam os debates nas disciplinas Alfabetização e Letramento e
Fundamentos e Metodologia do Trabalho em Educação Infantil, possibilitando um novo
olhar a respeito de questões como a ludicidade, o conceito de alfabetização e a linguagem
audiovisual, tendo como foco de análise o referido projeto. Tais reflexões são necessárias
diante, por exemplo, das várias transformações que o processo de alfabetização vem
passando ao longo dos anos. Nesse processo de interação e trocas de experiências,
as crianças se conhecem, pensam, divergem, discutem e trocam conhecimentos e
informações, isto é, “a leitura e a escrita se tornam necessárias em função do desejo de
ter acesso a outras modalidades de linguagem para participar do mundo”. (VYGOTSKY,
1998, p.10).
Além de ser foco de estudo em algumas disciplinas do curso de Pedagogia, o seu
caráter interdisciplinar tem se consolidado, por meio da efetivação de parcerias com
outros projetos do Campus como, por exemplo, o Programa Institucional de Iniciação à
Docência – PIBID. Esta parceria teve como objetivo o uso da linguagem audiovisual como
recurso didático para se trabalhar habilidades de leitura. De acordo com as bolsistas do
programa o trabalho com o audiovisual revelou que “[...] é possível obter bons resultados
com o uso de mídias na escola, mas para obter esses resultados é exigido do profissional
todo um prévio preparo, pois as crianças têm muito domínio das mídias, porque estas
fazem parte de seu quotidiano.” (SANTOS et al, 2011, p.151)
A temática também tem sido fonte de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre
Infância e Linguagem (NEIL), cujo desdobramento implicou na feitura de Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC’s) por parte dos alunos que participam do grupo, a exemplo,
da monografia da acadêmica Raiolene Matos, cujo tema foi “Cineclubinho UFToca: a
relação existente entre os objetivos do projeto e as reais intenções do público atendido”.
Segundo a acadêmica, o interesse por realizar este estudo se deu em função de ter
percebido ser este a primeira experiência do gênero na UFT, além de apresentar uma
procura constante por parte de suas colegas bolsistas do Projeto PIBID e ainda, pelos
acadêmicos estagiários, que buscavam o projeto como subsídio metodológico na
disciplina de estágio supervisionado. Estas observações levaram-na a procurar entender
o que induz essa procura e qual a intenção do público atendido em relação aos objetivos
do projeto. Vale ressaltar, que o Cineclubinho UFToca foi o primeiro projeto de filme
para criança no âmbito da Universidade Federal do Tocantins, e a partir de então outras
experiências foram surgindo, como é o caso do Campus de Porto Nacional.
b) Parceria Cineclubinho/Comunidade
Falar sobre Cineclubinho e Comunidade é retomar um pouco o que já foi dito
anteriormente: que as sessões de sábados eram abertas para comunidade em geral
e por essa razão não havia uma preocupação de se anotar a quantidade de crianças
atendidas. Inicialmente, nesse dia, apareciam uma ou duas crianças, aos poucos outras
foram sendo trazidas pelas mães ou vizinhos que vinham frequentemente ao Cineclube.
Atualmente, temos em média 15 crianças, como frequentadoras assíduas. Com isso,
vai se criando um laço de amizade entre a discente colaboradora e as crianças, que
ultrapassou os muros da Universidade. O que queremos dizer com isso é que as crianças
se sentem pertencentes ao mundo acadêmico.
No início, elas falavam “- A escola da minha mãe”, “- A escola da minha tia”, etc. Com as
sessões acontecendo todos os sábados, no horário paralelo às exibições do Cineclube,
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elas passaram a sentir que fazem parte desse universo e aguardam ansiosamente pela
chegada do final de semana, quando é exibido um filme, e após a sessão sempre há
uma dinâmica e algumas vezes brincadeiras do dia-a-dia, até à sessão do Cineclube se
encerrar e elas serem levadas embora pelo adulto que as trouxe.
Para essas crianças, o espaço do Cineclubinho é mágico, porque muitas vezes seus
pais não têm tempo de brincar, de conversar e nem o hábito de trazer o filme assistido na
TV ou nos DVDs para a realidade ou atualidade do seu universo. A discente colaboradora
traz tudo isso, para ela é uma questão de princípio entrar no universo das crianças,
dar certa liberdade a elas, que muitas vezes não a tem em casa e nem na escola. Em
várias oportunidades, ao passar na rua, ela ouve as crianças perguntarem “- Tia vai
ter Cineclubinho no sábado?”. Mesmo no período de férias escolares, a questão muito
frequente é “- Quando vai voltar o cineclubinho?”. Como diz Silva (2007, p. 50) “[...] os
cinéfilos costumam dizer que o cinema apaixona, atrai pelo que traz de abertura para a
reflexão, emoção, deslumbramento e conhecimento”.
As reações das crianças no espaço do Cineclubinho são fantásticas, porque é uma
sala que não tem cadeiras e sim colchonetes, almofadas e uma tela projetada na parede.
A maioria pergunta “- Como é isso?”. “- Não tem televisão e como vamos assistir ao
filme?”. Nessa hora explicamos como funciona essa tecnologia de passar o filme na
parede, elas querem pegar as personagens dos filmes, tocando a parede com a mão ou
fazendo brincadeira de sombras projetadas – essas reações são mágicas. É possível
ver no rostinho dessas crianças a alegria de descobrir algo novo. Percebemos assim
que, conforme afirma Freire (1996, p.160), “a alegria não chega apenas ao encontro do
achado, mas faz parte do processo da busca”.
Temos depoimentos de mães sobre seus filhos terem tantas novidades para contar
sobre o que viram ou que brincaram, etc. Algumas passaram a comentar que suas
crianças não vêem a hora de chegar o sábado para poder ir ao Cineclubinho, onde
assistirão a um filme e depois farão atividades lúdicas, tais como desenho, pintura ou
outras atividades envolvendo a sessão.
Tivemos uma situação em que, num sábado em que não houve sessão do
Cineclubinho, uma frequentadora assídua, filha de uma mãe que vem constantemente
ao Cineclube, fez o coordenador do Cineclube ligar para a discente colaboradora, que
estava apresentando trabalho em um evento fora da cidade e perguntar o porquê da
sua ausência. Recebemos também, um depoimento, por e-mail, de uma mãe falando
que depois que seu filho começou a frequentar o Cineclubinho o seu desenvolvimento
de comunicação com os colegas na escola mudou e ele passou a se relacionar melhor
e deixar a timidez de lado. Saber que fizemos parte dessa mudança é uma grande
conquista. Segue abaixo, na íntegra, o depoimento da mãe:
Oi Cris, quero dizer que você esta de parabéns por sua “iniciativa” com o
cineclubinho, é muito gratificante trazer meu filho para assistir as sessões. Ele gosta
muito de você, o meu filho me confessou que ama você, que você é carinhosa com
ele e adora as brincadeiras após as sessões muitas das vezes ele já até conhece
o filme, mas ele vem porque quer ficar perto de você adora as dinâmicas após
as sessões, ele fica muito triste quando não tem cineclubinho. Confesso que no
inicio fiquei com ciúmes, porém percebi que esse carinho entre vocês refletiu até
mesmo no desenvolvimento dele na escola, pois, aprendeu a si sociabilizar com
seus coleguinhas na escola. Ele era muito tímido e gostava de ficar sozinho, não
interagia como deveria com os colegas. Ele fala: mamãe eu adoro a tia Cris, o
abraço dela é tão gostoso e ainda que gosta de estar com você. Eu te agradeço por
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ser essa pessoa tão maravilhosa e fazer parte de nossas vidas.

Ao analisar, em reunião, o aumento do número de crianças e os depoimentos das
mães, ficou visível para a equipe executora do projeto a importância do atendimento
aos sábados como atividade de extensão. Todavia, a mesma análise também revelou a
presença da dimensão da pesquisa durante o desenvolvimento desta ação. Observouse que as experiências vividas aos sábados têm possibilitado um espaço de formação
para além da sala de aula, propiciando a unidade entre teoria e prática. Ressaltamos que
“as dimensões da teoria e da prática são indissociáveis, já que a teoria é um conjunto
de regras também práticas e que a prática não é um ato qualquer, mas um ato que
concretiza um objetivo e é pensado em relação a princípios”. (MICARELLO, 2005, p.
146). Ousamos dizer assim, que esta experiência tem prospectado um espaço de práxis
para esta discente, ou seja, uma ação pensada, refletida.
Vale destacar que até o primeiro semestre de 2011, as sessões aos sábado eram
realizadas caso houvesse crianças para o mesmo, isso quer dizer que não havia uma
obrigatoriedade em tê-las. Durante a semana, as atividades do Cineclubinho, destinadas
às escolas, ficam sob a responsabilidade dos discentes bolsistas do projeto. A partir
do segundo semestre de 2011, começamos a adotar sessões todos os sábados e
procuramos organizá-las por temática mensal, seguindo a mesma metodologia do
Cineclube. Por exemplo, no mês de outubro de 2011, foi desenvolvido o mês da criança.
Comemoramos no último sábado do mês com atividades lúdicas como karaokê, desenho
livre, brincadeiras com massa de modelar caseira e pintura facial. No mês de novembro,
foi discutida a temática diversidade étnico-racial, por ser o mês da Consciência Negra.
Para tanto, exibimos os seguintes filmes: “A princesa e o sapo”, “Kiriku e a feiticeira 1 e
2” e “Meu malvado favorito”. No ano de 2012, continuamos a trabalhar com temáticas e o
número de crianças aumentou significamente e passamos a ter um discente bolsista e a
discente colaboradora. Às vezes temos a necessidade de ter os dois discentes bolsistas
e até uma das coordenadoras do projeto para dar suporte.
No último sábado do mês de maio, comemoramos o “Dia Internacional do Brincar”,
e nesta sessão tivemos a presença de trinta e cinco (35) crianças. Ultimamente o
Cineclubinho vem tendo mais público que o Cineclube, pois as crianças são trazidas
por seus responsáveis, que muitas vezes as deixam e vão embora, só retornando para
pegá-las e as que ficam no Cineclube trazem quase sempre mais de uma criança com
elas. Também temos os filhos de professores e técnicos da Universidade participando
das sessões.
Algumas considerações
Por se tratar de um projeto recente, vemos que a princípio seria perigoso pontuar
conclusões mais específicas, visto que o processo de amadurecimento implica múltiplas
tentativas de aperfeiçoamento no qual este passará. Mas, por outro lado, sentimos a
necessidade de frisar que em se tratando de um trabalho que está em processo de
construção, um dos componentes essenciais na constituição deste tem sido seus
aprendizados.
As atividades realizadas até o momento têm por um lado, ratificado a importância
de projetos como esse, tanto para a comunidade interna do Campus como para a
comunidade local e isso vem se comprovando por meio dos depoimentos das crianças
e de seus pais.
Podemos indicar essa tendência com alguns dos resultados obtidos com o projeto:
primeiramente, uma maior aproximação da Universidade com a comunidade local por
meio das sessões fílmicas. Segundo, a constituição do espaço de atendimento às
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crianças que acompanham seus parentes às sessões do Cineclube, fato que estabelece
uma conexão entre projetos extensionistas do Campus. Outro resultado diz respeito à
construção paulatina de uma cultura audiovisual por parte das crianças que frequentam
especialmente as sessões aos sábados, que são conduzidas por discentes ligados ao
projeto. Esta cultura se observa por meio das atitudes das crianças durante e após as
exibições fílmicas, pois se tornaram as principais divulgadoras do projeto, trazendo
constantemente um novo convidado; além disto, se mostram atentas, observadoras
de detalhes nos filmes, gostam de interpretar o que assistiram e fazem isso com base
num clima de ludicidade, ou seja, demonstram que aprenderam com prazer. Também,
acreditamos ter inaugurado um canal de pesquisa, por meio de algumas disciplinas do
curso de pedagogia, voltado para o campo da linguagem audiovisual e sua relação com
aspectos educativos, como a alfabetização/letramento e o desenvolvimento infantil.
Por outro lado, vem se observando a fragilidade de nosso sistema de ensino em
ter profissionais que tenham a consciência do papel da ludicidade no processo de
aprendizagem das crianças e o uso adequado da linguagem audiovisual no processo
de alfabetização, tendo em vista que a discussão sobre cinema enquanto recurso
pedagógico torna-se uma necessidade, haja vista que nos induz a (re) pensar sobre
nós mesmos, sobre diversas culturas, outros olhares, outros modos de pensar, sentir e
ser. Tendo como base primordialmente o que é questionado, o que discorda ou coloca
em evidência, nos proporcionando buscar ativamente novas e relevantes relações entre
cinema, infância e educação.
Temos percebido que o uso do cinema em sala de aula é uma questão ainda complexa
nas escolas atuais. Na maioria das vezes, ele é visto como uma estratégia de ocupar
o tempo ocioso ou deixar as crianças entretidas, o que a nosso entendimento é uma
interpretação equivocada (observada na prática docente). Entretanto, a experiência
vivida aos sábados tem fortalecido nossa perspectiva de que a telona e a sala escura
deveriam funcionar como uma preciosa estratégia pedagógica para a discussão de
temáticas fundamentais para a formação cognitiva e sócio afetiva das crianças.
O cinema aproxima as crianças das diversas linguagens, tanto específicas como
artísticas, além de auxiliar os professores nas suas aulas, enriquecendo a forma
metodológica de abordagem dos assuntos. O filme pode ser usado para discutir diversas
temáticas como: linguagem oral e escrita, meio ambiente, diversidade, valores como
solidariedade, respeito mútuo e muito mais, como por exemplo, a obra cinematográfica
‘A princesa e o sapo’, onde pela primeira vez a representação de uma princesa discutiu
questões étnicas.
Nesta perspectiva, podemos afirmar que a realização deste projeto tem nos permitido
refletir sobre a importância de se ter clareza do como, para que e por que utilizar determinada
obra cinematográfica. Possibilitando, o questionamento de determinados estereótipos,
ou mesmo papéis sociais. Tais práticas, a nosso ver, implicam o desenvolvimento das
mais diversas habilidades e atitudes essenciais na formação do sujeito.
Referências Bibliográficas
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
MEC. PRO-INFÂNCIA: mapa da expansão das creches. Disponível em :
http://painel.mec.gov.br/painel/mapas/mapaProInfancia/creche/creche/2012_2014.
Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2012). – Taubaté: 2012

19

www.unitau.br/scripts/revista_extensao | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208
Consulta em abril de 2012.
MICARELLO, Hilda. Formação de profissionais da Educação Infantil: “sair da teoria e entrar na prática”?
In: KRAMER, Sônia (Org.). Profissionais de educação infantil: gestão e formação. São Paulo:
Ática, 2005.
NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2005.
SANTOS, Aurineide C. et al. O audiovisual como recurso didático: a experiência do PIBID de
Tocantinópolis – TO. In: ARTIOLI, Carmem Lúcia; ALMEIDA, Juliana S. de; LIMA, Viviane de A. (Orgs).
Contribuições do PIBID/UFT para a Docência. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 20111.
SILVA, Roseli P. Cinema e educação. São Paulo: Cortez, 2007.
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

20

Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2012). – Taubaté: 2012

www.unitau.br/scripts/revista_extensao | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208

2

Natividade autorrepresentada na tela –
relatos de uma oficina de cinema no interior
do Tocantins
Sérgio Ricardo Soares

(autor responsável pela correspondência)

Universidade Federal do Tocantins – Professor Assistente do curso de Comunicação Social /
Jornalismo. Jornalista e Mestre em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco
Quadra 106 Norte, alameda 1, lote 60, Plano Diretor Norte, Palmas-TO – 77006-052.
sergior.soares@uol.com.br

Anderson de Souza
Universidade Federal do Tocantins – Graduando do curso de Comunicação Social / Jornalismo
Rua NC2, quadra 2A, lote 7, Vale do Sol – 77270-000 - Palmas-TO
andy_other@hotmail.com

Resumo

A presença na tela do audiovisual é um fator poderoso para a construção do
imaginário sobre um lugar. O cinema hegemônico sempre dificultou as possibilidades
de comunidades periféricas se enxergarem nessa tela. Porém, vivemos uma época
de popularização de tecnologias de gravação, edição e exibição, o que multiplica as
chances de realização de filmes. Relatamos neste texto uma experiência de exercício
cinematográfico, baseada nessas novas formas de relação com o audiovisual, realizada
com a população de Natividade, Tocantins, durante o 6º Seminário de Arte, Comunicação
e Cidadania, promovido pela Universidade Federal do Tocantins, e que resultou na
criação do primeiro curta de ficção autenticamente nativitano.

Palavras-chave: Cinema, tecnologia, imaginário, Natividade-TO

Natividade self-represented on the screen – reports of a
movies workshop in the countryside of Tocantins
Abstract
The presence of the screen in the audio-visual is a powerful factor for making up the
imaginary about a place. The hegemonic movie industry has always made it difficult for
peripheral communities to portrait themselves on that screen. However, we are living a
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time of popularization of recording, edition and exhibition technologies, which multiplies
the chances of movie-making. In this text we report an experience of cinematographic
exercise, based on these new ways of relation to audio-visual. This experience was performed with the population of Natividade, Tocantins, during the 6th Seminar of Arts, Communication and Citizenship (6º Seminário de Arte, Comunicação e Cidadania), promoted
by Universidade Federal do Tocantins, which resulted in the creation of the first short
feature movie authentically nativitano.

Keywords: Movies, technology, imaginary, Natividade-TO

Natividad pantalla autorrepresentada-informes
de un taller de cine en Tocantins
Resumen
La presencia de pantalla audiovisual es un factor poderoso para la construcción del
imaginariode un lugar. El cine hegemónico siempre obstaculizó las posibilidades de
comunidades periféricas de conocer esta pantalla. Sin embargo, vivimos en una era de
popularización de las tecnologías de grabación, edición y visualización, que multiplica
las posibilidades de hacer películas. Aquí presentamos una experiencia de ejercicio
cinematográfico, basada en estas nuevas formas de relación con el sector audiovisual,
con la población de Belén, Tocantins, durante el 6º Seminario de Arte, Comunicación
y Ciudadanía, promovido por la Universidad Federal de Tocantins, y que resultó en la
creación del primero corto metraje de ficciónauténtico del pueblonativitano.

Palabras clave: música, tecnologia, imaginário, Natividade

Lugares não-representados
Que imagem o Brasil guarda do Tocantins? Inclusive, que imagem o próprio
tocantinense guarda de seu lugar? Há tempos essa questão nos persegue na atuação
no curso de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins
– UFT. Tão instigante é a pergunta que, no início de 2011, ela foi convertida num dos
principais problemas de pesquisa de um projeto intitulado “Representações de Palmas no
jornalismo de turismo e no audiovisual” e desenvolvido dentro do Programa Institucional
Voluntário de Iniciação Científica da IES. Podemos assegurar que a relevância de pensar
o Tocantins nesse âmbito do imaginário não se dá apenas pela circunstância de estarmos
na região, mas pela convicção – apresentada pelos resultados dessa mesma pesquisa,
voltada especificamente para a capital – das condições muito peculiares do estado. E
as primeiras respostas que alcançamos para essas indagações, dispostas no início do
parágrafo, apontam para o fato de que a imagem do lugar, mais do que distorcida ou
inexata, é tantas vezes inexistente, o que, a nosso ver, guarda maior gravidade.
Trabalhos recentes produzidos no âmbito dessa pesquisa (SOARES, 2011; SOARES,
COELHO, SOUZA, 2012) já demonstraram algumas linhas de explicação para essa
escassez imagética. Da existência muito recente do estado – instituído a partir da
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Constituição de 1988 – à distância dos grandes centros nacionais; das frágeis tentativas
de definição de uma identidade cultural à ênfase midiática quase exclusiva nos espaços
de turismo ecológico e de aventura (parques do Jalapão e do Cantão e a ilha do Bananal);
tudo parece contribuir para uma vaga representação da realidade tocantinense na mente
do brasileiro. Os mesmos artigos insinuam que o desconhecimento tem mesmo sua
versão interna, já que boa parte da população da capital Palmas, formada por migrantes
vindos das mais diversas partes do país a partir da fundação em 1990, também ignora a
diversidade de paisagens e culturas do Tocantins mais longínquo. Afinal, esquematizada
nas linhas cartesianas de um projeto urbanístico modernista, com superquadras
repetitivas, imensas e largas avenidas quase sem calçada e a profusão de concreto e
vidro dos prédios públicos monumentais (SILVA, 2008; REIS, 2011), a cidade quase nada
comunica sobre o cerrado, cachoeiras, grandes rios e aldeias indígenas que permeiam
a publicidade turística do estado.
Sobre a importância da formação do imaginário de um lugar, Susana Gastal (2005)
pondera que não se trata, nessa operação de representação imagética, de trabalharmos
com as noções de verdade ou falsidade. Numa leitura do pensamento de Michel Maffesoli
e de Juremir Machado da Silva, a autora nos lembra que o imaginário já se assume
como narrativa, ou seja, reconstrução do real agora contado, ato esse fundamental para
dar sentido à vida. Um sonho sim, mas sonho que estimula a concretizar a realidade
desejada. A precariedade de veiculação de imagens – o silêncio de um imaginário – seria,
portanto, uma ameaça à formação das realidades físicas e sonhadas de qualquer lugar.
E, pois, é exatamente o que detectamos no Tocantins. Como foi dito, se a ideia do que é
esse estado segue tão nebulosa, a obscuridade mostra-se ainda maior quando tratamos
de Palmas e atingirá o ápice, a informação quase-zero, no saber do brasileiro médio, a
respeito de outros municípios do estado – nosso assunto neste texto –, relegados ao
esquecimento fora do círculo local.
Um caso flagrante desse fenômeno é Natividade. Núcleo urbano mais antigo do
Tocantins, a cidade é fruto da exploração de minérios no século XVIII. Estabelecida em
1734, vivenciou a efervescência do ciclo do ouro e a posterior decadência. Não obstante,
o lugar herdou um amplo conjunto arquitetônico de casarios e igrejas, hoje gerenciado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN1.Além disso,
manifestações de música, dança e culinária populares únicas revelam um Tocantins de
extrato quilombola, bem diverso da sua face indígena mais propagada externamente.
Localizada a 220 km de Palmas, no Sudeste do estado, já próximo ao limite com Goiás e
a Bahia, Natividade permanece muito pouco divulgada no Brasil, a despeito de festejada
como um dos berços culturais tocantinenses e de ter as ruínas da inacabada Igreja de
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos como símbolo estadual dominante2.
Se a grandiosidade cultural de Natividade é senso comum local, a realidade
cotidiana dos 9000 habitantes (segundo o Censo Populacional 2010 do IBGE) não se
diferencia das dificuldades constantes nos demais pequenos municípios do estado. As
limitações econômicas, a infraestrutura insuficiente, as mazelas sociais advindas destes
fatores e mesmo a pouca viabilidade como destino turístico, até o momento, atingem
inescapavelmente o visitante que lá chega. Esse contraste e as contradições entre o
passado rico, o presente problemático e um futuro calcado no resgate de antigas glórias
constituíram a motivação e a justificativa para que alguns professores do colegiado de
Jornalismo da UFT organizassem, em 2005, um evento que desse visibilidade e voz à
comunidade nativitana, igualmente servindo de canal para que a academia contribuísse
com o seu saber, mais especificamente aquele relacionado à Comunicação Social, nessa
empreitada. Surgiu assim o Seminário Nacional de Arte, Comunicação e Cidadania, que
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em 2012 alcançou sua oitava edição, sendo a principal ação de extensão organizada
pelo curso de Jornalismo (embora, como ficará mais claro adiante, não seja exclusiva do
colegiado em questão).
Este texto não pretende uma análise ampla do Seminário de Natividade (como se
popularizou chamá-lo e aqui nos referiremos). Antes, enfoca uma atividade desenvolvida
por nós (entre outros atores) na 6ª edição, em 2010, e que remete diretamente às
questões do imaginário e da representação do lugar que acabamos de pincelar. Trata-se
de uma oficina de cinema oferecida por nós – professor de cinema e alunos do curso de
Jornalismo – a um pequeno grupo da comunidade local, tendo como produto final um
curta-metragem digital de ficção quase integralmente construído pelos nativitanos. Os
objetivos traçados no planejamento dessa oficina, no sentido de aproximar o povo da
cidade do fazer audiovisual e, em consequência, possibilitar a geração de uma obra, de
um discurso cinematográfico autenticamente local é um dos temas que queremos a partir
de agora expor. Porém, tão urgente é evidenciar as dificuldades da iniciativa, os choques
ideológicos e estéticos e os desafios desse diálogo pedagógico. Buscamos uma reflexão
que faça superar pontuais impasses e frutifique em sugestões de aprimoramento para
práticas extensivas semelhantes a serem desenvolvidas futuramente dentro dessa
linha de exercício audiovisual como construção de um discurso sobre si por parte de
populações periféricas.
Para uma devida compreensão tanto do processo planejado como daquele que de
fato terminou sendo executado no 6º Seminário, antes da descrição das etapas da oficina
objeto deste artigo, precisamos expor alguns tópicos preliminares sobre as possibilidades
pedagógicas dessa característica da linguagem audiovisual. Além disso, cabe pôr em
cena a feição contemporânea do fazer cinematográfico, acessível a um número cada
vez maior de pessoas através da popularização das tecnologias dos meios de produção.
Não há como não considerar as alterações que essa era dos celulares que filmam,
computadores pessoais que editam e redes sociais que publicam de forma instantânea
traz para os produtos, os produtores, as plateias e as “leituras” do audiovisual. Pois,
de toda forma, se este é um tempo em que qualquer um pode realizar o seu filme,
justamente por isso as relações entre cinema e educação se tornam mais prementes.
Cinema para além do filme
O cinema, além de prática social, é linguagem viva e em transformação constante.
Mais do que nunca, com a democratização das tecnologias audiovisuais, diversos
grupos e indivíduos conquistaram o poder de representar através dessa linguagem.
Assim, as críticas frankfurtianas5 não têm mais o mesmo sentido, já que a suposta perda
da qualidade do produto por conta do status de espetáculo de massificação se mostra
incoerente com esses rumos da História do audiovisual. A manipulação da linguagem
cinematográfica, feita com imagens em movimento e sons, por pessoas em diversas
partes do mundo, resultou numa diversidade de formas, muitas vezes opostas entre si
(BERNARDET, 1980). Ao longo de mais de um século de História, o cinema se consolidou
enquanto instituição artística da sociedade moderna e assim expressou/representou os
sonhos, o cotidiano, as tensões, etc.
Com o avanço tecnológico, uma nova forma de se fazer imagem em movimento
surgiu e gerou modificações: o vídeo digital. Mais barato e por meio de equipamentos
mais compactos, ele dava agora ao cidadão comum acesso aos meios de produção. No
entanto, a qualidade do vídeo digital só iria ser incorporada ao cinema mais tarde, com
maior aprimoramento tecnológico, já que o suporte digital inicial, as fitas magnéticas,
era mais perecível e a qualidade das imagens captadas muito inferior às da película
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tradicional (ALMEIDA, 1985).
Em decorrência dos novos suportes, o cinema, cada vez mais, faz uso do formato Full
HD (1080p)6 pela qualidade e custo/benefício. O sistema de circulação de filmes também
teve alterações com o surgimento da internet com sinal Assymmetric Digital SubscriberLine
(ADSL), que possibilita a transferência de arquivos digitais em alta velocidade. Como se
fosse uma versão 2.0 do vídeo cassete, as pessoas têm a possibilidade de baixar o filme
que desejam e assistir em casa, ao ligar o dispositivo do computador à televisão através
de cabos VideoGraphicsArray (VGA) ou High-DefinitionMultimedia Interface (HDMI). Se
a qualidade dos arquivos baixados for alta, como as do formato Blu-Ray, o espectador
terá o filme com potencial de imagem superior a do cinema. Daí a tensão mercadológica
entre os meios.
Se por um lado os estúdios sentem as consequências negativas da difusão gratuita
dos filmes nesse sistema de compartilhamento pela internet, para as obras “amadoras”,
que não visam necessariamente ao lucro, as maneiras contemporâneas de consumo
cinematográfico são a possibilidade de divulgação em grande alcance (BUNZ, 2007).
Mas, como já ocorreu com outros meios de comunicação, a “ameaça” das novas mídias
é mais especulativa, pois a regra demonstrada pela História é a sobreposição, com a
coexistência de rádio, televisão, cinema, internet, etc. Também o cinema sobrevive pelos
cineclubes, produtores alternativos e/ou independentes, festivais de cinema comerciais
e alternativos e revistas especializadas, que provam ser essa mídia uma instituição, para
além do filme.
Em meio a esses elementos paralelos, encontramos produções de confronto político,
ideológico e/ou estético. Casos radicais e, por isso, exemplares, são os filmes de Andy
Warhol ou, mais recentemente, Bruce LaBruce, que misturam a subversão dos temas
representados à linguagens narrativas pouco convencionais. Tais exemplos possibilitam
pensar as obras e a práxis cinematográfica politicamente, pelo uso para o questionamento
das hegemonias de toda ordem. Daí, inclusive, tantos casos, como os movimentos
renovadores da Nouvelle Vague francesa e o Cinema Novo brasileiro (BUSTOS, 2006).
Diante disso, vemos o cinema como ferramenta pedagógica rica e promissora, desde
que o educador tenha capacidade de compreender a organização da linguagem e mediar
interpretações críticas em grupo. Com isso, podemos superar a simples utilização de
filmes como ilustração de temas e começar a perceber (e fazer perceber), como propõem
metodologias simples como as de Napolitano (2003), a importância da conscientização
sobre os elementos da linguagem cinematográfica para melhor aproveitamento e
comunicação dos filmes. A forma, e não apenas conteúdo, da obra comunica, pois
“o significado cultural de um filme (ou de um conjunto deles) é sempre constituído no
contexto em que ele é visto e / ou produzido” (DUARTE, 2002, p. 51).
Um das consequências diretas mais interessantes da experiência de leigos na
produção de um filme, como é o caso dos envolvidos na oficina que discutiremos à
frente, está na revelação das possibilidades do meio que a prática pedagógica acresce
em termos de conhecimento. Se “convenções cinematográficas expressam, de um modo
mais ou menos circular, a influência mútua que cinema e sociedade exercem entre si”
(idem, p.57), a vivência das etapas de produção pode deixar mais claro na mente dos
envolvidos o poder de significação e associação. Além disso, nos tempos em que coletivos
fazem filmes com relativa facilidade, em várias regiões do Brasil, é importante deixar
registrada a imagem dos lugares remotos em relação aos grandes eixos produtores,
tais como o Tocantins interiorano, tão diferente da capital Palmas, e fazer com que os
próprios cidadãos despertem para essa atividade, para assim contar / filmar a própria
História.
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Um seminário para Natividade
Como exposto no início, o Seminário de Natividade, embora nascido de uma proposta
de integrantes do curso de Jornalismo e de até hoje ter nesse grupo seus principais
entusiastas, organizadores e participantes, oficialmente não se limita à Comunicação
Social. Ao contrário, ele é desenvolvido junto à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Comunitários – PROEX, sendo, portanto, um projeto da UFT como um todo.
De fato, com variação de intensidade de edição para edição, o Seminário sempre tem
contado com a colaboração de integrantes de outros cursos, sobretudo no que diz respeito
às palestras, mesas-redondas e principalmente oficinas e minicursos (ministrados tanto
por professores como técnicos e alunos da UFT). Das técnicas de aproveitamento
do pescado na alimentação às tendas de atendimento jurídico, das oficinas de saúde
preventiva aos jogos pedagógicos com crianças, diferentes áreas acadêmicas têm, ao
longo dos anos, proposto a promoção do conhecimento em Natividade, onde, aliás, não
existe campus da UFT3.
No entanto, desde a sua gênese, o Seminário foi pensado como uma experiência em
mão dupla, funcionando também como espaço para que os agentes da cultura popular
nativitana socializem seus saberes com a comunidade acadêmica. Sendo assim, são
comuns, anualmente, oficinas de artesanato, súcia (célebre dança local), compotas,
filigrana, enfim, toda sorte de manifestações próprias da população. Para essa articulação
entre universos a princípio tão distantes e sem intercomunicação, apresenta-se um terceiro
ator indispensável, que é a Prefeitura Municipal, a quem cabe, além da infraestrutura para
realização do evento, hospedagem e alimentação dos monitores, a mobilização do povo
e as inscrições locais nas atividades em que caiba isso. Como se pode esperar, entre
universidade, população e poder público municipal não há necessariamente uma relação
harmônica e fácil, o que erige sempre um desafio para a realização do Seminário, ainda
mais em momentos de troca de gestão4.
A programação do Seminário se completa com convidados-palestrantes externos
que contribuem com o tema geral anual (o que tem garantido o caráter nacional do
evento) e atividades artístico-culturais (shows, espetáculos teatrais, lançamentos de
livros, exibição de filmes, etc.), cada vez mais presentes no calendário. Por fim, as datas
do Seminário (entre dois e quatro dias de duração) costumam ser pensadas para se
atrelar aos frequentes e muito concorridos festejos populares de Natividade, tais como
festas religiosas ou o aniversário da cidade. A estratégia pretende incrementar o público
e diversificar as atrações culturais do evento. Todos esses caminhos buscam, além dos
objetivos de integração de saberes, a capacitação da comunidade para geração de
renda, o estímulo à preservação do patrimônio cultural e a divulgação dos potenciais
tocantinenses através dos visitantes e convidados que, além de trazer o novo em suas
falas, ainda levam consigo a experiência de sentir o Tocantins, formando seu próprio
imaginário.
Relatos da oficina de cinema
A proposta de uma oficina de cinema dentro do Seminário de Natividade em 2010
surgiu da confluência de vários fatores. Em primeiro lugar, como apontado em trabalho
anterior (SOARES, COELHO, SOUZA, 2011, p. 203-204), o Tocantins surpreende como
profícuo na produção de audiovisual, em especial se levarmos em conta as condições
materiais limitadas de produção e muito piores ainda de exibição das obras, adicionandose o pouco incentivo cultural por parte do poder público. Uma boa parcela dessa insistente
produção amadorística nasce do interesse e esforço dos cursos de Comunicação em
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instituições públicas e privadas. Além disso, já vínhamos desenvolvendo na disciplina de
Cinema, optativa dentro da matriz curricular de Jornalismo na UFT, debates e exercícios
a respeito do cinema periférico, que não só se concretiza em linguagem muito diversa
daquela imbuída no cinema hegemônico (leia-se hollywoodiano) como possibilita a
elaboração de geografias imagéticas ampliadas no público. Em suma, são filmes que nos
dão outras paisagens, outros ângulos, outras formas de ver e pensar, garantindo uma
educação do olhar no sentido da heterogeneidade. E é só neles que temos a chance, em
nossa condição de periferia do mundo e do país, de vermos nosso retrato na tela.
Contando com o ineditismo de uma produção autenticamente nativitana, partimos
do princípio de que a oficina de cinema teria como objetivos principais estimular o fazer
audiovisual na cidade, capacitar os participantes a desenvolver atividades específicas
dentro de uma realização e acompanhar essa realização, de maneira que o produto
da oficina fosse uma plena criação de Natividade, desde a definição do argumento
e redação do roteiro até a escolha de atores e locações. Apenas dois momentos do
processo estariam fadados a receber interferência parcial ou total da equipe da UFT.
O primeiro seria o manuseio das câmeras, visto que não tínhamos tempo hábil para
treinar adequadamente novos cinegrafistas entre os participantes. O segundo, a edição,
etapa fundamental da urdidura cinematográfica, que precisou ficar sob responsabilidade
integral dos alunos de Jornalismo pelo fato de não haver como deslocar os equipamentos
necessários para Natividade e muito menos transportar os participantes da oficina até
Palmas para o longo período de montagem.
Tendo em vista que nosso objetivo não abarcava a instantaneidade do vídeo de bolso
– ou seja, aqueles feitos com as tecnologias cotidianas de gravação, edição e veiculação,
como celulares e notebooks –, foi necessário formular uma oficina num formato bem
diverso daquelas que costumam ocorrer no Seminário (de três a seis horas), a começar
pela sua duração prolongada e sua colocação no calendário do evento. Ela deveria se
iniciar um mês antes da 6ª edição. Só assim haveria tempo para execução de todas
as etapas – roteirização, produção, gravação e edição – a fim de que o produto final,
o curta-metragem, estivesse pronto para exibição durante o Seminário. O cronograma
ficou assim estabelecido:
• Dois finais de semanas presenciais com a equipe da UFT, um para a oficina teórica
e início da pré-produção e outro para realização das gravações;
• Entre eles, duas semanas de intervalo serviram para que os participantes
nativitanos articulassem a produção.;
• Após as gravações, tivemos uma semana de edição na UFT;
• Na semana seguinte já se instalava o Seminário.
Quinze dias antes desse processo descrito, outra articulação acontecia, para divulgar
a oficina e estimular a inscrição espontânea de oficineiros entre os alunos de Jornalismo.
Após reuniões e seleção daqueles que teriam tempo disponível para o calendário acima
exposto, chegamos a uma equipe de oito alunos, todos do primeiro período do curso.
De toda forma, nesse grupo estavam algumas pessoas com experiência em produção
cultural, teatro e cinefilia, o que, aliado ao interesse e compromisso, gerou uma equipe
adequada. Paralelamente, em Natividade, as inscrições de participação foram muito
satisfatórias, com lotação das 20 vagas abertas, embora, ao longo de todo o processo,
esse número tenha se mostrado muito flutuante, com poucos integrantes (não mais que
seis) participando da trajetória do início ao fim. Uma descrição detalhada dessas etapas
clarificará as dificuldades, soluções e conquistas da oficina.
Inicialmente, os oito alunos de Jornalismo escalados como oficineiros foram, ainda
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em Palmas, distribuídos em três pequenas microequipes, a partir da identificação
particular e experiência de cada um. Cada microequipe correspondia a um estágio
da preparação de um audiovisual: roteirização, preparação de atores (já que, como
anunciado anteriormente, o produto final seria ficcional) e produção. Dois encontros
foram o suficiente para explanação do projeto, compreensão dos objetivos e observação
dos conteúdos a serem exercitados.
No primeiro sábado de trabalhos, esse grupo, acompanhado do professor de Cinema,
dirigiu-se a Natividade para o primeiro encontro com a turma local. Deparamo-nos com
um conjunto muito heterogêneo, incluindo de alunos do ensino médio a universitários
e funcionários da Prefeitura. As dependências da Secretaria de Juventude, Turismo
e Cultura foram determinadas como local para as atividades. Tínhamos à disposição
três salas de aula e um data show. Num primeiro momento, o da manhã, todos os
envolvidos ficaram juntos na mesma sala para as discussões teóricas gerais. Nessa
etapa, expusemos conceituações e exemplos sobre temas como
• o papel do cinema no nosso cotidiano,
• o tipo predominante de cinema que nos chega,
• os espaços e a frequência de contato com o cinema por parte de cada um ali
presente
• e os principais elementos constituintes da linguagem cinematográfica.
O diagnóstico informal a partir dos debates revelou o óbvio: sem espaços de exibição
pública em Natividade àquela altura, os participantes, no seu dia-a-dia, consumiam cinema
através da TV, da locação de DVDs e, menos frequentemente, por meio de downloads.
O cinema norte-americano hollywoodiano era a principal referência, embora (fenômeno
também percebido nas turmas de Cinema da UFT) o espaço dos filmes brasileiros
recentes fosse forte no repertório da turma. Não poucas vezes, as fronteiras entre os
suportes do audiovisual ficam tênues e algumas pessoas tomam como itens das suas
preferências cinematográficas produtos televisivos (minisséries, por exemplo). Também
relevante nessa percepção primeira das ideias trazidas pelos participantes é o fato deles,
quando indagados sobre que tipo de filme preferem, moldarem as respostas em duas
vertentes: aquelas que recorrem aos gêneros (comédia, romance, terror, etc.) e aquelas
que se baseiam na temática. Compreendemos que a homogeneidade da linguagem do
cinema hegemônico em nossos espaços de exibição conduz justamente a essa não
percepção dos elementos de linguagem, já que, sem uma experiência de contraste com
outras formas de filmar, o público termina por focar as diferenças justamente nos temas
e estórias contadas.
O segundo momento do sábado inicial, à tarde, foi subdividido em duas partes. Na
primeira, o grupo completo – participantes e oficineiros – voltou a se reunir para uma
tarefa grave: definir qual tema seria objeto do curta-metragem a ser realizado, bem como
que tratamento (que linguagem) esse tema teria. A nós oficineiros, repetimos, cabia a
orientação dessa tarefa, mas toda a escolha final viria da comunidade nativitana ali
representada. Nos primeiros instantes, uma concordância aparente se apresentou: o
grupo era unânime no fato de que Natividade deveria ser centro temático, ou seja, a cidade
como protagonista. Era o reconhecimento, a autoestima do lugar histórico se afirmando.
Porém, a complexidade do processo veio em seguida, a partir da questão: o que falar
sobre Natividade? De forma espontânea, duas tendências brotaram: os que desejavam
narrar os problemas sociais da cidade na atualidade – em especial, as drogas – e os
que preferiam utilizar uma das muitas estórias da cultura popular local, concretizadas
em contos e lendas. Numa busca de consenso e atendimento aos diversos desejos,
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os oficineiros manifestaram-se, sugerindo que as duas vertentes poderiam se unir na
elaboração de um roteiro que atualizasse, que “modernizasse” uma lenda nativitana,
ambientando-a na contemporaneidade e inserindo elementos da crítica social. Para
nossa surpresa e revelação, a ideia foi quase unanimemente rejeitada. Segundo o grupo,
as lendas locais seriam degeneradas com essas modificações. Ficava então evidente a
força da tradição naquela sociedade e o apego aos seus pilares. Prevaleceu, por fim,
o pensamento de que o cinema deveria servir à valorização de Natividade. Apontar as
faces tristes e pouco honrosas do município iria contra tal objetivo. A noção de recorte e
seleção, inerentes às atitudes de representação, afloraram nesse momento, ainda que
inconscientemente.
Após longas discussões, chegou-se ao acordo de que a estória ideal para a oficina seria
a lenda da pedra arrependida, um relato mítico do lugar e já anteriormente trabalhado por
escritores da região. A sinopse fala sobre um rapaz calmo e trabalhador, Dominguinhos,
muito ligado à mãe, Jacinta, e que se apaixona por uma moça sedutora e extrovertida,
Mariana. A união dos dois desagrada a Jacinta, que vê um futuro de desgraça para o filho.
Dominguinhos, no entanto, cego de amor, desobedece e a mãe se casa com Mariana.
Não demora muito ao marido descobrir a traição da esposa. Arrasado, ele se afasta de
tudo e todos e se põe sentado sobre uma grande pedra, de onde não sai ao longo de
dias. As visitas peregrinas da população local, intensas no início, vão rareando, até que
resta-lhe apenas a mãe para levar comida. Um dia, mergulhado no seu arrependimento
por não ter observado os conselhos maternos, Dominguinhos desaparece para sempre
da (ou na) pedra. Estava posto enfim na oficina o desafio de uma adaptação fiel, quase
naturalista, dessa lenda.
No segundo momento da tarde de oficina, o grupo foi dividido. Os participantes
deveriam optar, a partir das suas habilidades e vontades, por seguir para a sala de roteiro,
de interpretação de atores ou de produção. Em cada uma, os oficineiros específicos
prosseguiram na construção coletiva de soluções, agora partindo da perspectiva e das
necessidades objetivas do projeto “A Pedra Arrependida”. Os maiores entraves foram
identificados na sala de roteiro, acima de tudo pela posição inflexível dos participantes a
respeito de algumas falas e caracterização das personagens. De toda forma, terminado
o prazo dos trabalhos, todos os grupos haviam concluído as tarefas, com grandes
avanços na pré-produção (incluindo uma primeira versão do roteiro completa). Partimos
de Natividade para uma ausência de duas semanas com o compromisso de, à distância,
manter contato constante com os participantes, esclarecendo dúvidas, cobrando tarefas
e sugerindo técnicas. Aos participantes, cabia uma longa agenda de articulação de
locações e cenografia, leituras do roteiro, ensaios de atores e garantia de infraestrutura
para as gravações futuras.
Quando retornamos à cidade, essas gravações se estenderam da noite de um sábado
até a tarde do domingo. Nesse momento, agregou-se ao grupo a técnica cinegrafista do
curso de Jornalismo, responsável pela maior parte das captações de áudio e vídeo.
Locações como residências emprestadas de moradores não envolvidos na oficina e
igrejas juntaram-se a dois outros cenários incontornáveis: os Poções (piscinas naturais
na serra) e as já mencionadas ruínas da Igreja do Rosário. Ou seja, reiterando a imagem
estabelecida pelo Turismo e pelo discurso histórico, os participantes sentiram como
essencial a inclusão dos maiores atrativos da cidade no curta-metragem, inclusive
direcionando o roteiro para permitir a inclusão desses pontos turísticos. De uma forma
geral, o cronograma de gravações foi cumprido dentro da expectativa, sem sobressaltos,
graças em grande parte ao feliz desempenho dos nativitanos na organização de todos os
materiais ao longo das semanas que antecederam. Mesmo possíveis problemas, como
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a desistência de participantes que estavam incluídos no elenco, foram solucionados com
substituições por pessoas que não chegaram a frequentar a fase teórica da oficina, mas
contribuíram muito nessa práxis.
A edição do material colhido, como já anunciado, coube aos oficineiros, já em Palmas.
Também realizada dentro do prazo necessário, a etapa contou com colaboração de
novos alunos na seleção de trilha musical, gerando um produto final com doze minutos
e sete segundos, bem acabado e claramente aprovado pelo grupo.
A exibição de “A Pedra Arrependida” no Seminário de Natividade ocorreu no seu
terceiro dia, no Cine Clube Luiz Farias, espaço de apresentações audiovisuais inaugurado
durante o evento. O curta-metragem foi atração final de uma mostra de vídeos, que
incluiu os resultados de uma oficina de vídeos de bolso promovida pela ONG Casa da
Árvore na mesma edição do Seminário. Desde então, a obra tem tido novas sessões na
cidade, sobretudo durante a fase de preparação de outros seminários, além de exibição
na UFT, durante a Semana de Comunicação Social promovida pelo curso de Jornalismo
anualmente. Na internet, “A Pedra Arrependida” foi disponibilizada no Youtube no
seguinte endereço:
http://www.youtube.com/watch?v=020fXuSpiC8&feature=plcp
Últimas considerações
Apesar de uma razoavelmente longa preparação, a oficina de cinema do 6º
Seminário de Arte, Comunicação e Cidadania continha algo de imponderável. Levar
para a comunidade nativitana uma atividade nova, tão complexa, que exige uma postura
colaborativa de equipe por si só configurava um imenso desafio. Ainda precisamos
considerar que todos os esforços políticos e de infraestrutura descritos anteriormente
e que perpassam a organização do Seminário também não eram fatores animadores.
Junte-se a isso a equipe de oficineiros ainda iniciando a vida acadêmica. Apesar desse
quadro, ou justamente por ele, o saldo final da atividade, de acordo com o relato que
realizamos aqui, pode ser entendido como bem superior ao previsto.
No entanto, ao menos um objetivo ficou longe de ser bem sucedido. O estímulo
pretendido com a oficina para que o povo de Natividade pudesse incluir o audiovisual
como ferramenta discursiva e de discussão da sua realidade alcançaria sucesso com
a continuidade de produções, fenômeno ainda não detectado no cotidiano cultural
local. Afinal, embora o município siga como objeto de diversas obras, notadamente
documentários, por trás desses olhares tem estado sempre o cineasta exterior, encantado
com a História e a beleza do lugar, mas sempre com uma visão que recorta o pitoresco,
como na construção de um cartão-postal. Nossa atividade buscava o caminho contrário,
alertando para a importância da tomada do fazer audiovisual pelo próprio público
periférico.
Neste ponto da reflexão sobre a cidade e o Seminário, arriscaríamos especular
alguns fatores que conduziram a essa parcial frustração de objetivo. Um aspecto central,
que, aliás, reside na raiz das maiores dificuldades do cinema periférico, diz respeito à
exibição e circulação. Natividade permanece sem uma sala adequada para apreciação de
audiovisual. Mesmo o cineclube citado, onde ocorreu a estreia de “A Pedra Arrependida”,
para além de suas precárias condições de projeção e som, permanece até hoje sem um
funcionamento regular. Sem essa perspectiva de um local de exposição, não há como
uma cultura cinematográfica se desenvolver. Restaria o gratuito e tantas vezes eficiente
recurso de exibição online, ainda assim aguardando uma melhor utilização por parte dos
envolvidos na produção aqui em questão.
Se, por outro lado, pensar em instaurar a vontade de uma rede de produção
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audiovisual era talvez demasiada ambição, por certo todo o processo da oficina, desde
as discussões conceituais até principalmente a vivência do labor da produção, trouxeram
para os participantes uma dimensão do cinema para além do simples veículo de estórias
e temáticas. A imersão nas etapas de elaboração, que levam uma ideia ao texto verbal
do roteiro, esse verbo à agilização da produção e daí à concretização em imagem e som
– tanto quando se consegue ver nesta captação a aparição perfeita do que antes era só
imaginação como quando a ideia inicial é transfigurada em um produto bem diferente –
todo esse trajeto transforma poderosamente o ser espectador, agora mais crítico e mais
ciente de que a comunicação dessa ou daquela narrativa não depende exclusivamente
da empatia do tema que ela carrega, mas acima de tudo da dimensão da linguagem com
a qual ela foi articulada. Por isso, lamentamos a impossibilidade de ter os participantes
na edição de “A Pedra Arrependida”, já que a manipulação, reordenamento e inclusão de
outros signos num material audiovisual bruto que aos poucos vai se transformando num
filme formam uma das mais esclarecedoras experiências nesse sentido da consciência
do cinema.
Outros capítulos dessa vivência audiovisual poderão mostrar que alcance nossa
iniciativa teve naquele grupo. Naquele momento específico, os participantes transpareciam
temer que, desnuda do recorte que a História tradicional lhe impunha, Natividade não
teria uma imagem bonita ou atraente na tela do cinema. A oportunidade de apropriação
dos meios de produção despertou a urgência de autorrepresentação. O resultado dessa
experiência não é muito diferente do observado em práticas pedagógicas aparentadas,
como o Projeto Telinha de Cinema, em Palmas, que tem como objetivo o uso educativo
dos meios de comunicação baratos, como celulares, câmeras digitais e softwares de
edição básicos numa das periferias da cidade, e no qual os alunos também tendem a
representar através das produções características próprias das identidades e dos lugares
de sua vivência (ALVES, 2012).
É verdade que a ousadia não participou, portanto, do processo em Natividade.
Mas outras experiências futuras semelhantes possivelmente podem vir a fazer pensar
inclusive sobre isso. E, se as câmeras se voltarem para outros cantos escondidos de
Natividade – ou de quaisquer outras localidades em que essa experiência se repita –,
isso será um termômetro apontando para uma cidade que amplifica sua representação,
aceitando o imaginário como aliado da realidade.
Notas

Esses e demais dados sobre o município de Natividade foram colhidos na página oficinal online da
Prefeitura. Disponível em: http://www.natividade.to.gov.br . Acesso em: 08 jun. 2012.
1

É sintomático que mesmo o portal da UFT na internet traz como destaque no seu layout a imagem destas
ruínas, ainda que a Universidade não possua campus em Natividade. Disponível em: http://www.site.uft.
edu.br/. Acesso em: 10 jun. 2012.
2

Multicampi, a UFT está presente nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Miracema, Araguaína,
Tocantinópolis, Gurupi e Arraias.
3

Em 2009, com a posse do prefeito Joaquim Rodrigues Ferreira, oposição ao seu antecessor, os
organizadores do Seminário de Natividade tiveram que retomar toda uma articulação política para
estabelecimento do evento, que já se achava resolvida na gestão anterior. Como Joaquim Ferreira declarou
antecipadamente não pretender disputar a reeleição, já havia no início de 2012, preocupação sobre nova
rodada de negociações para as futuras edições do evento assim que o novo governante sair das urnas.
Este tipo de dificuldade é o retrato das práticas políticas personalistas e pouco institucionalizadas.
4

5

Referimo-nos a autores da Escola de Frankfurt, principalmente Theodor Adorno e Max Horkheimer, que,
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em sua crítica feroz aos rumos da sociedade moderna, construíram uma visão pessimista ao extremo
sobre a cultura de massa, denominada por eles Indústria Cultural. Ela é identificada como ferramenta
de dominação do homem alienado e consumidor “feliz” de produtos de baixa qualidade, ditados pela
moda, descartáveis e pouco profundos. Para uma aproximação maior com o pensamento frankfurtiano,
cf. HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. W. A indústria cultural: o Iluminismo como mistificação de massas. In:
Moles, A. et. al. Teoria da cultura de massa. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. P. 159-204.
Longas-metragens como “Dancer in the Dark” (Lars Von Trier, 2000) e “RusskiyKovcheg” (Aleksandr
Sokurov, 2002) estão entre as primeiras grandes obras bem sucedidas e inovadoras, que abriram as
portas da arte cinematográfica para essa nova forma de filmas.
6
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Resumo
Este artigo apresenta o Projeto de Extensão da Universidade Federal Fluminense,
“Monitoramento das Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes na Cidade de
Niterói/RJ”, e mais especificamente submete à apreciação os resultados das análises
formuladas a respeito dos casos de violações dos direitos fundamentais de crianças
e adolescentes em Niterói. Essas tendem a auxiliar os conselheiros tutelares na
operacionalização de suas atividades, a cooperação e difusão de conhecimentos a respeito
da temática e a fornecer elementos que venham a subsidiar os órgãos públicos em sua
função de formular e gerir políticas públicas de atendimento à crianças/adolescentes.
Através da coleta sistemática de dados registrados nos prontuários dos Conselhos
Tutelares, alimentação de banco estruturado no programa SPSS e análise das violações
de direitos, o Projeto tem estimulado universitários a elaborar trabalhos de final de curso
com a temática; proporcionado o redirecionamento das discussões a respeito do tema
no Município e influenciado até mesmo na implantação de mais Conselhos Tutelares na
Cidade. O desenvolvimento acadêmico do Projeto tem contribuído para que as questões
que afligem as crianças e adolescentes brasileiras possam ser minimizadas.

Palavras-chave: crianças e adolescentes, violações de direitos, ECA.

University Extension in the context of violation of
children and teenager rights in the city of Niterói/RJ
Abstract
This paper presents the Extension Project from Universidade Federal Fluminense,
“Monitoring the Violation of Children and Teenagers Rights in the City of Niterói, RJ”
which aims at submitting to evaluation the results of the analysis formulated about the
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violation cases of fundamental rights of children and teenagers in Niterói. These tend
to help the Guardianship Councils in the operation of its activities, cooperation and
dissemination of knowledge about the subject and provide information that may support
public agencies in their function to formulate policies and manage public assistance to
children / teenagers. Through the systematic collection of data from medical records of
the Guardianship Councils, structured database in the program SPSS and right violations
analysis, the Project has encouraged university students to elaborate monographs
with the theme, provided the redirection of discussions about the theme in the city and
even influenced the implementation of additional Guardianship Councils in the City. The
academic development of the Project has contributed so that issues that afflict children
and teenagers in Brazil can be minimized.

Keywords: children and teenager, rights violation, Children and Teenagers Statute
(ECA).

La extensión Universitaria en el contexto de violación
de los derechos de los niños y adolescentes de
Niterói/RJ
Resumen
Este artículo presenta elproyecto de extensión Universidade Federal Fluminense
“Monitoramento das Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes na Cidade de
Niterói/RJ”, y más específicamente remite a los resultados de losanálisisefectuados
sobre los casos de violaciones de losderechosfundamentales de losniños y adolescentes
en Niterói. Estostienden a ayudar a losórganos públicos ensusactividades tutelares,
enlacooperación y ladifusión de conocimientos sobre el tema y que dispone que las
agencias de Gobierno subsidio ensu papel para formular y gestionar políticas públicas
de asistencia a niños y adolescentes. A través de larecopilación sistemática de datos
registrados enlasactas de losConsejos de Tutela, estructuradoenel de banco de datosdel
programa SPSS y análisis de lasviolaciones de losderechos, elProyectoha animado a
las universidades a desarrollar un trabajo de fin de curso con el tema; proporcionando
la redirección de los debates sobre el tema en el Municipio e influyó incluso en la
implementación de más Consejos de Tutela en la ciudad. El desarrollo académico del
proyecto ha contribuido a las cuestiones que abarcan los niños y los adolescentes
brasileños para que puedan minimizarse.

Palabras clave: niños y adolescentes, violaciones de los derechos, ECA.
Introdução
O Estatuto da Criança e do Adolescente, gerado pela Lei 8069/90, assegura que
os direitos da população infanto-juvenil brasileira são soberanos e não podem ser
violados ou ameaçados. Este mesmo estatuto cria os Conselhos Tutelares (CT) como
órgãos responsáveis para receberem denúncias e providenciar medidas que levem ao
ressarcimento dos possíveis direitos violados, instituindo também o Conselho Municipal
de Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) como órgão responsável pela
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formulação e geração de políticas e de programas para melhoria do atendimento a essa
clientela.
Em vista das dificuldades encontradas pelas entidades que atendem a criança e
adolescente no município de Niterói/RJ, acredita-se que um mecanismo de monitoramento
das violações dos direitos, com recursos de informática, possa auxiliar os CT(s) e o
CMDCA em suas funções de minimizarem os conflitos da infância/adolescência em
condições de riscos.
Entendendo que a Universidade pode e deve contribuir para a melhoria desse processo,
o Programa Oficina do Saber/UFF propôs uma ação extensionista, “Monitoramento
das Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes na Cidade de Niterói/RJ”, com a
finalidade de estruturar um sistema de registros, utilizando um banco de dados. As leituras
e análises dos diversos casos de violações dos direitos das crianças e adolescentes
além de viabilizarem uma melhor operacionalização das atividades dos conselheiros, a
cooperação e difusão de conhecimentos a respeito da população em referência, fornecem
elementos que subsidiam os órgãos públicos na formulação e gestão de políticas públicas
de atendimento à crianças/adolescentes.
Material e Metodologia
Após uma leitura dinâmica dos prontuários existentes no Conselho Tutelar, uma “fichapadrão” é preenchida com os dados registrados. Paralelamente, um banco de dados,
estruturado no Programa SPSS, recebe as informações coletadas e, então, análises de
freqüências e cruzamentos com diversas variáveis – sexo, idade, bairro, agente violador,
direito violado e outras – são realizadas.
Durante todo o processo são feitos encontros semanais com a equipe envolvida no
Projeto não só para discussão e apresentação de dificuldades, sugestões e críticas como,
também, para estudos, elaboração de trabalhos a serem apresentados em seminários
internos e externos à Universidade.
Resultados e Discussões
Muitas são as questões até hoje levantadas pelo Projeto em relação às violações das
crianças/adolescentes de Niterói.
Com base em 6105 registros do Conselho Tutelar I, no período de fevereiro de 1993 a
maio de 2001, os bairros Fonseca (13,9%), Centro (7,5%) e Santa Rosa (6,3%) apontaram
os números mais expressivos de violações. São três bairros com característica sociais
e econômicas diferentes pertencentes a duas regiões de planejamento. O bairro do
Fonseca tem a marca de ser uma região de interligação entre o bairro Centro e demais
áreas da cidade, tem apresentado, nos últimos anos, um declínio econômico e uma
concentração de bolsões de pobreza e expansão de favelas. O bairro Centro é uma área
de movimentação de pessoas com a presença dos setores comercial e de serviços. Sua
população residente localiza-se em prédios onde se conjugam moradias com áreas de
prestação de serviços e comercio ou em casas construídas num período quando bairro
era o principal pólo econômico de Niterói. A região de Santa Rosa é predominantemente
residencial composta de uma classe média servidas por uma estrutura de investimentos
públicos em todos os setores, porém, assim como no Centro, verificam-se bolsões de
pobrezas e favelas.
As violações de direitos, proporcionalmente, se distribuem nos três bairros,
obedecendo a um padrão onde as maiores concentrações ocorrem na Convivência
Familiar e Comunitária, e na Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A única distinção entre
os três bairros estaria no maior volume de registros a respeito de crianças e adolescentes
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em situação de rua no bairro Centro.
Supomos que o destaque dado ao quantitativo de violações dos três bairros entre
os demais da cidade pode estar relacionado à proximidade dos mesmos com o Conselho
Tutelar I.
Em toda cidade o Direito à Convivência Familiar e Comunitária obteve maior destaque
com 58,7% das violações, dentre estas 24,7% refere-se à inadequação do convívio
familiar, evidenciando a violência física e o conflito familiar entre a criança/adolescente
e responsável. No mesmo Direito surgem os atos atentatórios à cidadania com 14,4%,
sendo a principal violação o não registro de nascimento. Destaca-se ainda a ausência de
convívio familiar com 9,7%, ressaltando a situação de rua. Outro ponto crítico é o Direito à
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer que apresentou índice de 24,6%, tendo 10%
refletidos no acesso à creche/pré-escola devido, principalmente, à falta de vagas. E com
8,5% está o impedimento de ingresso no ensino fundamental, conseqüência também
da falta de vagas em escolas diferenciadas ou não diferenciadas. Essas violações,
principalmente, quanto a creche e pré escolar devem ser discutidas e analisadas como
prioridade pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente visto o volume, o período
do ano demandado e o retorno social e econômico que o acesso de uma criança a essa
faixa de escolaridade pode acarretar para as famílias.
Os pais e o Estado são apontados como os principais agentes violadores dos direitos
mencionados, o que nos permite notar uma possível contradição social, visto que o
Estado e a Família deveriam proteger as crianças e os adolescentes.

Fonte: Programa Oficina do Saber/UFF

Um fato também relevante e um tanto surpreendente mostrado pelo estudo é a
negação dos direitos cometidos pela própria criança/adolescente. Dentro dos 5,8%
encontrados, 3,4% correspondem à Convivência Familiar e Comunitária. A faixa etária
mais preocupante é a de 12 a 18 anos (4,6%).
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Fonte: Programa Oficina do Saber/UFF

Segundo o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA), este agente
violador é o mais difícil de ser caracterizado, pois antes de acusar a criança/adolescente
de ser o seu próprio agente violador, deve-se assegurar que a violação realmente não
ocorreu pela intervenção de outros. Para compreender as razões dessa problemática é
fundamental a discussão sobre o papel do Estado, da Sociedade e da Família. Por isso,
refletir sobre estas três esferas significa colocar a criança e o adolescente no âmbito
macro, levando em conta as particularidades da situação. Mais do que isso é retirá-los
da condição singular de Agente e passar a pensá-los como vítimas da desproteção do
setor público e até da família que muitas vezes as expõem a diversos tipos de violência.
Conclusões
A difusão dos conhecimentos produzidos pelo Projeto ao estimular que universitários
busquem a temática como proposta para elaboração de seus trabalhos de final de cursos;
ao proporcionar dados para que o CT(s), o CMDCA e o Fórum Permanente em Defesa
dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Niterói redirecionem discussões a respeito
do tema no Município, fato verificado na implantação de mais dois CT(s) na Cidade,
demonstra que o desenvolvimento acadêmico do Projeto tem contribuído para que as
questões que afligem as crianças e adolescentes brasileiras possam ser minimizadas.
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A Extensão Universitária na proposição
de Tecnologias Sociais, como prática
socialmente comprometida
Prof. Dra. Tereza Elizete Gonçalves
Psicóloga, Professora e Supervisora da UNITAU, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica, Coordenadora do
Projeto Travessia: Das Oficinas de Narrativas e Leituras à Cultura
e à Cidadania (PREX- UNITAU)

Resumo
Este trabalho pretende uma reflexão sobre acontecimentos em vivência de
comunidade que são relatados e que, para se constituírem em tecnologias de promoção
humana e empreendimentos solidários, não podem prescindir de compromissos
éticos e políticos dos extensionistas, e de uma dimensão afetiva, para se alcançar
níveis crescentes de cidadania e de inclusão social. Autores que trabalham noções de
Tecnologia Social em contraposição à de Tecnologia Convencional são relacionados,
levando a questionamentos sobre se a universidade pode efetivar a integração disciplinar
e metodológica para favorecer as reais demandas das comunidades. Este é o papel de
compromisso legítimo com a responsabilidade social que a universidade deve assumir e
que a extensão acadêmica pode realizar.

Palavras Chave: Extensão universitária; relações comunitárias; empreendimentos

solidários; Tecnologia Social e Convencional.

The University Extension in the proposition of Social
Technologies as socially engaged practice
Abstract
This work intends to reflect on an experience of community events that are reported
and that in order to turn into human promotion and solidary enterprises technologies can
not ignore the ethical and political members of the extension, and an affective dimension
to achieve increasing levels of social inclusion and citizenship. Authors working Social
Technology notions in contrast with the Conventional Technology are presented, leading
to questions about whether the university can carry out the disciplinary and methodological
Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2012). – Taubaté: 2012

39

www.unitau.br/scripts/revista_extensao | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208
integration to attend the actual demands of the communities. This is the legitimate role
of commitment to social responsibility that the university should take over and that the
academic extension can perform.

Keywords: Continuing education; community relations; solidary enterprises; Social
and Conventional Technology.

La Extensión Universitaria en la proposición de las
tecnologías sociales como una práctica socialmente
comprometida
Resumen
Este trabajo se propone a reflexionar sobre una experiencia de eventos comunitarios
que se presentan y para que se constituyan a las tecnologías de promoción humana y
de emprendimientos solidarios, no pueden ignorar los compromisos éticos y políticos de
la extensión comunitaria, y una dimensión afectiva, para alcanzar niveles crecientes de
inclusión social y de ciudadanía. Autores que trabajan nociones de Tecnología Social, en
contraste con la Tecnología Convencional están relacionados, lo que lleva a las preguntas
sobre si la universidad puede llevar a cabo la integración disciplinar y metodológica para
promover demandas reales de las comunidades. Este es el papel legítimo de compromiso
de responsabilidad social que la universidad debe asumir y que la extensión académica
puede realizar.

Palabras clave: Extensión universitaria, relaciones comunitarias, emprendimientos
solidarios, Tecnología Social y Convencional

“Fazendo pesquisa, educo, e estou me educando com os grupos populares.”
Paulo Freire, 1981

Contextos e Conceitos
A epígrafe à qual recorremos, do eminente pensador Paulo Freire, é norteadora da
nossa prática em extensão acadêmica, objeto da comunicação que pretendemos com
este trabalho. Ao longo de anos na coordenação de equipe em projeto de educação
popular, podemos afirmar ser a Extensão Universitária um dos segmentos da atividade
acadêmica onde o fator pedagógico é mais exigido, em termos da ousadia no pensar
e fazer. A atividade com grupos populares coloca, àqueles que se lançam nesta seara,
uma permanente exigência à reflexão lúcida e crítica, para que se defina como ação
transformadora compartilhada. Constitui-se, indubitavelmente, num desafio a todos os
envolvidos, professores, alunos, agentes comunitários. Como acadêmicos da UNITAU,
iniciamos em 2008, com apoio da PREX, o projeto de extensão acadêmica focado em
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ações multiculturais, denominado Projeto Travessia: Das Oficinas de Narrativas e
Leituras à Cultura e à Cidadania. As ações inaugurais do projeto foram desencadeadas
no âmbito institucional, sendo que no primeiro ano estabelecemos parcerias com setores
da sociedade civil devotados à cultura, tais como editores, livreiros, e com uma instituição
pública municipal especializada no atendimento de adolescentes e familiares de elevado
risco psicossocial e em circunstâncias de violência intrafamiliar. Após um ano de
intervenção institucional, prosseguimos com este trabalho, agora ampliado na atuação
em campo social comunitário, mais especificamente em agrupamento de pescadores e
seus descendentes que vivem às margens do Rio Paraíba do Sul, portanto, ribeirinhos.
Nasciuti (1996) também concebeu a instituição “(...) como via de acesso à comunidade,
como campo de pesquisa e de intervenção em comunidade.” (p. 111)
O objetivo deste trabalho é o de compartilhar este segundo segmento de experiências
extensionistas, a partir do contato com comunidades populares desfavorecidas. Através
do acompanhamento destas, buscamos viabilizar o protagonismo comunitário e a
promoção de desenvolvimento de indivíduos e de agrupamentos que são negligenciados
pela ordem social e cultural. Deste modo, encontram uma pertinência e destinação que
lhes confere um eixo identificatório, construído a partir de lugares e de representações,
que carregam o estigma da exclusão e da recusa. Esses são operantes poderosos que irão
condicionar a visão de mundo que os move, com amplos desdobramentos decorrentes
desta. Contudo, esses sujeitos parecem desconhecer os determinantes sócio-históricos
e culturais que afetam a todos nós, e impactam ainda mais a sorte dos que vivem numa
condição de insignificância ou de inexistência. Arpini (2003) procedeu a uma análise das
representações sociais em adolescentes de grupos populares e desenvolveu concepção
de que este não-lugar é uma ordenação, ainda que seja à margem. A pesquisadora
apontou a lógica social perversa, com a qual nós membros do Projeto Travessia nos
deparamos em nosso convívio cotidiano junto à população acompanhada, constatamos
os efeitos da organização da vida em sociedade que discrimina e segrega uma camada
de indivíduos, e lhes destina os espaços de limbo e de imobilidade sociais. As práticas de
discriminação e de exclusão presentes no macrossistema vão se disseminando também
dentre os moradores da comunidade, modelando as identidades dos grupos e dos
indivíduos que os constituem, advindo sujeitos considerados indesejados, incapazes,
perigosos, independentemente mesmo da idade que tenham. Na comunidade em que
atuamos, constatamos crianças e adolescentes que desde cedo, são constituídos na
marginalidade.
O termo comunidade é carregado de sentidos pejorativos e estigmatizantes. Foi
explorado no contexto da extensão por FALCÃO (2006) e por Guareschi (1996), dentre
outros. Este último reconheceu que esta qualificação tem sido aplicada de maneira a
caracterizar unicamente os habitantes de conglomerados pobres, sinônimo de favelas.
Para o autor, temos necessariamente que considerar as interações entre indivíduos
de uma dada comunidade, que se processam em níveis afetivos e relacionais muito
significativos dentre os moradores: “(...) as relações comunitárias implicam, também, a
existência de uma dimensão afetiva: implicam que as pessoas sejam amadas, estimadas
e benquistas.” (Guareschi, 1996, p. 97).
Reconhecer o circuito das emoções cultivadas, os papéis destinados aos atores e o
porque das atribuições dos lugares que ocupam, é fundamental para a consecução de
qualquer plano em comunidade. Ao nos depararmos com objetivos e interesses diversos
manifestos pelas pessoas dentro de uma jornada de intervenção comunitária, devemos
pautar nossa conduta por uma afetividade propositiva, que revele respeito fraterno,
aceitação e consideração por todos, e que seja também imparcial, por não ser regida
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por aspectos pessoais da vida dos extensionistas, seus valores, crenças, conceitos e
preconceitos. Pensamos que os atores externos que se aproximam dos agrupamentos
humanos no intuito de favorecer-lhes, devem atuar referidos por um compromisso ético,
fraterno e não apenas tecno-científico. Equivoca-se aquele que considera que a extensão
possa ser realizada como mera tarefa acadêmica, com o cumprimento formal de horas
docentes e discentes. A verdadeira disponibilidade, empatia e compromisso efetivos dos
acadêmicos serão sondados e demandados pelos sujeitos alvos dos projetos, durante
todo o tempo de sua execução. E para que não incorramos em reducionismos no manejo
das pessoas e de suas demandas, devemos considerar tanto o envolvimento (sinônimo
de identificação e implicação máximas), quanto à distância necessária (que equivale a
discernimento e também isenção), que este fazer comporta.
Tivemos oportunidade de constatar, no desenvolvimento do Projeto Travessia, como
a mudança dos alunos envolvidos mobiliza significativamente a população, além de
impactar os rumos do projeto; alguns membros vivem a separação (por ocasião das
férias acadêmicas) e o afastamento e eventual substituição da equipe executora com
reações de insegurança, desconfiança e lástimas. Tais questionamentos evidenciam o
necessário trabalho de luto emocional, diante das separações, para que as alterações de
pessoal e a inclusão de novos componentes possam ser metabolizadas. Há um receio
de que venham a ser novamente esquecidos. E este trabalho psíquico de memória do
vivido nos encontros, e de elaboração dos términos vinculares, se estende e ocorre
em íntima interação também com aqueles que se desligaram do projeto ao término do
contrato. Recebemos, da parte de ex-alunos, constantes solicitações sobre o andamento
do projeto, sobre o destino das pessoas com as quais conviveram em proximidade,
durante o percurso da extensão. Deparamo-nos, vez por outra na comunidade, com
ex-integrantes do projeto, que a visitavam espontaneamente nos finais de semana,
interessados nas trajetórias de vida das pessoas, manifestando um compromisso genuíno
com seu desenvolvimento. Prosseguem dispensados de cumprir qualquer exigência
acadêmica. São gestos devotados dos profissionais que costumam desencadear um
sentimento significativo de bem querer da parte dos moradores.
A elevação da auto-estima e do senso de inclusão enquanto cidadãos são parte
do que se pretende com a adoção das tecnologias sociais que almejamos. Segundo
o Instituto de Tecnologia Social (2007), essa forma de conceitualização está arraigada
a “(...) modos próprios de pensar e de agir que levam em conta alguns valores como
a inclusão social, o respeito ao meio ambiente e o processo democrático” (p. 15). As
metodologias que se pressupõem relacionadas às tecnologias sociais devem ser aquelas
refletidas, selecionadas e aplicadas na interação com a população, para que venham a
ser dominadas e reaplicadas por ela, num processo que resulte em soluções sustentáveis
porque condizentes com o contexto regional.
Otero e Jardim (2004) norteiam-se em sua reflexão pela identificação das demandas
sociais mais legítimas e concretas, como mobilização, participação e apropriação das
populações envolvidas, pela produção de conhecimento a partir de uma prática, e este
saber advindo do encontro entre ciência e sabedoria popular, vai sendo aprimorado.
Dagnino (2004) provoca uma reflexão sobre o papel das IES, questionando se
conseguiremos produzir tecnologia social na proporção em que o Brasil necessita, e
vai além na sua linha de argumentação, ao examinar comparativamente a tecnologia
convencional (TC) com a tecnologia social (TC). O autor se interroga se a universidade
pode aproximá-las, e realizar uma integração disciplinar e metodológica. Vislumbramos
na extensão acadêmica a potência para consecução deste desafio. Os marcos da
TC são aqueles que, conforme define o autor, “ (...) maximizam a produtividade, são
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segmentados, alienantes e ambientalmente insustentáveis.” (p. 190) A tecnologia social,
por outro lado exige competências e outras proposituras, ao submeter os produtos e
processos gerados democraticamente, à promoção e inclusão sociais e ao bem estar
coletivos.
Ao discutir se a universidade tem condições de gerar tecnologia social, Dagnino
(2004) inicia criticando a noção equivocada de neutralidade da ciência; argumenta que
o conhecimento que a academia disponibiliza à sociedade, através de suas agendas de
pesquisas, não pode, pelos compromissos enviesados com a formação social capitalista
que tem, vir a gerar tecnologia social, a alavancar movimentos e propostas de mudança
social e beneficiar os historicamente excluídos quanto aos processos de trabalho e de
vida em sociedade. Reflete: “(...) a universidade busca emular um padrão de fazer ciência
que pouco tem a ver com a nossa realidade.” (p. 203)
Neste sentido, pensamos que o conhecimento científico produzido pela academia é
menos interrogado nos contextos de ensino e na pesquisa formal do que na extensão,
quando temos a oportunidade vívida diante dos nossos interlocutores, de observar,
questionar, adequar, balizando nossos interesses científicos conforme as demandas
sociais, e fazendo retroagir à universidade os conhecimentos advindos deste encontro
de instituições e agrupamentos sociais.
Nesta mesma direção, acerca da contribuição da Ciência e Tecnologia na alteração
do quadro de pobreza que assola grande parte da população brasileira, Falcão (2006)
realizou um estudo enfático sobre a responsabilidade social da universidade, na produção
de projetos e programas críticos, exequíveis e inspirados nas reais demandas das
comunidades, e que concorram para a consecução de políticas públicas. São reflexões
que muito têm contribuído para nossa atuação, pois encontram eco no que os sujeitos
acompanhados nos referem, ao cobrarem dos alunos e professores, ações e respostas
aos seus problemas. Falcão (2006) defende a noção de Extensão Popular como uma
bussola adequada, norteadora para uma reforma de todo o ensino universitário. Cito-o:
(...) seria a extensão uma das principais funções da Universidade que se
apresenta como uma função através da qual exerce o seu papel de agente de
mudanças e desenvolvimento social. (p.42)

A seriedade desta consideração leva-nos todos às reflexões quanto ao que produzimos,
com que finalidade e para quem. Quem são os sujeitos com quem devemos dialogar em
nossas produções? Do lugar das universidades, temos muito a conquistar no que se
refere a colocar a produção científica em resposta a um diálogo próximo e íntimo com
as agruras da parcela da população que dela necessita, sob o risco de perpetuarmos as
práticas de negligência, pré-concebidas e importadas, “estrangeiras”, que resultarão em
dispêndio de esforços, recursos e novos círculos de alienação.
Um mergulho em nossa prática comunitária
Quando adentramos à comunidade na qual atuamos, para ações de oportunização
cultural como forma de promoção de cidadania, constatamos rivalidades familiares
crônicas, pois seu fundador havia constituído 2 ramos segmentados de família que embora
avizinhados eram opositores. As crianças e adolescentes reproduziam e mantinham esta
divisão, na forma de pequenos subgrupos que não se falavam, não compartilhavam
brinquedos e brincadeiras, e não podiam se visitar. Atribuíam-se pensamentos hostis, de
severa desconfiança e mútuas acusações. Eles se constituíam em oposição a, e não em
cooperação com, em associação a. Mesmo a ameaça de retirada coletiva dos moradores
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do bairro pelo poder público e seu assentamento em áreas populacionais mais habitadas
(que têm se constituído na verdade em bolsões emergentes de pobreza e violência), não
os reuniu em torno de uma causa. Compartilhar os mesmos riscos não os irmanou.
Empreendemos um diagnóstico da realidade dos ribeirinhos, medida que mantemos
o tempo todo orientando nossas determinações locais. Buscamos identificar as
lideranças existentes, fossem elas positivas ou maléficas e agir sobre elas. Convidamos
algumas mães disponíveis para atuarem conosco nas oficinas multiculturais do Projeto
Travessia. Esses encontros realizados semanalmente permitiram uma integração dos
munícipes, consolidando parcerias; tem sido importante a considerável presença dos
moradores em festejos coletivos, realizados sempre a partir da iniciativa destes, visto
que priorizamos o protagonismo da comunidade. Os empreendimentos consistiram da
inauguração da Biblioteca Comunitária que ali instalamos atendendo à demanda de
moradores, participação nas edições anuais da procissão fluvial, comemoração dos
festejos do Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Semana do Folclore, Natal. Em meio a
ações processuais contínuas por meio da extensão universitária, realizamos provas de
conhecimento e concursos de contos e histórias dos moradores da comunidade, em
atividades que vêm resgatando memórias, valorizando o saber local e retirando-os da
condição de alienação e de invisibilidade social.
Temos congregado estudantes e professores da universidade e outros profissionais
interessados em conhecer o bairro, fomentando pesquisas socialmente relevantes no
local e promovendo um intercâmbio favorecedor dos visitantes com os moradores ali
residentes. A programação de oportunização cultural que dispomos, na forma de visitas à
Bienal do Livro, Feiras e Mostras Culturais, Museus, apresentações teatrais e de cinema,
tem trazido uma evidente melhora nas condições de audiência dos jovens, que se tornaram
mais capazes de uma presença reflexiva nas apresentações, com índices melhorados
de concentração, um sentido crescente de inclusão e de competência social e cultural.
Obtivemos também das escolas que os garotos frequentam, o retorno da ocorrência
de diminuição dos índices de faltas e de evasão escolar, conforme incentivamos nas
oficinas realizadas.
Retomando as considerações de evolução das relações em comunidade, observamos
que, ao longo desses anos, a cisão entre os jovens foi sendo dissipada; crianças e
adolescentes puderam progressivamente transitar dentre as casas, utilizar um espaço
comum, que é a tenda central do bairro, frequentar a biblioteca comunitária que
instalamos com o apoio deles. Contudo, sem que houvéssemos identificado e enfrentado
suficientemente, as relações na comunidade foram sendo re-estabelecidas em torno de
outro fator de intolerância, qual seja, o das diferenças religiosas. Esse componente,
com tons de fanatismo e recrudescimento de ódios, passou a operar dentre os adultos,
especialmente atingindo as mulheres, com uma força que nos preocupou. Constatamos
que os jovens não foram tão tragados por esta nova forma de manifestação destrutiva e que,
apesar das hostilidades pontuais, evidenciavam algum grau de coesão. Compartilhando
esta preocupação com as entidades parceiras de nosso projeto, manifestamos um anseio
comum, o de integrar as famílias em torno da fundação de uma cooperativa popular. 1
Além disso, essa iniciativa de combate à pobreza e de estímulo ao desenvolvimento
social, encontrou significativa aceitação dentre elas, e se constitui numa oportunidade
1

Temos discutido com os moradores, que essas alternativas em comunidades que se unem em torno
de cooperativas de crédito e de incubadoras de trabalho constituem oportunidades consistentes e modernas de geração de renda e favorecem a inclusão de minorias, modelo de promoção que se desenvolve em vários locais do país e no exterior. Agradecemos aos colegas do Departamento de Psicologia e,
especialmente à Prof. Dra. Cristiana Berthoud, o interesse pelo projeto e os subsídios teóricos que nos
forneceu para que nos capacitássemos para este empreendimento,
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de conferir visibilidade positiva à comunidade. Vimos neste empreendimento popular o
caminho de retomada das concepções de coletividade, com bases no associacionismo
que almejamos. A cooperativa deve incluir a presença e participação de moradoras
de um bairro vizinho, também fundada por pescadores, providência que ainda não se
efetivou devido a questões de transporte. Estabelecemos contatos com as lideranças do
local, reunindo-as em alguns encontros para ‘costurarmos’ propósitos conjuntamente;
estivemos presentes no local, a professora coordenadora e as alunas para mobilizar os
moradores em termos desta iniciativa. Ficou estabelecido que as atividades inaugurais
da cooperativa seriam em torno de oficinas de embelezamento conforme solicitação das
interessadas, oficinas de manufatura de sabão doméstico em pedra, e de artesanato e
de bordados de panos domésticos. Os produtos de limpeza seriam elaborados de forma
a abastecer o consumo local das residências, trazendo uma economia significativa ao
orçamento destas, além de serem estocados para posterior comercialização.
Outros desafios para tornar esta iniciativa afinada com os propósitos da tecnologia
social são os de identificar e diagnosticar uma determinada problemática social aguda,
formular uma concepção e implementação de soluções tecnologicamente viáveis, e
implementar formas de gerenciamento eficazes, seja dos recursos humanos, naturais e
dos produtos gerados. Isto, realizado de tal forma, que a justa divisão oriente as decisões
e incremente o sentimento de confiança nas pessoas, adotando métodos transparentes
e democráticos de controle e avaliação da cadeia produtiva.
Vislumbramos também neste “circulo virtuoso” (termo de RUTKWOSKY e LIANZA,
2004) que pretendemos instaurar, o envolvimento de jovens nessa possibilidade de
discutir questões ambientais relevantes, de reutilização de material biodegradável, da
instauração de coleta seletiva de matéria reciclável e de preservação das áreas de rios.
Temos presente que nosso papel, como atores coadjuvantes, é o de apoiar,
motivar, incluir, mobilizar, com vistas ao desenvolvimento local, gerando sentimento
de pertencimento e de competência dentre aqueles munícipes quanto ao desempenho
de competência para um trabalho, com compartilhamento de saberes e práticas. A
proposta da cooperativa visa à autogestão, à descentralização das decisões e ações, à
autonomia e, em última instância ao empoderamento das tecnologias sociais adotadas
pelos usuários. Rutkwosky e Lianza (2004) diferem o empreendimento solidário de um
empreendimento capitalista neste sentido:
No empreendimento solidário, a organização da gestão deve ser feita de
maneira participativa e descentralizada, a fim de que as informações relevantes
sejam disponibilizadas, bem como a contabilidade e sistemas de controle, para que
todos possam participar das decisões. (p. 174 )

Porém, considerar o grau de implicação e de participação dos envolvidos não é
tarefa que se resuma à mera quantificação destes. Precisamos de parâmetros mais
abrangentes e de indicadores mais justos. Tal noção é reforçada por Alencar (1997, em
cujo texto argumenta que considerar os níveis de participação das pessoas nas ações
de determinado projeto significa adotar parâmetros que podem variar em termos do
momento e das circunstâncias de determinada ocorrência. Sendo assim, conforme este
autor adverte, o processo participativo pode ser alvo de interpretações e codificações de
amplo espectro, e os resultados aferidos podem decorrer do método de análise adotado.
Segundo orientam Lassance et. All (2004), a utilização de adequadas metodologias de
avaliação, que tanto mais pertinentes quanto mais resultem de processos participativos,
é crucial; continuam os autores, a avaliação deve ocorrer em termos de “resultados,
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impactos e processos” (p. 215)
Encontramos também em Alencar (1990) uma pesquisa de Oakley & Marsden (1985)
sobre os diferentes sentidos e significados que o termo participação comporta; nesse
leque de formas e níveis diversos de participação, consideramos num extremo as
manifestações autônomas, concebidas por conselhos representativos de membros da
comunidade, os quais co-realizam a identificação dos problemas comuns, formulação de
propostas, domínio de processos, busca de recursos, e encaminhamento responsável de
soluções; no outro extremo, há níveis maiores de alienação e passividade dos sujeitos,
que resulta em dependência e necessidade de monitoramento da parte dos agentes
externos, a participação limita-se à adesão pontual e (ou) esporádica dos sujeitos em
determinadas frentes de atuação.
Nós, profissionais, apoiadores desse empreendimento comunitário, sempre atentos
quanto à horizontalidade das ações propostas, nos deparamos com contextos de
mobilização e de participação, os quais consideramos extremamente relevantes,
embora envolvendo um número menor de indivíduos presentes, dada a forma de
participação e de organização destes. Consideramos promissora a adesão crescente
dos moradores, especialmente daqueles mais avessos a compartilhar da vivência em
coletividade. As atuações que elegemos no Projeto Travessia pautam-se sempre pelo
estímulo à participação consciente, orientados na direção da autonomia, na revelação
das habilidades e competências e na convocação dos sujeitos a manifestarem, de modo
pró-ativo, suas posições; a familiaridade que obtivemos nesses anos de atuação com as
rotinas relacionais que vigoram no bairro, nos indica que, muitas vezes, a ausência, a
indiferença, as respostas de ataques ou de recusa à participação,se devem a uma crença
de auto-desvalorização diante do próprio saber. Situamo-nos como mediadores, como
“facilitadores de comunidade”, termo que encontramos em Hodgson e Knight (2010). Tal
posicionamento deriva de compromissos éticos irrevogáveis. Recusar qualquer forma
de concepção filantrópica ou assistencialista, risco sempre presente, especialmente se
vislumbrarmos uma comunidade sob a perspectiva do déficit e da carência. A população
com a qual interagimos (e não na qual intervimos) não pode ser considerada como a
eterna necessitada. Os membros da comunidade ribeirinha têm se posicionado cada
vez mais como protagonistas das propostas em curso, superam expectativas que
constituímos e nos fazem constantemente apelos à oportunidade de participação.
As estratégias de intervenção em agrupamentos sociais podem, portanto assumir
um caráter “tutorial” ou um caráter “educativo”, conforme conceituou (Alencar, 1995).
Para Jenny Hodgson e Barry Knight, é preciso “ (...) superar a percepção de que a
comunidade é sempre aquela que recebe. ”(p. 7) Quando adotamos um posicionamento
de facilitadores e não de doadores, constatamos a força produtiva, as habilidades e
talentos inimagináveis a princípio dos empreendimentos coletivos.
Do apoderamento ao empoderamento: a construção do sentido de bem comum.
Na referida comunidade, constatávamos a princípio, a dificuldade de algumas pessoas
de constituir um sentido de coletividade, de preservação do “nosso”, fosse relativo ao
patrimônio material, imaterial ou humano. O mobiliário doado à comunidade, disponível
na tenda central para uso em reuniões dos moradores foi sendo progressivamente
depredado à vista e sob a tolerância de todos, de uma maneira que nos preocupava; a
limpeza do pátio ficava entregue a alguns benevolentes que logo se cansavam da tarefa,
por falta de colaboração e de reconhecimento. Nas oficinas do projeto, revelávamos essa
questão aos participantes, despertando para a problemática de falta de compromisso
para com o coletivo e cultivando o sentido de responsabilidade social comunitária.
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Verificávamos reações pontuais de proteção ao patrimônio e ao ambiente, advindas das
crianças e jovens que convocávamos para o recolhimento de cadeiras e mesas que
ficavam expostos ao tempo, ou eram atirados no meio do mato; a lona e a cerca de
proteção do espaço foram sendo rompidas em atos que beiravam o vandalismo. As
atitudes de desdém diante desses ataques ativos, a presença incômoda de animais tais
como vacas que se desgarravam do campo, dos cães domésticos que sujavam o local,
foram se tornando tão agudas que um dos moradores decidiu cercar a área e trancála. Após a adoção de medida tão drástica, nós, integrantes do projeto, desavisados
daquela iniciativa e sob o impacto do verticalismo e do autoritarismo da iniciativa daquele
cidadão, permanecemos “de fora”, desalojados de um espaço para trabalhar. Foi uma
quinzena de intensa negociação, ouvimos reclames, justificativas e logo percebemos a
riqueza da crise que se desenhara na comunidade. Com o fechamento da área da tenda,
restou apenas um espaço de terra, destinado ao parquinho infantil, cujos brinquedos
se encontram também depredados e sem conservação. Desencadeamos um período
de sondagem de opiniões sobre as ocorrências, ouvimos as respostas dos moradores,
constatamos a intensa mobilização das pessoas em torno da atitude daquele pai frente ao
espaço coletivo. Observávamos que o trancamento provocara uma significativa alteração
no acesso das pessoas ao vilarejo, além da restrição do espaço livre para brincadeiras e
encontros na única área coberta, com iluminação e solo cimentado do bairro. A área não
tem as ruas demarcadas, mas apenas vielas de barro como acesso precário às casas
e quintais do bairro. Obtivemos o silêncio de alguns e as ações de revolta por parte
de crianças que passaram a pular o cercado, agora utilizado como esconderijo. Alguns
adultos abordados desconversavam, e diziam não querer saber daquela situação, outras
mães se trancafiaram em seus lares e proibiram inutilmente as crianças de irem até a
tenda; outras pessoas se mostraram favoráveis à medida.
Nossa equipe se mobilizou ativamente e solicitamos à família que se apoderara do
espaço que nos recebesse para um entendimento sobre o episódio. Na data marcada
para a assembléia, compareceram todos os familiares, e nos receberam na tenda central,
que já evidenciava um outro aspecto, limpo, com a grama cortada, os poucos móveis e
divisórias dispostos no fundo do espaço, tudo organizado por eles. Outros moradores
que nos acompanhavam, valorizaram o que constatavam, e todos se dispuseram a
uma reflexão pacífica, porém enfrentando de modo contundente os problemas que
desencadearam a medida de apropriação. Discutimos a importância do cuidar e do
disponibilizar, incutindo a responsabilidade pelo bem comum, na direção de um diagnóstico
participativo; percebíamos o impacto da presença dos pais na ocasião, oferecendo um
modelo de participação aos filhos que compareceram ao encontro; formulamos novos
pactos de convivência e de usufruto do ambiente. A mãe que se dispôs ao controle,
organização e utilização da tenda, compreendeu a necessidade de democratizar o uso
do espaço, e numa postura propositiva, iniciou conosco a constituição de uma agenda de
atividades, dando ciência a todos e distribuindo tarefas quanto à execução das mesmas.
Decidiu-se pela permanência da atribuição do controle da área pela família, porém a
disposição para o diálogo, o interesse e respeito pelo coletivo se impunham a partir
dessa renegociação solidária.
Com a retomada de nossas ações, ganhou força o anseio pela realização da
comemoração anual dos festejos juninos e da II Gincana Cultural do bairro, com o
tema Rio Paraíba do Sul, ator fundamental e razão da presença de todos no local; a
equipe do Travessia, que havia se mobilizado nos anos anteriores para tais eventos,
dado o significado cultural destes para a coletividade, acolheu os pedidos que vinham de
diversas pessoas e somou-se a elas. Ao acolher a demanda popular, vislumbrávamos a
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oportunidade de uma congregação afirmativa dos moradores, como resposta à crise de
convivência instaurada. Para tanto, eles contaram com o apoio dos nossos extensionistas.
Os preparativos dos eventos estimularam diálogos, visaram à aproximação interpessoal,
transformaram relações anteriormente saturadas pela desconfiança, intolerância,
violências e abuso de poder. Houve uma nítida evolução da medida de apropriação na
direção da responsabilização e do empoderamento desejáveis, que resultaram num
sentimento de força participativa e de resolutividade para gerir o bem comum, diante
de novos conflitos que certamente se desenharão no horizonte daquelas pessoas,
flagrantemente mais fortalecidas a contorná-los, e não sucumbir a eles.
Neste processo de contornar as crises decorrentes do conviver humano, aprendemos
com o belo rio que nos margeia, o qual teve muito do seu curso alterado, a lição de fazer
fluir sinuosamente, de registrar, acolher, encaminhar, suportar e processar os obstáculos,
às vezes num silêncio ético, mas sempre próximo e solidário.
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Resumo
O texto relata a experiência da assessoria desenvolvida pelo projeto de extensão
universitária da Universidade de Taubaté, implementado junto aos municípios que
compõem a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, com
profissionais que integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) desde o ano
de 2007. O projeto de extensão objetiva subsidiar as ações no âmbito do Sistema, na
medida em que este se encontra em fase de implementação desde 2004, fato que exige
novas práticas e posturas ético-políticas e teórico-metodológicas na direção da efetivação
dos direitos socioassistenciais dos usuários da Política Nacional de Assistência Social
(PNAS). A equipe do projeto de extensão é composta por duas (02) professoras (01
coordenadora) e quatro (04) alunos do curso de Serviço Social. A metodologia utilizada nas
capacitações realizadas com profissionais (assistentes sociais, psicólogos e pedagogos)
dos 39 municípios da região parte das experiências vividas no cotidiano da ação no
trabalho com famílias, grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social,
na direção da construção de novos valores, saberes e práticas em oficinas realizadas
periodicamente nas dependências da Universidade. Na metodologia proposta busca-se
não apenas transmitir informações sobre o SUAS, mas a análise crítica da realidade,
suas contradições, limites e desafios, bem como o exame de posturas e práticas. Nas
referidas capacitações são eleitos temas pertinentes ao trabalho profissional no SUAS,
ou seja, as proteções afiançadas, o controle social, a matricialidade sociofamiliar, a
territorialização, a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a tipificação dos serviços
socioassistenciais, entre outros. As Oficinas congregam em média 40 a 50 pessoas
cada, envolvendo entre 15 a 20 municípios. A efetivação do projeto de extensão junto
aos profissionais nos diferentes municípios da região possibilitou a elaboração de um
projeto de pesquisa que tem como objetivo o balanço da implementação do SUAS no
Vale do Paraíba , Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O projeto de pesquisa aprovado
pelo CNPq desenvolve-se com a participação dos alunos vinculados à extensão e os
dados coletados retroalimentam as ações de extensão. Como resultado, as equipes que
participam com maior frequência apontam as oficinas como espaço de troca de saberes,
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de reflexão e mudança na prática junto aos usuários, garantindo, dessa maneira, a
qualificação do serviço prestado à população usuária.

Palavras-chave: Sistema Único de Assistência Social; Assessoria; Direitos.

Consultancy to the implementation of the Unique
System for Social Work in the Vale do Paraíba,
Serra da Mantiqueira and Litoral Norte: a university
extension experience
Abstract
This report describes the consultancy experience developed by a university extension
project at Universidade de Taubaté, implemented in the municipalities that make up the
region of Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira and the North Coast of the State of São
Paulo, with professionals who integrate the Unified Social Work System (ITS) since 2007.
The extension project aims at supporting the activities within the system, insofar as it has
been implemented since 2004, a fact that requires new ethical-political and theoreticalmethodological attitudes and practices towards the realization of the social rights of the
National Policy for Social Work (PNAS)users. The extension project team consists of two
(02) professors (01 coordinator) and four (04) students of Social Work. The methodology in
the training conducted with professionals (social workers, psychologists and pedagogues)
of the 39 municipalities of the region start from the daily experiences of action in working
with families, groups and individuals in situations of social risk and vulnerability toward the
construction of new values, knowledge and practices in workshops held regularly in the
University facilities. The proposed methodology seeks to not only to convey information
about the ITS, but to pursue a critical analysis of reality, its contradictions, limits and
challenges, as well as the examination of attitudes and practices. In those sessions
relevant topics are elected to professional work in ITS, i.e., secured protection, social
control, the social-familiar matrices, territorialization, interdisciplinarity, intersectionality,
typing of social work services, among others. The Workshops congregate on average
40 to 50 people each, involving between 15 and 20 municipalities. The completion of the
extension project with professionals from the different municipalities in the region has
enabled the development of a research project that aims at balancing the implementation
of ITS in the Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira and the North Coast of the State of
São Paulo. The research project is approved by the CNPq and is developed with the
participation of students linked to the university extension and the data collected are fed
back into the extension actions. As a result, teams that participate most frequently point
to the workshops as a space for knowledge exchange, reflection and change in practice
with users, ensuring, this way, the qualification of service to the user population.

Keywords: Unified Social Assistance System.
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Asesoramiento a la implantación del Sistema Único
de Asistencia Social en el Vale de Paraíba, Serra
da Mantiqueira y Costa Norte: una experiencia de
extensión universitaria
                                                  
Resumen
El texto relata la experiencia de la asesoraría desarrollada por el proyecto de
extensión universitaria de la Universidad de Taubaté, implementado con los municipios
que conforman la región del Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira y la Costa Norte, con
profesionales que hacen parte del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) desde
2007. El proyecto de extensión tiene como objetivo apoyar las acciones dentro del
sistema, en la medida en que esto se encuentra en fase de implementación desde 2004,
lo que requiere nuevas prácticas y postura teórico-metodológica de la ética y política
hacia los derechos de socio asistenciales del usuario efectivo de la Política Nacional
de Asistencia Social (PNAS). El equipo del proyecto de extensión se compone de dos
(02) profesoras (01 Coordinadora) y cuatro (04) alumnos del curso de Servicio Social.
La metodología utilizada en los entrenamientos realizados con profesionales (asistentes
sociales, psicólogos y pedagogos) en los 39 municipios el trabajo con familias, grupos e
individuos en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, tuvieron experiencias vividas
hacia la construcción de nuevos valores, conocimientos y prácticas en los talleres
realizados regularmente en la Universidad. La metodología propuesta tiene como objetivo
no sólo transmitir información sobre el SUAS, pero el análisis crítico de la realidad, sus
contradicciones, limitaciones y desafíos, así como la revisión de actitudes y prácticas. En
las referidas capacitaciones son elegidos temas relacionados
al trabajo profesional en el SUAS, o sea, la protección facilitada, el control social, la
matriz socio-familiar, la territorialización, el enfoque interdisciplinario, el intersectorial, la
tipificación de los servicios socio-asistenciales, entre otros.
Los talleres reúnen en promedio de 40 a 50 personas cada uno, lo que implica entre 15 a
20 municipios. La eficacia del proyecto de extensión en diferentes municipios de la región
junto a los profesionales ha hecho posible la elaboración de un proyecto de investigación
que tiene como objetivo la evaluación de la aplicación del SUAS en el Vale de Paraíba,
Costa Norte y Serra da Mantiqueira. El proyecto de investigación aprobado por el CNPq
se desarrolla con la participación de los estudiantes vinculados a la extensión y los
datos recogidos retroalimentan acciones de extensión. Como resultado, los equipos que
participan con más frecuencia señalan los talleres como un espacio de intercambio de
conocimiento, reflexión y cambio de la práctica junto a los usuarios, asegurando de esta
manera, la calificación del servicio proporcionado a la población de usuaria.

Palabras clave: Sistema Único de Asistencia Social. Asesoría. Derechos
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Desenvolvimento
1. Breve panorama histórico da Assistência Social
A partir de 1988, com sua inscrição na Carta Magna, a Assistência Social passa a
integrar a Seguridade Social. Inicia-se, então, a construção “de um novo tempo”, ou seja,
a Assistência Social, “como política social pública, começa seu percurso para o campo
dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal” (YAZBEK,
2008, p.3).
A inserção na Seguridade Social aponta para seu caráter de Política de Proteção
Social articulada a outras políticas do campo social voltadas à garantia de direitos e
de condições dignas de vida. Desse modo, a assistência social configura-se como
possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus
usuários espaço de seu protagonismo e exige que as provisões assistenciais sejam
prioritariamente pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob vigilância do
Estado, cabendo a este a universalização da cobertura e garantia de direitos e de
acesso para serviços, programas e projetos sob sua responsabilidade (YAZBEK,
2008, p. 15).

Em 1993, é aprovada a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) que regulamenta
a Assistência Social e é fruto de um árduo processo de luta dos trabalhadores sociais,
intelectuais, cidadãos e organizações não-governamentais atuantes na área, em meio a
avanços e retrocessos, gerados, sobretudo, pela implantação do receituário neoliberal
no Brasil nas décadas de 80 e 90 do século XX, constituído pelo “trinômio articulado da
focalização, privatização e descentralização” (CFESS, 2009, p. 310), o qual restringiu os
gastos sociais e desregulamentou direitos. Nos anos seguintes temos um novo processo
de luta pela criação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do sistema que
a consolida, o Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
A aprovação da PNAS em 2004 na IV Conferência Nacional de Assistência Social
e da Norma Operacional Básica - NOB/SUAS em 2005 objetivou redesenhar a política
de Assistência Social, na perspectiva de implementação do SUAS como expressão da
materialidade do conteúdo da Assistência Social e um pilar do Sistema de Proteção
Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social, de caráter não contributivo. (PNAS,
2004, p.03). Segundo a PNAS, o SUAS tem por funções assistenciais: a proteção social,
a vigilância social e a defesa dos direitos socioassistenciais.
“O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na
regulação e organização em todo o território nacional das ações assistenciais” (PNAS,
2004, p.33), atribuindo a primazia da responsabilidade pela condução da política de
Assistência Social ao Estado, nos três níveis federativos, através do comando único em
cada esfera de governo.
Nesse sentido,
O redesenho das ações assistenciais no âmbito do SUAS é estratégico para
a resolução de contradições dos termos mais caros à concretização do direito
à assistência social: a combinação entre os princípios da universalidade e da
seletividade, a articulação das dimensões preventivas e especialmente protetivas da
política pública de assistência social e a potencialização das ações emancipatórias
coletivas associadas ao desenvolvimento de relações personalizadas de (re)
construção de novos projetos de vida dos indivíduos e famílias expostos aos
processos de reprodução dos mecanismos que originaram sua condição de pobreza
e de subalternização socioculturais (PAIVA, 2006, p.09).
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2. O projeto de Assessoria à implementação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte: entre
marchas e contra-marchas
O projeto de extensão “Assessoria à implementação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte” do Departamento
de Serviço Social da Universidade de Taubaté (UNITAU) foi criado em 2007 com objetivo
de subsidiar a implantação/ implementação do SUAS, para tanto, inicialmente,organizouse em 04 modalidades, quais sejam: 1. Assessoria aos gestores: com objetivo de atuar
junto aos gestores municipais da Assistência Social no sentido de subsidiá-los quanto às
normativas do SUAS, estrutura física, materiais, profissionais necessários, monitoramento
e avaliação, bem como os instrumentos de gestão propostos nos documentos oficiais; 2.
Mapeamento Socioterritorial: visando construir, a partir de uma metodologia censitária,o
mapeamento das vulnerabilidades sociais dos municípios da região, os quais aderem à
proposta. A modalidade mapeamento sócio-territorial é uma das principais estratégias
propostas pelo SUAS para sua implementação; 3. Supervisão técnica: nessa modalidade
busca-se atuar in loco, ou seja, trabalha-se juntamente às equipes técnicas de forma a
discutir o trabalho realizado, suas dificuldades teóricas e práticas tanto nos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), como nos Centros de Referência Especializada
de Assistência Social (CREAS); 4. Capacitação das equipes interdisciplinares, gestores
e conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social: a modalidade capacitação
é uma das importantes estratégias que o projeto desenvolve, na medida em que abarca
um número maior de pessoas envolvidas no SUAS.
Ao longo dos cinco anos de existência, o projeto passou por três coordenações
e sofreu mudanças, sobretudo em razão de redução da equipe de professores e da
carga horária destinada ao projeto. Contudo, apesar das dificuldades, o projeto resiste,
principalmente pelo reconhecimento dos profissionais e gestores que participam das
capacitações pela contribuição do projeto à implementação do SUAS.
Em relação às modalidades, o projeto já efetivou o Mapeamento socioterritorial
nos municípios de Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba, Canas e Cruzeiro; já às
capacitações alcançam em média 200 profissionais por ano e são organizadas em
conformidade às demandas apresentadas pelos participantes. Se considerarmos que na
região do Vale do Paraíba há 321 profissionais que atuam no SUAS, o alcance do projeto
chega a 62% por ano.
A redução no número de professores desde 2010 levou à limitação das modalidades
desenvolvidas pelo projeto e, nesse sentido, optou-se pelas modalidades supervisão
técnica e capacitação dos profissionais e, mais recentemente, à supressão da supervisão
técnica, voltando-se, especificamente para a modalidade capacitação, sobre a qual
trataremos a seguir.
3. Capacitações de profissionais: o desafio de construir coletivamente
A implementação do SUAS demanda a apreensão de nova perspectiva na
Assistência Social, segundo a qual os serviços voltam-se ou devem voltar-se à garantia
de direitos, às seguranças, à prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais, bem como
ao desenvolvimento das capacidades das famílias, indivíduos e grupos no sentido de
sua emancipação, desconstruindo-se a histórica marca da Assistência Social como
não-política de direitos, ou seja, a implementação da política como direitos passa pela
mudança nas formas de apreendê-la e operacionaliza-la.
O Sistema dá centralidade às famílias, entendendo-as em suas necessidades
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objetivas e subjetivas, reconhecendo as suas diferentes formas de organização, tendo
em vista, sobretudo, as demandas próprias da sobrevivência. Nesse sentido, o trabalho
das equipes interdisciplinares deve privilegiar as diferentes expressões desses sujeitos
sociais.
O trabalho das equipes profissionais junto aos usuários dos serviços socioassistenciais
é fundamental na efetivação do Sistema, à medida que tais profissionais atuam diretamente
com indivíduos e famílias na perspectiva socioeducativa, a partir das questões tratadas
nos grupos (mulheres, crianças, adolescentes e idosos), para que possam alavancar
suas vidas rumo à cidadania, com autonomia e emancipação.
De outro lado, no SUAS por conta das diretrizes, da intersetorialidade e o
interdisciplinaridade, exigem novas respostas profissionais, os trabalhadores sociais são
convocado a trabalhar com as demais políticas setoriais, dialogar com profissionais de
outras áreas e não apenas as áreas tradicionais (com a saúde e educação), mas com
o meio ambiente, planejamento ou desenvolvimento econômico, por exemplo, fato que
implica na construção de estratégias, uma vez que essas áreas não comungam, na
maioria das vezes, com nossas perspectivas ético-políticas.
No SUAS, o trabalho interdisciplinar deve se pautar na perspectiva da totalidade para
construir práticas capazes de superar a “naturalização e a moralização das expressões
da questão social” (ORTIZ, 2010, p. 199).
O trabalho interdisciplinar no SUAS deve se orientar no sentido da “criação de espaços
democráticos e plurais permanentes no interior das equipes para que se possa planejar
em conjunto as ações” (ORTIZ, 2010,p. 199) e favorecer, dessa maneira, o diálogo entre
as áreas do conhecimento.
A implementação do SUAS, portanto, coloca demandas teórico-metodológicas
éticas e políticas ao trabalhadores sociais. Diante dessa constatação é que o projeto de
assessoria efetiva suas ações e prevê sua organização teórico-metodológica.
A operacionalização das capacitações ocorre mediante preparação prévia da
equipe a respeito do planejamento do trabalho, envolvendo a escolha da temática a ser
desenvolvida, a organização do material e estrutura necessária, as leituras bibliográficas
e o formato em que será impresso do ponto de vista metodológico.
A realização dos debates se dá a partir da exposição de uma temática que pode se
iniciar por uma apresentação teórica preparada pelas professoras ou pela discussão
da realidade vivida pelas profissionais no campo da operacionalização da Assistência
Social. Há uma relação dialética entre a realidade trazida pelas profissionais e o debate
teórico circunscrito pelas professoras.
Esse processo possibilita o acompanhamento de particularidades da realidade de
implementação da política de Assistência Social trazida pelos profissionais e avançam
para reflexões no campo teórico-político. Busca-se analisar o quanto realmente se
efetivam os direitos sociais dos sujeitos usuários da Assistência Social que direciona os
profissionais a serem propositivos no seu campo de trabalho, no sentido do fortalecimento
das famílias, da consciência reivindicativa de lutar por mudanças estruturais nos
equipamentos, aprofundar e estreitar as relações da rede sócio-assistencial, possibilitar
canais de organização à população para a defesa de seus direitos, dentre outras
estratégias para concretizar o que propõe o SUAS.
É mediante o movimento desse processo que se levantam novos temas e
especificidades a serem aprofundadas para a coerentização da intervenção profissional
nos equipamentos em que cada profissional trabalha, representando parte de uma
totalidade da região que é atendida pelo Projeto.
Para o desenvolvimento de um trabalho do Projeto SUAS com os profissionais
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que atuam diretamente com os usuários dos serviços socioassistenciais é necessário
trabalhar com as concepções e metodologias de trabalho dos profissionais, a partir de
um processo em movimento, sem perder de vista as determinações que devem buscar
os objetivos do SUAS. Um exemplo é a necessidade de um trabalho que ultrapasse as
concepções de família e de direitos trazidas pelos profissionais no processo que orienta
suas práticas.
Não será possível tratar neste texto das concepções de famílias com a profundidade
que o tema requer por fugir de nossos objetivos. Porém, impõe-se como necessário
explicitar elementos do seu movimento conceitual para que tenhamos uma referência
dele no processo histórico atual. A citação da autora elucida esse debate:
Falar em famílias neste começo de século XXI, no Brasil, como alhures, implica
a referência a mudanças e a padrões difusos de relacionamentos. Com seus laços
esgarçados, torna-se cada vez mais difícil definir os contornos que a delimitam.
Vivemos uma época como nenhuma outra, em que a mais naturalizada de todas as
esferas sociais, a família, além de sofrer importantes abalos internos tem sido alvo
de marcantes interferências externas. Estas dificultam sustentar a ideologia que
associa a família à idéia de natureza, ao evidenciarem que os acontecimentos a ela
ligados vão além das respostas biológicas universais às necessidades humanas,
mas configuram diferentes respostas sociais e culturais, disponíveis a homens e
mulheres em contextos históricos específicos. (SARTI, 2010, p. 21)

Compartilhamos da ideia de Sarti (2010) de que para as mudanças no campo das
concepções naturalizadas das definições de família há dificuldades substanciais, pois
elas são socialmente instituídas nas diversas dimensões da vida social de maneira
disciplinadora. É neste sentido que é necessário trabalhar nas capacitações com os
profissionais a compreensão da complexidade e das dificuldades que se impõem ao
trabalho profissional, bem como explica a autora:
Pela perda de referências rígidas no que se refere à família, assim como pela
flexibilidade de suas fronteiras, algumas dificuldades se impõem no trabalho a
ela voltado. Em primeiro lugar, a dificuldade de romper com o modelo idealizado
e naturalizado acerca dessa instituição e, além disso, a dificuldade de nos
estranharmos em relação às nossas próprias referências. A esse respeito, tende-se
a ser ainda mais etnocêntrico do que habitualmente se é em outros assuntos, tão
forte é a sua identificação com o que somos. (SARTI, 2010, p. 26)

É com base nesta dimensão da complexidade e da realidade que buscamos trabalhar
a concepção de família no sentido de lutar pela garantia de seus direitos sociais no
espaço de implantação/implementação do SUAS.
Considera-se que a busca pela efetivação dos direitos sociais às famílias no SUAS
torna-se fundamental. É necessário debater a indissociabilidade da política da Assistência
Social com o debate sobre os direitos sociais. Assim nos coloca o autor abaixo, quando
afirma que não há direito sem a sua efetivação:
Ante tal panorama sanguinolento, insensato e totalmente imoral no âmbito dos
direitos e da justiça, dentro do qual a submissão mostra o recurso mais verdadeiro
para a preservação da dignidade humana, não é um bom caminho fazer a separação
entre direitos, vida dos direitos, proteção dos direitos e a realização deles. De fato,
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não há direito sem a sua realização. (VIEIRA, 2004, p. 29)

Para trabalhar esse conteúdo com os profissionais que participam das capacitações
do Projeto SUAS, a metodologia de trabalho do Projeto busca se basear em valores
necessários a uma construção ética que vise um projeto interventivo na realidade,
pautado nas contradições e particularidades de cada um, para avançar criticamente no
processo de implantação/implementação do SUAS coletivamente.
Para Barroco (2010, p. 11): “A ética é parte integrante da prática social dos homens,
objetivando tanto em suas atividades cotidianas como nas formas de práxis que permitem
a ampliação de sua consciência moral e seu enriquecimento como indivíduos”.
A orientação de uma análise e intervenção crítica aos diversos profissionais pressupõe
a leitura e análise da necessidade de ultrapassar aquilo que nos é evidenciado na
realidade fenomênica. Busca-se superar as contradições postas, o que, muitas vezes,
não alcança as diretrizes propostas pelos SUAS e não caminha para a efetivação dos
direitos sociais.
Para a ultrapassagem desses limites postos pela aparência dos fenômenos da
realidade, é necessária a consideração de que vivemos em uma sociedade dividida
em classes sociais, e que essa divisão se pauta na distribuição desigual das riquezas
socialmente produzidas no processo do trabalho. O sistema capitalista de produção
é baseado na exploração do trabalho e se constitui por conflitos e antagonismos de
interesses. Tais conflitos nos levam ao debate da chamada e conhecida “questão social”,
que tem diversas expressões, dentre elas, a situação de vulnerabilidade e risco dos
sujeitos que são usuários do SUAS, considerando as particularidades que compõem as
demandas da rede básica e especial dos atendimentos prestados à população.
Uma direção que pressuponha a compreensão da realidade dos sujeitos, com base
na dimensão ético-político-profissional, revela-nos a necessidade de pensar estratégias
coletivas de enfrentamento aos projetos que se instalam no cotidiano e que são contrários
à efetivação dos direitos sociais dos sujeitos. Nesta direção, revelam-se conflitos que
requerem dos profissionais pensarem em alternativas de organização política, seja
entre os próprios profissionais ou a partir de alianças com os usuários da Política de
Assistência Social.
Com a representação de diversos municípios, os profissionais problematizam sua
intervenção a partir de uma análise crítica estrutural e conjuntural de sua particularidade.
As mediações dessas análises com o universal são fundamentais para o avanço da
compreensão política.
Nesse marco, há também indagações feitas em relação aos instrumentos e às técnicas
utilizadas pelos profissionais para a operacionalização dos diversos programas sociais
que compõem o SUAS. Tais reflexões dão a dimensão da importância de uma prática
alicerçada em uma finalidade.
Essa direção contrapõe-se a outras correntes de pensamento que têm seus
fundamentos baseados na necessidade de dar respostas superficiais e imediatas às
expressões da questão social, porém não ultrapassam os fenômenos e se mantêm
num campo de individualização das situações vividas pelos sujeitos. Muitas vezes, são
intervenções desconexas da totalidade do sistema capitalista que explora os sujeitos que
necessitam da venda de sua força de trabalho, sujeitando-os às situações de miséria
social e econômica como se fossem os responsáveis pelo processo de degradação em
que vivem.
Com essa intencionalidade, necessita-se, então, de uma metodologia de trabalho
que se sujeita aos descompassos do método dialético, pois se requer uma dimensão da
totalidade em relação constante com singular a partir da mediação com o particular. Não
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há uma fórmula cristalizada que responda com profundidade e efetividade às demandas
postas aos profissionais. É necessário o uso de uma metodologia.
Para a autora, a metodologia define-se como:
Uma série de procedimentos utilizados na ação profissional, que incluem
um arsenal de técnicas e instrumentos, mas que vai muito além disso. Tais
procedimentos têm base em orientações teóricas que orientarão a escolha destes,
bem como o caminho a ser seguido no uso das técnicas e instrumentos, ou seja, ao
falar de metodologia do trabalho social, estamos falando de definições conceituais
e teóricas que direcionaram a escolha dos caminhos a serem traçados junto ao
público a ser atendido, que por sua vez, orientarão a escolha dos instrumentos
e técnicas a serem utilizados. Temos “o que fazer?”, direcionado por um “como
fazer?”, que por sua vez, é orientado por um “para que fazer?”.

Partindo desse pressuposto metodológico é que avaliamos que essa metodologia
de trabalho desenvolvida no Projeto de Assessoria à implementação do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte
tem o reconhecimento dos profissionais e gestores que participam das capacitações
pela contribuição efetiva à implementação do SUAS nas diversas particularidades que
são desveladas com as reflexões e problematizações propiciadas, pois trabalha-se,
sobretudo, com a intencionalidade que é composta por elementos ideo-políticos, o que
chamamos de dimensão ético-política profissional. As autoras Vicente e Cardoso (2010)
esclarecem que esse processo faz uma opção a partir de uma visão de homem, mundo e
sociedade, as ações profissionais são orientadas por valores ético-políticos que apontam
para um projeto de sociedade.
Conclusões
As capacitações constituem-se espaços privilegiados de troca de saberes, sobretudo
porque a implementação do SUAS é atravessada por contradições e marcas culturais
fortes, as quais, inúmeras vezes, impedem o avanço da política. De outro lado, refletir
com os profissionais sobre os processos estruturais e conjunturais que incidem na política
de Assistência Social, permite desmitificá-los na direção da construção de estratégias
coletivas de enfrentamento.
Avalia-se que a metodologia de trabalho desenvolvida no projeto de Assessoria à
implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Vale do Paraíba,
Serra da Mantiqueira e Litoral Norte tem o reconhecimento dos profissionais e gestores
que participam das capacitações pela contribuição efetiva à implementação do SUAS
nas diversas particularidades que são desveladas com as reflexões e problematizações
propiciadas. A metodologia utilizada permite que os sujeitos expressem suas ideias,
valores e práticas, ao mesmo tempo em que analisam criticamente o processo e
construam novas práticas e saberes.
Nesse sentido, entende-se que a ação de extensão que orienta o projeto cumpre seus
objetivos na medida em que produz mudanças na prática profissional dos trabalhadores
sociais e, em consequência, melhor qualidade nos serviços prestados à população
usuária da política de assistência social.
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Pesquisador do Nupes e Professor do Programa de Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento
Regional da UNITAU
Rachel Duarte Abdalla
Historiadora, Professora da UNITAU na Operação Pai Francisco do Projeto Rondon e
Professora do Curso de História da UNITAU

Resumo
O Projeto Rondon é, atualmente, uma das principais atividades extensionista
no país , a Universidade de Taubaté, uma das assíduas participante de projeto. Em
janeiro de 2012, participou da Operação Pai Francisco, no município de Cajari, no
Maranhão. O município tem, ainda, ¾ da população morando na zona rural, em uma
situação de grande pobreza; 58,4% da população tem renda per capita inferior a um
¼ de salário mínimo, situação essa que agrava as condições sociais na localidade. Os
objetivos desse artigo são de apresentar o Projeto Rondon e, principalmente, relatar as
atividades desenvolvidas pelo rondonistas da universidade na Operação. O trabalho
foi elaborado a partir das informações disponibilizadas pelo Ministério da Defesa, IBGE
e o levantamento de trabalho de campo feito pelos rondonistas durante a operação. As
atividades desenvolvidas pelos rondonistas da Unitau atingiram os objetivos propostos,
com destaque para as atividades de geração de emprego e renda, despertando a
necessidade de atividades cooperadas e de formalização das atividades econômicas,
associadas às questões sociais e ambientais. No campo cultural, foram destaque as
atividades teatrais, de danças e a valorização do patrimônio histórico e cultural do
município. Além disso, cumpriu-se o principal objetivo do projeto, que foi permitir aos
acadêmicos vivenciar e conhecer a dura realidade brasileira presente em Cajari.

Palavras-Chave: Projeto Rondom, geração de emprego e renda, Cajari
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RONDON PROJECT: Report of the activities developed
by the rondonists from Universidade de Taubaté in
Cajari – MA
Abstract
The Rondon Project is currently one of the main university extension activities in the
country and the University of Taubaté is one of the more frequent participants of the project.
In January 2012, it participated in the Operation “Pai Francisco” in the municipality of
Cajari in Maranhão. The municipality has, still, ¾ of the population living in the rural area,
in a situation of high poverty, where 58.4 % of the population has a per capita income of
less than a ¼ of a minimum wage, a situation which aggravates the social conditions in
the locality. The objectives of this paper are to present the Rondon Project and, mainly, to
report the activities developed by the rondonistas in the operation. The work was prepared
from the university information made available by the Ministry of Defense, IBGE and
the field work survey done by rondonistas who carried out simultaneous projects during
the operation. The activities developed by rondonistas of Unitau reached the objectives
proposed, with emphasis on the activities of employment and income generation by
awakening the need for cooperative activities and formalization of economic activities,
associated with the social and environmental issues. In the cultural field highlight was
given on theatrical activities, dances and appreciation of historical and cultural heritage
of the city. In addition, the main goal of the project has been fulfilled, which was to allow
academic experience and understand the harsh Brazilian reality present in Cajari.

Keywords: Rondon Project, employment and income generation, Cajari
Resumen
El Proyecto Rondom es, actualmente, una de las principales actividades extensionistas
en el país y la Universidad de Taubaté una de las más frecuentes participantes del proyecto.
En enero de 2012, participó en la Operación Padre Francisco, en el municipio de Cajari en
Maranhão. El municipio tiene ¾ de la población que vive en la zona rural, en una situación
de gran pobreza, donde 58,4 % de la población tiene un ingreso per cápita inferior a un
¼ de un salario mínimo, lo que agrava las condiciones sociales de la localidad. Los
objetivos de este trabajo son presentar el proyecto Rondon y, principalmente, relatar las
actividades desarrolladas por “rondonistas” de la universidad en la Operación. El trabajo
fue elaborado a partir de las informaciones disponibles del Ministerio de Defensa, del
IBGE y del estudio del trabajo de campo realizado por Rondonistas durante la operación.
Las actividades desarrolladas por Rondonistas que llevan a cabo proyectos de Unitau
han alcanzado los objetivos de la operación, con énfasis en las actividades de generación
de empleo e ingresos por despertar la necesidad de actividades de cooperación y a la
formalización de las actividades económicas, relacionadas con las cuestiones sociales
y ambientales. En el ámbito cultural lo que más se han destacado fueron las actividades
teatrales, bailes y la valoración del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Además, se
ha cumplido el objetivo principal del proyecto que fue permitir a los académicos vivenciar
y conocer la cruda realidad brasileña, presentes en Cajari.

Palabras Clave: Proyecto Rondom, generación de empleo y renta, Cajari.
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1. Introdução
O Projeto Rondon é uma das principais atividades extensionistas do Brasil que
tem periodicidade semestral. A Universidade de Taubaté – UNITAU – é uma assídua
participante desse projeto e, em 2011, desenvolveu atividades em 3 municípios: Pracuúba
- AP, Jauru - MT e Nossa Senhora da Gloria - SE e, na primeira Operação de 2012 esteve
presente em Cajari - MA.
Os objetivos desse artigo são de apresentar o Projeto Rondon e, principalmente,
relatar as atividades desenvolvidas pelo rondonistas da UNITAU na cidade de Cajari MA durante a operação Pai Francisco realizada de 20 de janeiro e 05 de fevereiro de
2012.
Esse artigo foi baseado nas informações disponibilizadas pelo Ministério da Defesa,
nos dados do IBGE e nas informações do trabalho em campo realizado pelos rondonistas
da UNITAU durante a operação.
Espera-se que o Projeto Rondon seja mais conhecido a partir desse breve relato,
e que as atividades desenvolvidas pelo rondonistas, documentadas nesse periódico,
sirvam como parâmetros de comparações, tanto para futuras operações da própria
UNITAU como para outras instituições de ensino.
2. Apresentação do Projeto Rondon
Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Projeto Rondon é fruto de parceria do
Governo Federal, sob a coordenação do Ministério da Defesa, Prefeituras, e Instituições
de Ensino Superior. É um projeto extensionista de integração social que envolve a
participação voluntária de estudantes universitários na busca de soluções que contribuam
para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem-estar da
população (Ministério da Defesa, 2011).
O Projeto Rondon foi criado em 1967 e, durante as décadas de 1970 e 1980,
permaneceu em franca atividade, tornando-se conhecido em todo Brasil. Leva o nome
em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que desenvolveu
importantes atividades na região amazônica, em especial no estreitamente das relações
entre brancos e índios. Entre 1900 e 1906, dirigiu a construção de uma linha telegráfica
entre Cuiabá e Corumbá, alcançando as fronteiras do Paraguai e da Bolívia. Começou
a construir a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antonio do Madeira, em 1907, sua obra
mais importante. Nesta mesma época, estava sendo feita a ferrovia Madeira-Mamoré,
que, junto com a telegráfica de Rondon, ajudaram a ocupar a região do atual estado de
Rondônia.
Rondon tem uma longa ficha de serviços prestados ao governo brasileiro: foi o primeiro
diretor do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais
(SPI), criado em 1910. Incansável defensor dos povos indígenas do Brasil, deixou a
famosa frase: “Morrer, se preciso for; matar, nunca”. Nos anos 40, virou presidente
do Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI), cargo em que permaneceu por
vários anos. Em 1955, o Congresso Nacional conferiu-lhe a patente de Marechal. No
ano seguinte, o então estado de Guaporé, passou a ser chamado de Rondônia, em
homenagem ao seu desbravador. Faleceu no Rio de Janeiro, em 19 de janeiro de 1958,
com quase 93 anos (Ministério da Defesa, 2011).
Segundo Lorelai Kury (2006), o militar tinha “respeito aos índios, disciplina, crença no
progresso. Rondon fez de sua trajetória um exemplo bem-acabado da comunhão entre
a formação militar e as doutrinas positivistas.”
No final dos anos noventa, o Projeto deixou de receber prioridade no Governo Federal,
sendo extinto em 1989 (Ministério da Defesa, 2011). De 1989 a 2005, iniciou-se atividade
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semelhante à do Projeto Rondon, a Universidade Solidária, também coordenada pelo
Governo Federal.
Em 2005, seguindo orientações do Comitê de Orientação e Supervisão - COS, criado
por Decreto Presidencial de 14 de janeiro de 2005, o Projeto Rondon voltou a fazer
parte dos programas governamentais. Desde então, o Rondon já levou mais de 12.000
rondonistas a cerca de 800 municípios (Ministério da Defesa, 2011).
Os objetivos do Projeto Rondon são:
• contribuir para a formação do universitário como cidadão;
• integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de
ações participativas sobre a realidade do país;
• consolidar, no universitário brasileiro, o sentido de responsabilidade social, coletiva,
em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais;
• estimular, no universitário, a produção de projetos coletivos locais, em parceria
com as comunidades assistidas;
Para o Ministério da Defesa (2011), o Projeto encontra-se em processo de consolidação,
com uma procura cada vez maior pelas universidades e pelos universitários. O Rondon é
mais que um projeto educacional e social, é uma poderosa ferramenta de transformação
social, na medida em que conscientiza jovens, que terão nas mãos, o destino deste país
e da importância do seu papel de protagonistas na busca de uma sociedade mais justa.   
Sob a coordenação do COS, é feito o planejamento das atividades a serem
desenvolvidas e, em especial, a definição da região para a operação. Os municípios
escolhidos são aqueles que apresentam indicadores de desenvolvimento agravados,
localizados principalmente nas regiões norte e nordeste do país.
As atividades de cada operação são iniciadas com o processo de reconhecimento dos
municípios de interesse da operação, feito pelo COS. Posteriormente, são visitadas as
prefeituras, para firmar as parcerias de trabalho e as informações sobre contrapartida de
cada parceiro no projeto, assim com as atividades a serem desenvolvidas no município.
A participação das instituições de ensino superior ocorre a partir da definição da área
a ser realizada a Operação, com a divulgação através de edital publicado na internet no
site oficial do projeto (http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal). O convite indica os
municípios, os conjuntos de ações a serem realizadas, o cronograma de atividades e as
condições a serem observadas pelas IES (Ministério da Defesa, 2011).
No processo de inscrição, a instituição informa qual operação tem interesse em
participar e as ações a serem desenvolvidas no município escolhido a partir de um plano
de trabalho inicial. Depois de selecionada a instituição de ensino, o professor coordenador
da atividade fará a viagem precursora ao município, momento esse de ajuste da proposta
de trabalho com as lideranças municipais e a prefeitura , com a definição das ações
que serão realizadas pela universidade durante a operação. Nesse momento, também é
definido o apoio logístico (alojamento, alimentação e transporte no interior do município)
que será prestado aos rondonistas. A experiência da Universidade de Taubaté mostrou
que a formação de um comitê local de organização das atividades do Projeto Rondon é
fundamental para o sucesso da operação.
A duração de cada operação é de cerca de duas semanas no município, e mais dois
dias no Batalhão responsável pela operação. Os dois primeiros dias são destinados à
concentração, ambientação, abertura e deslocamento dos rondonistas aos municípios e
o último para o encerramento e retorno às cidades de origem.
A equipe de rondonistas de cada instituição é formada por 10 integrantes, sendo 2
professores e 8 alunos. Todos os membros da equipe são voluntários que desenvolverão
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as atividades durante o período de férias escolares. Os alunos escolhidos são os que
estão cursando a segunda metade do curso de graduação, não sendo permitida a
repetição de rondonistas alunos, permitindo o maior número de participação de alunos
no projeto.
Para cada município, são selecionadas duas instituições de ensino, somando um
total de 20 rondonistas, acompanhado por um Sargento do Exército (anjo da operação),
ou seja, cada equipe é formada por 21 pessoas.
O Projeto Rondon é dividido em dois grupos de atividades: Conjunto A, formado por
atividades de cultura, direitos humanos e justiça, educação e saúde; e o Conjunto B,
formado por atividades de comunicação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção.
Cada um dos conjuntos é responsabilidade de uma instituição de ensino, mas para que
ocorra uma maior integração entre os rondonistas, é recomendável que haja parcerias
em atividades entre as instituições. A viagem precursora é uma oportunidade para a
definição dessas parcerias entre os coordenadores.
Entre as atividades desenvolvidas de cada projeto podemos destacar, conforme
informações dos editais de convite para as operações:
No conjunto A:
• Cultura - capacitar agentes multiplicadores para o desenvolvimento de atividades
que valorizem a cultura local e promovam o intercâmbio de informações;
• Direitos Humanos e Justiça - capacitar gestores municipais, conselheiros e
lideranças comunitárias em gestão de políticas públicas, particularmente na área
de desenvolvimento social, como acesso a renda, enfrentamento das situações
de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes e instalar,
dinamizar ou atualizar os conselhos municipais, como os de educação, de saúde,
tutelar, de assistência social, da criança, do meio ambiente, dentre outros;
• Educação: capacitar educadores do ensino fundamental e médio sobre técnicas
de ensino e aprendizagem, motivação, relacionamento interpessoal, distúrbios de
aprendizagem, educação inclusiva e no atendimento a portadores de necessidades
educativas especiais e
• Saúde - capacitar agentes de saúde em saúde da família, saúde bucal, saúde
ambiental, doenças endêmicas, acolhimento e humanização do atendimento em
saúde; capacitar multiplicadores em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes
e jovens, na prevenção da prostituição infantil, na prevenção do uso do álcool e
drogas e na prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes;
capacitar agentes multiplicadores em ações de incentivo ao esporte e lazer; e
capacitar agentes multiplicadores em nutrição, com incentivo no uso de alimentos
regionais.
No Conjunto B:
• Comunicação - capacitar agentes multiplicadores e servidores municipais na
produção e difusão de material informativo para a população usando os meios de
comunicação, em particular as rádios comunitárias; e divulgar às lideranças e aos
servidores municipais os benefícios, serviços e programas oferecidos na esfera
federal;
• Meio Ambiente - capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de saneamento
ambiental, particularmente no que se refere a resíduo sólido, esgotamento sanitário
e água;
• Trabalho - capacitar produtores locais, com especial atenção a pequenos agricultores
e pecuaristas; incentivar o cooperativismo, associativismo e empreendedorismo
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•

para a geração de renda e o desenvolvimento econômico sustentável; promover
ações que desenvolvam o potencial turístico local, incluindo a capacitação de mão
de obra ligada ao comércio de bens e serviços; e capacitar servidores municipais
em gestão pública e de projetos e
Tecnologia e Produção - disseminar soluções auto-sustentáveis – tecnologias
sociais – que melhorem a qualidade de vida das comunidades.

A descrição das atividades, conforme solicitadas nos editais de convite as instituições
de ensino superior, apontam para ações de formação de multiplicadores, para que as
atividades continuem na cidade após a partida dos rondonistas. Atender os interesses
do edital de formador de multiplicadores e os interesses diretos da comunidade, em um
trabalho assistencialista, foi um grande desafio para os rondonistas da UNITAU, como
será apresentado no último capitulo desse texto.
3. Características dos municípios da Operação Pai Francisco e do município de
Cajari - MA
A Operação Pai Francisco foi realizada entre os dias 20 de janeiro e 05 de fevereiro
de 2012, nos municípios do Estado do Maranhão – Alcântara, Apicum-Açu, Bacuri,
Cajapió, Cajari, Carutapera, Guimarães, Luís Domingues, Peri Mirim, Presidente Sarney
e São Vicente de Ferrer. Esses municípios estão localizados nas mesorregiões norte
maranhense e oeste maranhense. Estão distribuídos em três microrregiões: litoral
ocidental maranhense, baixada maranhense e Gurupi. A equipe da Universidade de
Taubaté desenvolveu atividades no município de Cajari.
A Região da Operação faz parte do Bioma da Amazônia. O clima nessa região
norte maranhense está dentro da área de atuação do clima equatorial com médias
pluviométricas e térmicas altas. O relevo tem altitudes reduzidas e topografia regular,
modesto, com cerca de noventa por cento da superfície abaixo dos trezentos metros.
Atualmente, conforme dados do Censo do IBGE (2011), os municípios selecionados
para a Operação têm uma população total de 174.77.3 habitantes e apresentaram, na
última década, um crescimento de 14,13%. Vale lembrar, a título de comparação, que no
mesmo período, o crescimento do país foi de 12,64%, sendo que na região Nordeste,
11,19, e no estado do Maranhão, de 16,34%. O município de Cajari apresentou um
crescimento populacional no período de 36,80%, sua população tendo passado de
13.405 em 2010 para 18.338 em 2010, conforme dados dos Censos do IBGE.
Em 2010, conforme dados do Censo, a minoria da população dos municípios da
Operação Pai Francisco vive na zona urbana 42,59%, resultado diferente dos obtidos
na realidade nacional com 84,36%, na regional 73,13% e na estadual 63,08% com
a população na zona urbana. Cajari, com 23,36% dos moradores urbanos, é o que
apresenta maior população rural entre os selecionados na operação Pai Francisco.
Os principais indicadores econômicos são o Produto Interno Bruto – PIB – e a renda
per capita. Os dados apresentados na Tabela 5 apontam que no período de 2004 a
2008, o crescimento econômico nos municípios selecionados na Operação Pai Francisco
(76,17%) foi maior que o da realidade nacional (56,16%), da regional (60,90%) e menor
que a média estadual (78,18%). No município de Cajari, no período, o crescimento
foi de 81,40%, ficando acima da média das demais esferas espaciais selecionadas,
apresentando o maior PIB per capita entre os da Operação em 2008, com renda média
per capita de R$ 4.146,35. O principal setor de atividade no município é a agropecuária
desenvolvida em todas as comunidades rurais do município (IPEDATA, 2011).
Na região da Operação Pai Francisco, verifica-se que, mesmo como uma população
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predominantemente rural, o setor agropecuário apresenta um baixo volume de empregos
formais. Isso demonstra que a economia do setor é de subsistência, formada por pequenos
produtores. Além disso, a baixa formalização do emprego urbano é uma característica
da região, com destaque para a quase ausência do emprego industrial. O grande
empregador dos municípios é o setor público, que representa 86,87% dos empregos
formais nos municípios selecionados para a Operação Pai Francisco. A formalização do
emprego é fundamental para garantir a melhora no desenvovimento econômico nesses
municípios. Exemplo disso, no município de Cajari, conforme dados do Ministério do
Trabalho, havia apenas 13 trabalhadores formalizados no setor privado e 468 no setor
público (MTE, 2011).
Os indicadores sociais da região e do município de Cajari estão entre os os mais
baixos do país. Conforme dados do portal do Acompanhamento Municipal do Objetivo
do Milênio – ODM – que divide a população em três grupos: as pessoas acima da linha
de pobreza com rendimento per capita maior de 1/2 salário mínimo, as pessoas abaixo
da linha da pobreza e as que possuem rendimento per capita menor que 1/2 salário
mínimo até 1/4 do salário mínimo. No caso da indigência, este valor será inferior a 1/4 de
salário mínimo. Nesse trabalho, são apresentados apenas os dados dos municípios da
Operação Pai Francisco (ODM, 2011).
Mesmo com o avanço nas políticas sociais, sobretudo na transferência de renda do
Programa Bolsa Família, ainda são muitas as famílias na condição de indigentes nos
municípios selecionados pela Operação Pai Francisco. No município de Cajari, 58,4% dos
moradores estão na condição de indigentes, e apenas 18,2% da população estão acima
da linha de pobreza, contrastando com a maior renda per capita entre os municípios da
operação. Ou seja, em Cajari, além do sério problema de falta de renda, ainda há uma
concentração da riqueza. As razões do elevado índice de pobreza no município e na
região como um todo é resultado da pouca formalização das atividades econômicas e da
falta de emprego de um modo geral.
Nas regiões mais pobres e com elevado grau de indigência, um dos principais
programas de assistencia social no Brasil é o Bolsa Família, fazendo uma transferência
direta de renda à população mais pobre no país. Com isso, nas regiões mais pobres, esse
benefício tem um peso mais significativo, pois enquanto na média do país 6,70% dos
brasileiros o recebem, na região Nordeste esse percentual é de 12,16%. No Maranhão,
o percentual é de 13,25% e nos municípios da Operação o peso é de 16,39%. Entre
esses municípios a maior proporção de pessoas recebendo o benefício é em Alcântara
(18,61%) e a menor em Cajari (12,56%) mesmo sendo o que apresenta um dos maiores
índices de indigência.
As políticas de assistência social no Brasil, em especial o Programa Bolsa Família,
ainda enfrentam grandes desafios. O primeiro é identificar e incluir todos os indigentes
no programa, pois o poder público precisa procurar esses brasileiros, pois muitos desses
não dispõem de condições mínimas para reivindicar seus direitos. O segundo é reduzir
e excluir os que não mais precisam dos benefícios por conta de uma melhora nas
condições econômicas. Entre esses últimos, observa-se o temor de sair do Programa e
não retornar, caso seja necessário.
Na área de Educação, o indicador apresentado é a nota do IDEB das escolas
públicas nos municípios da operação e uma comparação com os indicadores nacionais
e estaduais. Específicamente serão apresentadas apenas as notas dos alunos da 8ª
série ou 9º ano do ensino fundamental. A escolha desse indicador é justificada pela
necessidade do desafio do Governo Federal em melhorar a qualidade do ensino, já que o
acesso à educação o fez de forma significativa nas últimas duas décadas. No município
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de Cajari, o indicador foi de 3,1 em 2009, menor que a média nacional de 4,4 (ODM,
2011).
Em relação aos indicadores de saúde, serão apresentados os indicadores de
mortalidade infantil e os de proporção de crianças desnutridas. Constata-se que esses
indicadores apresentaram melhoras nas últimas décadas, como conseqüências de vários
fatores, como a redução do número de filhos e a maior atenção à saúde básica oferecida
pelos programas de saúde preventiva, em especial o Programa de Saúde da Família. A
mortalidade infantil no estado do Maranhão era de 36,5 obtidos em cada 1000 nascidos
vivos em 2009, enquanto em Cajari esse indicador foi de 7,5. A média nacional é de 22,5.
Pode-se inferir que, entre os municípios, os dados podem ter apresentados problemas
na coleta de informações (ODM, 2011).
Os principais problemas observados na coleta de dados gerais da região da Operação
Pai Francisco e do município de Cajari foram:
• crecimento populacional não é acompanhado pela geração de emprego e renda;
• população predominantemente rural, caracterizada pela existência de pequenos
produtores rurais que praticam a agricultura de subsistência;
• população tem sua renda baseada no emprego público e no trabalho informal. O
setor de serviços e produtos é o mais expressivo, o que faz do Poder Público o
principal empregador e
• Os municípios estão localizados próximos ao mar, o que lhes conferem potencial
econômico para pesca e turismo sustentáveis.
Sobre as comunidades quilombolas é preciso, antes de tratar específicamente das
localizadas no território do município de Cajari, lembrar que, como afirma Saul Eduardo
Seiguer Milder (2011, p. 35):
O Estado do Maranhão é um dos cinco estados no Brasil cuja constituição
reconhece às comunidades quilombolas o direito à propriedade da terra. Essa
garantia é fruto da luta do movimento negro, que conseguiu a inclusão do artigo 229
na constituição Estadual do Maranhão, promulgada em 1989.

Em Cajari, há mais de dez povoados remanescentes de quilombos, mas nem todos
são certificados. A lista desses povoados engloba: Bela vista, Camaputiua, Santa Severa,
Cajarizinho, São Miguel dos Correias, São Miguel das Passagens, Enseada Grande I e
II, Mocoroca I e II, São José, Bolonha, Santa Maria, São Luís, Mela Grande, Flechal,
Chapadinha, Flores e Gameleiras.
Algumas dessas comunidades são acessíveis apenas por via fluvial e se distanciam
da sede, ou seja, do centro urbano da cidade, em cerca de duas horas. Dentre as que
têm acesso terrestre, além de também serem bastante distantes, esse acesso é difícil.
Nesses povoados, são mantidas tradições culturais e relações sociais que se
manifestam em danças, festas, músicas e práticas como a capoeira, o Bumba-meu-boi,
o tambor de crioula, a prática da quebra do coco babaçu, entre outras.
4. Equipe de rondonistas da UNITAU e atividades desenvolvidas no município de
Cajari – MA
4.1 Viagem Precursora a Cajari – MA
A Operação Pai Francisco iniciou para os rondonistas da Universidade de Taubaté a
partir da viagem precursora, quando o professor coordenador conheceu a região onde
foram desenvolvidas as atividades e o coordenador da equipe do grupo A da UDESC.
No primeiro dia de viagem ao município de Cajari, foi feita uma reunião com o
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Prefeito do Município, Dr. Joel Dourado, na qual foi formalizada a parceria, inclusive
com a assinatura do Termo de Convênio da Prefeitura com o Ministério da Defesa.
Os professores coordenadores acordaram com o prefeito para que fosse formado
na cidade de Cajari um Comitê Local do Projeto Rondon, formado por lideranças da
comunidade com o objetivo de auxiliarem as atividades a serem desenvolvidas nos
municípios, sobretudo na organização da infraestrutura necessária aos rondonistas,
como alimentação, hospedagem e transporte, atividades essas de responsabilidade da
prefeitura municipal. Além disso, essa equipe foi responsável pelo agendamento das
atividades a serem desenvolvidas e juntamente, com os coordenadores, foram definidos
os locais onde seriam realizadas as atividades.
Na viagem precursora, foi possível identificar as demandas do município, em especial
a necessidade de geração de emprego e renda apresentada pelos moradores como
maior problema do município. Foram visitadas as comunidades rurais quilombolas do
Flechal e Boa Vista, quando foi possível verificar as condições de transporte para os
rondonistas e a receptividade dos moradores nessas comunidades.
O município de Cajari tem um predomínio de população rural. Para um melhor
atendimento dos moradores, os coordenadores e os líderes locais definiram que, na
primeira semana, as atividades fossem desenvolvidas na sede do município, e na
segunda, nas comunidades rurais, acordo esse ratificado no primeiro da de operação
no município, quando também foram definidas as comunidades rurais a serem visitadas
pelo rondonistas. Cabe destacar que na segunda semana, uma equipe formada por cinco
rondonistas permaneceu na sede do município desenvolvendo atividades pontuais.
4.2 Equipe de Rondonistas da UNITAU na Operação Pai Francisco
A UNITAU desenvolveu atividades do Conjunto B, sendo parceira do Centro
Universitário do Espírito Santo – UDESC, responsável pelas atividades do grupo A.
Entretanto, várias ações foram desenvolvidas pelas duas instituições de ensino.
O processo de seleção dos rondonistas foi feito seguindo o Edital de seleção da Próreitoria de Extensão e Relações Comunitárias. Foram inscritos 78 candidatos para as 8
vagas de alunos rondonistas. No processo de seleção, foram analisadas a capacidade
técnica, relacionamento e de trabalho em grupos e, posteriormente, selecionados os
rondonistas e os suplentes. Os alunos selecionados ainda passaram por avaliação,
médica, psicológica e odontológica.
A Equipe da UNITAU foi composta por estudantes das áreas de: Serviço Social,
Relações Públicas, História, Agronomia, Medicina, Jornalismo, Geografia e Educação
Física. E os dois professores, das áreas de Economia e de História, sendo o primeiro o
coordenador.
A equipe desenvolveu as atividades programadas conforme definido no edital
de seleção encaminhado ao Ministério da Defesa e as modificações feitas conforme
demanda identificada na viagem precursora. As atividades apresentadas serão descritas
a seguir. Cabe ainda destacar que todos os participantes das atividades do projeto
Rondon receberam certificados de participação. Os rondonistas receberam um certificado
emitido pelo Ministério da Defesa destacando as 160 horas de atividades feitas durante o
projeto, enquanto os moradores receberam certificação feita pelas instituições de ensino,
referente às atividades das quais participaram.
4.3 Curso de Atendimento ao Público
O curso teve a duração de 16 horas em 4 dias de atividades, com um público médio
de 40 pessoas por dia.
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Essa atividade justificou-se pela dificuldade de atendimento aos moradores, em
especial no setor público e nos pequenos estabelecimentos de comércio e serviços
do município. A maioria dos participantes dessa atividade era constituída de jovens
que buscavam no curso a possibilidade de conhecer novas técnicas de atendimento,
melhorando seu currículo, fundamental, na busca do primeiro emprego, no município ou
em regiões vizinhas.
A atividade atendeu as expectativas do público, assim como das lideranças municipais,
que relataram dificuldades no atendimento aos moradores da cidade nas repartições
públicas.
4.4 Oficina de Empreendedorismo, Formalização com o MEI e Orientação Financeira
Familiar
A oficina de empreendedorismo e formalização das atividades econômicas foi realizada
pela estudante de Geografia e pelo professor de Economia. Como já apresentado, um
dos grandes problemas do município é a elevada informalidade da economia, que limita
a possibilidade de expansão das atividades econômicas via financiamento dos bancos
de fomento público. A atividade contou com a participação de 45 moradores em cada
uma das duas sessões realizadas.
A oficina foi dividida e três tópicos: a apresentação da importância e os conceitos básicos
do empreendedorismo, a apresentação do programa federal MEI – Microempreendedor
Individual –, apontando as vantagens e custos da formalização e a importância da
elaboração orçamentária e financeira do empreendimento.
A atividade superou as expectativas, sendo apresentada de forma resumida nas visitas
às comunidades rurais. Além disso, em vários momentos, na cidade foi necessário fazer
um atendimento individual aos pequenos empreendedores que desejavam formalizar
seus negócios e, em especial, de forma mais detalhada aos líderes comunitários para
que fossem os agentes multiplicadores no município.
Além disso, foram feitas atividades específicas de orientações financeiras familiares.
No município foi identificado um grande número de moradores com empréstimos
consignados em folha de pagamento, sobretudo aposentados e funcionários públicos.
Na oficina, foram apresentadas orientações na elaboração do orçamento financeiro e
os cuidados na hora de fazer empréstimos bancários. Foram 115 pessoas presentes,
exclusivamente na atividade de orientação financeira.
4.5 Oficina de Dança
A oficina de dança foi realizada com três grupos: crianças, adolescentes e melhor
idade. Participaram das atividades 107 pessoas, a maioria do sexo feminino, com
destaque para as senhoras do grupo de idosos Bem Viver do município.
A oficina foi uma grande atividade de recreação para o público atendido e teve como
ponto de destaque as apresentações de dança pelos grupos nas festas organizadas
pelos rondonistas.
Nessa atividade, cabe destacar a grande efetividade dos rondonistas com a população
local, sobretudo com as crianças e o grupo Bem Viver. Mesmo sendo o principal objetivo
do Projeto Rondon formar multiplicadores, essa atividade não teve nada disso, mas foi
capaz de movimentou a cidade por 15 dias.
4.6 Divulgação dos benefícios, serviços e programas oferecidos pela esfera federal
– Brasil sem miséria
A divulgação dos programas de benefícios e serviços oferecidos pelo Governo Federal,
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em especial das ações do Programa Brasil sem Miséria foi se suma importância, tanto
para as lideranças do município como para os moradores em geral. A principal fonte de
receita do município são as transferências feitas pelo Governo Federal. Diante disso
foi apresentado um catálogo com os principais programas destinados aos municípios,
com todos os trâmites necessários para a captação de recursos. Em especial, foi
apresentado o Programa Brasil sem Miséria, com as mudanças no programa Bolsa
Família, formalização do emprego pelo MEI e o Bolsa Verde. O número de participantes
dessa atividade foi de 104 pessoas em 4 sessões.
As atividades foram apresentadas para as autoridades municipais e os moradores. O
objetivo foi instrumentalizar as autoridades e, ao mesmo tempo, criar condições para que
os moradores pudessem cobrar as ações dessas autoridades.
4.7 Orientações aos trabalhadores rurais: PRONAF, cooperativismo, piscicultura
e oficina de babaçu
A atividade contou com 219 participantes em 5 sessões. As atividades foram
feitas no auditório dos sindicatos dos trabalhadores rurais e nas comunidades rurais,
sempre contando com a participação de secretariado municipal das áreas e lideranças.
O município de Cajari tem 75% de sua população morando na zona rural e esse
programa de financiamento para a agricultura familiar é muito utilizado no município. Os
rondonistas apresentaram a importância e os caminhos para a formação de associações
e cooperativas, bem como os cuidados e planejamento para as atividades agropecuárias,
sobretudo com os financiamentos obtidos através do PRONAF.
A região é grande produtora de pescado, com 1.700 pescadores cadastrados no
sindicato e que recebem o auxílio defeso. Um dos grandes problemas observados e
relatados pelos moradores é a redução da oferta de pescado e a pesca predatória em
período de reprodução, prática essa proibida. Diante disso, a alternativa apresentada
pelos rondonistas é aumentar a oferta de peixes com a piscicultura, aqüicultura/
aquaponia. Foi construída com os moradores uma gaiola de baixo custo para criação de
peixes, e discutidas alternativas de financiamento, bem como os caminhos e vantagens
da formação de associações e/ou cooperativas.
Na oficina de babaçu, foram apresentadas as técnicas de beneficiamento do produto
e as possibilidades de agregação de valor com o processo de formação de agroindústria
para o beneficiamento da produção e comercialização.
Em relação ao financiamento agrícola, foram apresentadas as possibilidades do
PRONAF – Programa de Financiamento da Agricultura Familiar – e os cuidados no
processo de planejamento das atividades, evitando, dessa forma, a inadimplência.
Todas as atividades apresentadas aos trabalhadores rurais estavam ancoradas em três
bases: geração de emprego e renda, sustentabilidade ambiental e social e a capacidade
de trabalhos coletivos. De um modo geral, essas expectativas foram atendidas, em
especial com a formação de multiplicadores nas comunidades rurais.
4.8 Curso de Teatro
Este curso foi muito bem sucedido, com a participação dos jovens e adolescentes,
contando com o apoio das Secretarias de Cultura e da Juventude do município, com a
participação de 40 pessoas em média em cada uma das 6 sessões.
O trabalho do grupo, além de uma atividade de recreação, resultou na formação de
um grupo de teatro no município, que deu continuidade às ações desenvolvidas durante
a operação. Ou seja, essa foi uma atividade que formou multiplicadores, um dos objetivos
do Projeto Rondon.
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O trabalho foi concluído com a apresentação de uma peça com atores produzida
pelos participantes do curso. A peça teve como tema a Lenda do Rio Maracú, o principal
rio do município, na qual foi abordada a importância da preservação ambiental. Também
foi apresentada uma peça teatral com os rondonistas a partir da obra de Monteiro Lobato,
escritor de Taubaté. As duas peças de teatro possibilitaram a troca de experiências e
a interação entre os rondonistas e a população local, oportunizando aos rondonistas
conhecerem parte da cultura local e apresentarem uma peça retratando a obra de um
escritor nacional.
4.9 Curso de EJA - Educação de Jovens e Adultos para professores e alunos
Esse curso pretendeu abranger as duas dimensões: a dos professores e dos alunos
desse nível de ensino. Para os professores foram apresentadas algumas orientações e
alternativas de trabalho com a EJA, procurando trabalhar preconceitos, as dificuldades
de motivação e de integração entre as diferentes faixas etárias que englobam a EJA,
pois, atualmente, os alunos de EJA são cada vez mais jovens. Com relação ao enfoque
abordado com os alunos, o destaque foi para a importância de continuar os estudos.
Apesar do baixo número de alunos houve uma boa discussão e um bom aproveitamento
da proposta, que contribuiu sobremaneira para a formação do rondonista como futuro
professor.
4.10 Reuniões para instalação e atualização dos Conselhos Municipais
Foi debatido com as lideranças o papel dos conselhos e orientações para a implantação
dos conselhos municipais do idoso, igualdade racial e do turismo. Houve a participação
de membros de Conselhos já compostos e em atividade na cidade, como por exemplo
o da Juventude e do Tutelar. Contribuiu para o bom desenvolvimento dessa proposta de
trabalho o grande interesse manifestado pelas lideranças da cidade, pelos Secretários
Municipais e por funcionários da Prefeitura que participaram ativamente dessas reuniões
e aproveitaram as informações que foram apresentadas pelos rondonistas. Além de
aspectos teóricos e indicações de propostas e alternativas para a composição dos
conselhos, foram debatidos aspectos a respeito do funcionamento dos conselhos e da
participação efetiva de membros da comunidade.
4.11 Educação Ambiental: formando multiplicadores e caminhada ecológica
A preocupação com o meio ambiente deve contemplar a educação. Desse modo,
foram realizadas atividades voltadas aos professores com a apresentação de ferramentas
para as aulas de educação ambiental e discussão das atividades já desenvolvidas no
município. Essa oficina foi bastante concorrida, havendo, inclusive, a necessidade de
repetí-la devido o interesse dos munícipes.
Relacionada à Educação Ambiental, foi realizada uma caminhada ecológica pelo
centro da cidade e pelas margens do rio Maracu. Essa atividade teve a participação de
todos os rondonistas, e houve também preocupação para a apresentação dos benefícios
das atividades físicas. Desse modo, antes da caminhada houve uma concentração na
qual foi realizado alongamento e também a preparação das crianças com pintura e
esclarecimentos sobre os objetivos da caminhada e sobre a necessidade de atitudes
de preservação ambiental. A dimensão lúdica e a participação de todos os rondonistas
foi fundamental para o bom desenvolvimento desta atividade. Ao longo do percurso, foi
realizada limpeza e reconhecimento do meio ambiente, com o recolhimento de lixo das
ruas e das margens do rio. Participaram cerca de 100 pessoas, formando um grupo
bastante heterogêneo, englobando diversas faixas etárias, desde crianças de diversas
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idades até idosos, e de diversas ocupações.
4.12 Danos ambientais provocadas pelo óleo de cozinha e filtragem de água com a
utilização de garrafas PET e Oficina de sabão ecológico
Considerando-se a importância de minimizar os impactos ambientais no rio Maracu
e na região do Município de Cajari, foram propostas e realizadas duas oficinas: uma
apresentando uma alternativa de filtragem de água para o consumo, e outra sobre a
produção de sabão ecológico utilizando óleo de cozinha. Um dos grandes problemas
do município é a baixa qualidade da água e a oficina de filtragem de água apresentou
orientações simples para o consumo de água potável e a construção de um filtro
aproveitando garrafas PET.
O sabão foi produzido com óleo usado na cozinha coletado na própria cidade junto
aos moradores. Foram destacados os danos quando esse produto é jogado sem cuidado
no meio ambiente e a possibilidade de transformação em um novo produto de grande
utilidade, o sabão, que pode, inclusive, se tornar uma fonte de renda.
4.13 Cine Rondon
O Cine Rondon foi realizado pelos rondonistas que selecionaram os filmes, acatando
sugestões dos professores. O foco foi a produção nacional, assim, todos os filmes
exibidos foram produzidos no Brasil. A seleção dos filmes procurou atender todas
as faixas etárias, no entanto, o público das exibições foi, quase que exclusivamente,
composto pelas crianças que, como estavam em férias nesse período, aproveitaram essa
atividade como uma forma de aproveitar o tempo. Foram ao total 5 apresentações. Ao
término das exibições, os rondonistas responsáveis pela atividade promoviam debates e
esclarecimentos de aspectos ambientais e sociais com as crianças.
4.14 Apresentação do levantamento do patrimônio histórico e o potencial do
município
Considerando-se o potencial turístico e a necessidade de conhecer a própria história
para valorizar a identidade, essa foi uma demanda solicitada na viagem precursora.
Assim, foi realizado um levantamento dos documentos, mapas e materiais já produzidos
e existentes sobre a Historia e a Cultura de Cajari. Também foi realizado um levantamento
de pessoas que poderiam ser entrevistas. Essas entrevistas foram realizadas e gravadas
para a elaboração posterior de um vídeo-documentário. O resultado desse levantamento
da História e Cultura da cidade de Cajari foi, no final da operação, apresentado aos
secretários municipais.
Em relação ao potencial turístico do município, além das atividades históricas, foi
apresentado aos secretários do setor um levantamento das possibilidades de expansão
do setor, em especial das atividades ligadas às festas populares e ao uso dos rios que
cortam o município com alternativas para a atração de turistas. Mesmo com a beleza
natural do município, o grande problema é a falta de infraestrutura básica, sobretudo
hospedagem e alimentação.
4.15 Festa do Grupo Bem-viver e de encerramento das atividades do projeto
Rondon e Cajari
A programação da festa do Grupo Bem-viver foi composta por apresentações de
coral, de dança e desfile. Todas essas apresentações foram ensaiadas junto ao Grupo
Bem-viver pela rondonista Alessandra Serafim, que também foi a responsável pela
organização da festa.
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Ao todo, participaram desta atividade, 39 idosos. O público foi de aproximadamente
200 pessoas. O desfile englobou as duas categorias: miss e mister e o júri foi composto
por rondonistas e membros da Prefeitura.
4.16. Festa de Encerramento
A Festa de Encerramento foi organizada pelos rondonistas das duas equipes e a
programação foi bastante ampla, englobando o desfile de miss e mister Cajari e dos
rondonistas, apresentação da peça de Teatro produzida e ensaiada pelo rondonista
Valter K. P. Mello com munícipes e enredo sobre a lenda da origem da cidade de Cajari,
apresentação de peça de teatro dos rondonistas com enredo ligada à obra de monteiro
Lobato, apresentação de vídeos com resultados parciais da operação e apresentação
de dança juvenil.
A troca de referências culturais promovida principalmente pelas peças de teatro
constitui um dos objetivos do Projeto Rondon. E a essa festa, estiveram presentes
aproximadamente 350 pessoas.
5. Considerações Finais
O Projeto Rondon, no município de Cajari, superou os objetivos propostos na viagem
precursora, com um aumento em 50% das atividades inicialmente programadas. O bom
desempenho da operação só foi possível porque contou com grande apoio da Prefeitura
Municipal, pois foi formado um comitê local com a participação da maioria dos secretários
municipais, possibilitando a infraestrutura necessária para a realização das atividades
propostas pelos rondonistas. O Prefeito participou diretamente de várias atividades e
oficinas, em especial nas comunidades rurais.
A população participou efetivamente das ações, com destaques para o grupo da
terceira idade, nas oficinas de dança e coral, e das crianças e adolescentes nas oficinas de
dança, teatro e educação ambiental. As lideranças formadas por secretários municipais e
presidentes de associações e sindicatos tiveram participaram das atividades destinadas
à formação de multiplicadores, mas também foram fundamentais na divulgação das
atividades da Operação.
A integração entre os alunos e os professores foi um dos pontos que contribuiu com
o sucesso da operação, pois professores e alunos, tanto da Unitau como da Unesc
formaram uma só equipe na cidade de Cajari, e essa integração permitiu o máximo do
aproveitamento do potencial de cada membro das Equipes. Destacamos, também, a
acolhida da equipe do Projeto Rondon na cidade de Cajari com uma recepção com muita
festa, carro de som e fogos.
Nas seis comunidades rurais visitadas, a recepção foi excelente, com ênfase para
apresentações de atividades culturais locais, sobretudo a apresentação da cultura local
das comunidades quilombolas visitadas.
As parcerias entre os rondonistas das duas instituições de ensino foi fortalecida com
o sistema de cangas (duplas de trabalhado usadas tradicionalmente no escoteirismo),
formadas por alunos das duas instituições. Essa medida aumentou os laços de amizades
entre os membros das equipes e possibilitou maior integração, resultando na melhora da
qualidade dos serviços prestados à comunidade.
Um dos grandes objetivos do Projeto Rondon é propiciar, aos estudantes das
regiões sul e sudeste, conhecer o Brasil, e na Operação Pai Francisco em Cajari –
MA, esse objetivo foi plenamente alcançado. Para os alunos rondonistas da UNITAU,
a fala recorrente sempre foi que “... fizeram uma graduação em 15 dias...”, pois muitos
conheciam o Brasil pelos livros, e, tiveram, durante a Operação, de conhecer a realidade
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de muitos brasileiros que vivem em condição muito diferente da deles, com muita carência
econômica e social, mas dispostos a compartilhar o pouco que possuíam em função de
um bem comum.
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Resumo
Historicamente o campo é marcado pela exclusão e marginalização de sua
população, que tem padecido com o constante abandono e desacordo das políticas
públicas, principalmente na sua falta de continuidade. A pobreza e os parcos recursos
caracterizam uma população campesina marcada por poucos subsídios, muito trabalho
e pouco capital. Dentro deste quadro, a educação do campo surge como um exemplo
de quão distante é a compreensão das soluções propostas, vindas de um meio urbano,
gerado por pessoas urbanas, com mentalidades urbanas, e aplicadas a uma realidade
estranha, sem fundamentos e sem base de conhecimento mútuo. Isso se reflete numa
ineficácia do poder público em sanar problemas emergentes e investir em uma educação
de qualidade voltada para o campo. Durante décadas, a alfabetização da população do
campo, atrelou-se a um modelo importado de educação voltada para a população urbana,
na qual as escolas do campo não passavam de um “remendo” das escolas da cidade,
gerando fortes problemas de aprendizagem, atraso na formação escolar, repetência e
incompreensão dos paradigmas educacionais. O objetivo principal desse trabalho foi
criar uma conexão entre a busca de conhecimento que despertasse a curiosidade dos
alunos e, ao mesmo tempo, elevasse sua alta estima, mostrando o quanto eles são
capazes, ricos em saberes que são tão pouco explorados, desmistificando a ideia de
inadequação e incompetência, existente no meio rural. Nesse sentido, a metodologia
consistiu em levantamentos bibliográficos sobre a temática de estudo, com o intuito de
realizar oficinas e mini-cursos, visando integrar os conhecimentos pré-existentes dos
alunos da zona rural, com os conhecimentos científicos, por meio de práticas educativas.
Nessa lógica, nota-se que a educação do campo assume um extraordinário papel para o
desenvolvimento das áreas rurais, por ser um poderoso veículo difusor de conhecimento
e saberes sociais, que durante décadas, tiveram seus direitos relegados. Também é
capaz de proporcionar ao camponês a oportunidade de encontrar uma maior integração
social, cultural e econômica, sem abrir mão de suas raízes e que, a partir delas, possa
aprofundar e redefinir os seus saberes.

Palavras-chave: Educação do campo, novas perspectivas e integração social.
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Education in the Countryside and the Offer of New
Perspectives to the Rural Population
Abstract
Historically, the field is marked by exclusion and marginalization of the population that
has suffered with the constant abandonment of public policies and disagreement, especially
in its lack of continuity. Poverty and limited resources characterize peasant population
marked by a few subsidies, much labor and little capital. Within this framework, the field
education appears as an example of how far the understanding of proposed solutions is,
coming from an urban environment, generated by urban people, with urban mentalities,
and applied to a strange reality, unfounded and without basis mutual understanding. This
is reflected in the inefficiency of public power sonar emerging problems and invest in a
quality education focused on the field. For decades the population of the literacy field,
hitched to an imported model of education for the urban population, in which rural schools
were just a “patch” of the city’s schools, creating strong learning problems, delayed
schooling, repetition and lack of understanding of educational paradigms. The main
objective of this work was to create a connection between the pursuit of knowledge that
arouse students’ curiosity and simultaneously elevate its high esteem, showing how they
are able, rich in knowledge that are so little explored, debunked the idea of inadequacy
and incompetence that exists in rural areas. In this sense, the methodology consisted
of literature surveys on the subject of study, in order to conduct workshops and short
courses, aiming to integrate pre-existing knowledge of students from rural areas, with
scientific knowledge through educational practices. Following this logic, it is noted that
the education field assumes an extraordinary role in the development of rural areas, to
be a powerful vehicle for diffusing knowledge and social knowledge, which for decades
had their rights relegated. It is also capable of providing the farmer the opportunity to find
greater social, cultural and economic, without giving up their roots and, through them, to
deepen and refine their knowledge.

Keywords: Rural education, new perspectives and social integration

Educación en el campo y la oferta de Nuevas
Perspectivas para la población Rural

                                        
Resumen
Históricamente, el campo está marcado por la exclusión y la marginación de su
población, que sufre con el abandono constante y el descaso por parte de las políticas
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públicas, especialmente en su falta de continuidad. La pobreza y los escasos recursos
caracterizan una población campesina marcada por pocos subsidios, mucho trabajo y
poco capital. En este cuadro, la educación en el campo surge como un ejemplo de cómo
distante es la comprensión de las soluciones propuestas, desde un entorno urbano,
generado por gente urbana con mentalidad urbana y aplicada a una realidad extraña,
sin fundamento y sin base de conocimiento mutuo. Esto se refleja en una ineficiencia
de las autoridades públicas en resolver los problemas emergentes e invertir en una
educación de calidad orientada hacia el campo. Durante décadas, la alfabetización de
la población campesina, fue vinculada a un modelo importado de educación dirigido a
la población urbana, en el que las escuelas no eran un “parche” de las escuelas de la
ciudad, generando problemas de aprendizaje fuerte, el retraso en la escuela de formación,
repetición y malentendidos de paradigmas educativos. El objetivo principal de este trabajo
fue crear una conexión entre la búsqueda de conocimiento que despertara la curiosidad
de los estudiantes y, al mismo tiempo, que elevarasu alta estima, mostrando cuánto son
capaces, ricosy que sus conocimientos son poco explorados, desmitificando la idea de
inadecuación e incompetencia, en las zonas rurales. La metodología de esta pesquisa
consistió en levantamientosbibliográficos sobre el tema de estudio, con el fin de realizar
talleres y mini cursos, con el objetivo de integrar conocimientos preexistentes del campo,
con conocimientos científicos, por medio de las prácticas educativas. En esta lógica, cabe
señalar que la educación campesina asume un papel extraordinario para el desarrollo
en las zonas rurales, por ser un poderoso vehículo difusor de conocimientosy saberes
sociales, que durante décadas tuvieron sus derechos relegados.También es capaz de
ofrecer a los campesinos la oportunidad de encontrar una más grandeintegraciónsocial,
cultural y económica, sin renunciar a sus raíces y, que a partir de ellas, pueda profundizar
y perfeccionar sus saberes.

Palabras clave: educación campesina, nuevas perspectivas e integración social.

Introdução
A educação no Brasil sempre apresentou inúmeros problemas e, cada vez mais,
observa-se uma ineficácia do poder público em sanar tal situação, com soluções práticas
e de longo prazo. Ao invés disso, são substituídas por “remendos”, paliativos, soluções
imediatistas, que não resolvem o elevado índice de analfabetismo e repetência, a evasão
escolar, a deficiência no quadro de professores, a falta de material didático, inadequação
e falta de espaço físico, dentre outros inúmeros problemas enfrentados pela educação
no país. Entretanto, essa situação se agrava ainda mais, na zona rural, onde há um
esquecimento, um desinteresse, um abandono por parte do poder público em sanar a
carência crônica existente da escolarização neste meio, tais como: o reduzido número de
escolas, inadequação dos espaços físicos - que na maioria das vezes são improvisados
a partir de casas de farinha desativadas -, a falta de transporte escolar, de merenda,
professores sem titulação, inadequação nos conteúdos e na metodologia de ensino
adotada, entre tantas outras mazelas. Isso mostra o quando os direitos educacionais do
homem do campo vêm sendo alienados e negligenciados pelo poder público.
Referencial Teórico
Durante décadas a alfabetização do homem do campo atrelou-se a um modelo
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importado de educação voltada para a população urbana; as escolas do campo não
passavam de um “remendo” das escolas da cidade, relegando a especificidade desta
realidade a um segundo plano. O campo encontrava-se condenado aos preconceitos
e estereótipos que se multiplicavam diariamente pela sociedade, cujas expressões são
carregadas de sentidos pejorativos e depreciativos, que classificam o homem do campo
como “atrasados”, “incapazes” de acompanhar a evolução educacional das escolas da
cidade. Como afirma Santos (apud LEITE, 1999),
A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada a
planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo, acentuado no processo
educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da
oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não
carece de estudos”. Isso é coisa de gente da cidade.

Por muito tempo, consolidou-se a ideia de que o espaço urbano era o único caminho
para o desenvolvimento tecnológico, econômico, social e cultural da sociedade brasileira.
Nessa lógica, observa-se que o campo, ao longo do tempo, foi marcado pela marginalização
e exclusão de sua população, que tem sofrido com o êxodo rural em decorrência do
processo de encrudecimento das relações sociais de produção e extinção das antigas
relações pré-capitalistas, bem como encarecimento das tecnologias agrícolas, alta de
juros de empréstimos dos bancos e perda das terras, empobrecimento do solo, escassez
d’água, falta de incentivo e investimentos financeiros para o fortalecimento da agricultura
familiar camponesa e de políticas públicas que oportunizem o homem do campo a
permanecer e vencer no campo. Observa-se também, que o Brasil tem uma tendência
dominante, assinalada por desigualdade e exclusão, que analisa a maioria da população
do campo sob a ótica preconceituosa, como parte atrasada e fora do lugar nos projetos
de modernização do país.
Nessa perspectiva, a sociedade brasileira nutre a ideia preconceituosa de que o
campo é lugar de atraso e indigno de mudanças e avanços tecnológicos, e de que só
as escolas da cidade têm a capacidade de progredir, pois são detentoras de todos os
saberes, não havendo necessidade de políticas públicas específicas para o campo, a
não ser do tipo compensatório, paliativo, que se adéque à sua condição de inferioridade.
Essa visão negativa do campo se perpetuou por várias gerações e até hoje o homem
do campo sofre com os preconceitos e estereótipos, que ainda existem a seu respeito.
Conforme Arroyo (2008),
Por muito tempo a visão que prevaleceu na sociedade, continuamente majoritária
em muitos setores, é a que considera o campo como lugar de atraso, do inferior e
do arcaico.

A sociedade brasileira também sustenta a errônea concepção de que a escola da
cidade é melhor que a do campo, devido exclusivamente a sua localização, uma espécie
de determinismo geográfico, o qual regula a qualidade de ensino, não pelas políticas
públicas de investimento financeiro, que são direcionadas as escolas, e sim por causa
da sua localização. No entanto, sabe-se que as escolas rurais enfrentam inúmeros
problemas que as colocam nessa categoria de inferior. Problemas estes que vão desde
a falta de infraestrutura necessária e de docentes qualificados, até a evasão escolar, o
abandono do campo pela sedução da cidade, por ser moderna e superior, acabando por
atrair cada vez a atenção do jovem camponês em busca de melhores condições vida e
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de um lugar na “sociedade moderna”, ou seja, na cidade. Como afirma Arroyo (2008),
“A extraordinária migração campo-cidade, combinada com a hegemonia de
um modelo de vida urbano, tem levado cientistas e formuladores de políticas a
concluir o rural já não tem significado histórico relevante e que o campesinato está
em processo de extinção”.

Nessa lógica, Fernandes & Molina (2005) classificam o campo como espaço de
particularidades sociais e culturais. Esse campo é repleto de possibilidades políticas,
marcado pela resistência e luta diária pela sobrevivência e existência social. Contudo,
cabe à educação do campo o papel de fomentar reflexões que acumulem forças no
sentido de contribuir para desconstrução do imaginário da maioria da sociedade que se
tem acerca do campo como local atrasado e pouco desenvolvido.
A educação do campo, ao longo do tempo, tem sido esquecida e marginalizada
na construção de políticas públicas, sendo inúmeras vezes tratada como política
compensatória. Neste cenário de exclusão, a educação voltada para o homem do
campo vem sendo trabalhada a partir de discursos que, geralmente, fogem da sua real
necessidade, ou que, na maioria das vezes, não saem do campo das discussões para
a prática, ou seja, para o dia-dia de milhares de pessoas que vivem no campo, sem
acesso a uma educação de qualidade. Recentemente a LDB 9.394/96 em seu artigo 28
estabelece as seguintes normas para a educação no meio rural: “Na oferta da educação
básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias
à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente”:
I- conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural;
II- organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III- adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996).

Nessa lógica, nota-se que a educação do campo assume um extraordinário papel
para o desenvolvimento das áreas rurais, por ser um poderoso veículo difusor de
conhecimento e saberes sociais, no qual o camponês encontra uma maior integração
social, cultural e econômica, sem abandonar suas raízes, ou ter vergonha de suas
origens. Conforme Paese (2006, p.54 ), “A educação como fator de transformação social,
não deve ser negado ao povo, devendo respeitar as suas raízes.” Nesse sentido, esse
trabalho de extensão se propõe a levar às escolas da zona rural de Feira de Santana,
mais especificamente a do Distrito de Maria Quitéria, oficinas que abordem a importância
da educação e valorização do ser humano, sem perder de vista sua cultura, com
temáticas que suscitem o conhecimento dos indivíduos, como a importância do clima
para a agricultura, o manejo do solo e o cuidado com a água, numa linguagem acessível
que integre a experiência vivida dos alunos com os conhecimentos técnico-científicos
adquiridos na universidade. Esta ação procurou criar, também, uma conexão de busca de
conhecimento que despertasse a curiosidade dos alunos e, ao mesmo tempo, elevasse
sua autoestima, mostrando o quanto eles são capazes, ricos em saberes e conhecimento,
desmistificando a ideia de inferioridade que se tem, só por morar na “roça”.
No Município de Feira de Santana, a situação da educação do campo não é muito
diferente do resto do país. O poder público ainda não tem priorizado uma educação para
o campo, que atenda às necessidades da população que reside na zona rural. Isso tem
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levado uma boa parte dessa população a migrar para a cidade, principalmente os jovens,
em busca de uma vaga no tão disputado mercado de trabalho, seja na construção civil
ou, sem uma qualificação profissional e na maioria das vezes, sem ter concluído o ensino
fundamental, em outras áreas. Isso ocorre pela falta de incentivos para permanecer no
campo, pois eles ainda não veem a escola nem como um espaço de construção de
conhecimento nem como um meio de mudança social. Nesse sentido, é necessário que
esse sistema falido de educação para o campo seja reavaliado, pois não basta haver
escolas no campo, é necessário que haja projetos político-pedagógicos voltados às
causas, desafios e sonhos do homem do campo. De acordo com dados da Secretaria
Municipal de Educação de Feira de Santana, o município conta com 204 escolas em
todo o município, sendo que 97 se localizam na zona rural e ministram aulas desde a
educação infantil ao ensino fundamental, com cerca de 9.031 alunos matriculados. No
entanto, esta quantidade de escolas não significa necessariamente uma qualidade da
oferta educacional. Escolas não são apenas prédios e alunos matriculados.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010),
Feira de Santana apresenta uma população de 542.476 habitantes, sendo que 510.736
residem em área urbana e apenas 46.022 em área rural. De acordo com depoimento
do senhor Amâncio, antigo morador da zona rural de Feira de Santana: “os jovens de
hoje preferem trabalhar nas construções, nessas obras grandes, fazendo prédio do
que tá cuidando da roça, eles não querem estudá, pois estudo não enche barriga de
ninguém, e também eles têm vergonha de dizer que é morá na roça, o povo da cidade
fica chamando a gente da roça de burro”. Essa falta de incentivo e investimento na
educação do campo tem desmotivado essa população e isso tem refletido diretamente
na cidade, com inchaço populacional, aumento do desemprego e da informalidade
(subempregos), crescimentos das favelas, dentre outro problemas que são encontrados
na cidade de Feira de Santana.
Segundo o IBGE (2010), apenas 20% da população feirense ainda residem na
zona rural, porcentagem que tende a diminuir cada vez mais, pois não há incentivos
para a permanência dessas pessoas no campo, nem mesmo através das escolas, cuja
metodologia de ensino foge completamente da sua realidade. Embora o município conte
com um número considerável de escolas na zona rural, 84 delas que ministram aulas
para o infantil, 97 para o ensino fundamental, 5 para o ensino médio e 10 escolas para o
ensino multi-seriado, ainda assim não consegue atender às necessidades e demandas
dessa população, somadas a elevada evasão escolar. Os dados do IBGE (2010) ainda
revelam que,no município de Feira de Santana, 12,9% dos jovens maiores de 15 anos
são analfabetos. Isso pode estar relacionado às questões sociais e também à ineficácia
das políticas públicas em estimular os jovens acerca da importância da escolarização na
vida das pessoas.
Nesse sentido, por meio da extensão universitária buscou-se abrir um caminho de
comunicação entre a comunidade e os conhecimentos técnico-científicos produzidos
e armazenados intramuros da universidade, rompendo as barreiras da falta de
políticas educacionais direcionadas ao campo. Além de democratizar e socializar o
conhecimento, levando-o para além dos muros da Universidade, uma vez que a função
do extensionista perpassa pela concepção de contribuir com o conhecimento adquirido
na academia, numa permanente interrelação universidade/sociedade, repensando e
inserindo ferramentas para o estabelecimento de políticas públicas educacionais que
atendam às necessidades da comunidade.
Silva (1996) afirma que, “Por meio da Extensão, a Universidade vai até a comunidade,
ou a recebe em seu campus, disseminando o conhecimento de que é detentora. Verifica-se
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que é uma forma de a universidade socializar e democratizar o conhecimento, levando-o
aos não universitários”. Dessa forma, a prática acadêmica da extensão interligada com
a Universidade nas suas diversas instâncias, de ensino e pesquisa, tem possibilitado a
formação do profissional cidadão que se preocupa em amenizar as disparidades sociais
através dos seus projetos de extensão, fazendo com que haja uma constante busca
do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem do
trabalho acadêmico, visando a uma superação das desigualdades econômicas, sociais
e educacionais existentes no Brasil.
Metodologia
Para realização deste estudo, foram utilizados dados do IBEG (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), referentes ao censo demográfico do município de Feira de
Santana de 2010; população Urbana e Rural, índice de alfabetização; Dados do pólo de
matrículas referentes às escolas na zona rural no município e também um levantamento
bibliográfico de livros e artigos. Nessa lógica, a metodologia desse trabalho consistiu
em levantamentos bibliográficos sobre a temática de estudo, realização de mini-curso
e oficinas temáticas ministradas nas Escolas Municipais da zona rural de Feira de
Santana, onde alguns temas foram trabalhados como: a valorização do homem do
campo; a importância do clima para a agricultura; manejo do solo com o propósito de
conscientizar sobre a importância do homem do campo para a sociedade; a influência
do clima na agricultura e na vida cotidiana dos alunos, filhos de agricultores; o estímulo
aos alunos para o estudo como um meio de mudança; a interação entre os costumes
agrícolas praticados pelos camponeses e os parâmetros climáticos, os quais exercem
influências sobre a cadeia de produção; favorecimento para uma melhor exploração dos
recursos hídricos, climáticos e manejo do solo para o fortalecimento da agricultura familiar
camponesa; desenvolvimento da agricultura, fazendo com que as comunidades rurais
de Feira de Santana compreendam como a chuva interfere diretamente na produção
agrícola. Todas estas práticas tiveram, como objetivo, uma maior interação entre os
conhecimentos adquiridos na universidade com os vivenciados diariamente por estes
alunos, contribuindo assim, para valorização do homem do campo e conseqüentemente
para o fortalecimento da agricultura camponesa familiar.
Área do Projeto
Nossa área de intervenção foi a escola Municipal Vasco da Gama, localizada na
área rural do município de Feira de Santa no Distrito de Maria Quitéria. Ela é uma
escola de ensino infantil ao fundamental até o 5º ano. Essa escola, situada em plena
zona rural, distante 2 km da sede do distrito, possui 208 alunos matriculados. Com 14
professores, alguns com formação apenas em magistério e outros em processo de
formação em Pedagogia, sendo que seis destes são estagiários, também conta com
duas merendeiras, uma secretária e uma diretora. Essa escola passou mais de um ano
sem eletricidade, devido a problemas na fiação elétrica. Esse problema foi encaminhado
várias vezes ao setor responsável da prefeitura e ainda assim, levou mais de um ano
para ser resolvido, causando inúmeros transtornos à comunidade escolar, como, por
exemplo, o armazenamento dos alimentos para a preparação da merenda escolar, sem
contar a falta de água, cujo abastecimento era feito por uma cisterna que dependia do
bombeamento para chegar à superfície. Como consequência, por várias vezes a escola
ficou sem água; os funcionários tinham que buscar a água de que necessitavam nas
casas da vizinhança, o que se refletia, muitas vezes no não preparo da merenda e no
fechamento dos banheiros, e esta situação perdurou por mais de um ano. A Prefeitura
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Municipal disponibilizou um ônibus que faz o transporte dos alunos, que se deslocam
dos povoados vizinhos para irem à escola. Antes do transporte, os alunos chegavam
a caminhar cerca de 3 km, para chegar à escola. No período do plantio, nota-se uma
significativa evasão escolar, já que os alunos são filhos de pequenos agricultores, cuja
renda é basicamente retirada da agricultura de sequeiros, e eles participam diretamente
do plantio como mão-de-obra familiar.
Resultados e discussões
A partir dos seguintes temas: “A valorização do homem do campo: A importância do
Clima para a Agricultura” ; “O manejo do solo, Água e Solo”; e “A Previsão do Tempo”,
as oficinas foram realizadas com o propósito de conscientizar sobre a importância
do homem do campo para a sociedade. Tais temas foram trabalhados em momentos
diferentes no decorrer do ano letivo, em contextos diversificados, buscando relacionar os
conhecimentos prévios dos alunos com os temas a serem desenvolvidos. Estas oficinas
foram realizadas por discentes do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia da
Universidade Estadual de Feira de Santana, que desenvolvem atividades de Extensão
e Pesquisa na Estação Climatológica nº 83.221 (UEFS/INMET), orientados pela Profª
Drª Rosângela Leal, que coordena a Estação Climatológica. Através de uma saída de
campo, com o auxílio da Secretaria de Educação do Município que forneceu o ônibus,
os alunos da escola Vasco da Gama foram à Estação Climatológica da Universidade
Estadual de Feira de Santana, observando in locu os equipamentos e as técnicas de
coleta e medições dos dados meteorológicos, onde foi trabalhado um conhecimento
mais técnico, num ambiente mais formal e complexo, mostrando uma abordagem geral
de como é realizado as coleta de dados e de como estes dados podem ser úteis aos
pequenos agricultores. Também tiveram a oportunidade de conhecer o Laboratório de
Solos da Universidade, observando a multifuncionalidade do solo, suas propriedades e
natureza, não apenas na agricultura como também na construção de suas casas. Assim,
foi possível perceber que os alunos passaram a ter uma nova visão, sobre a importância
do seu conhecimento cotidiano, e, como consequência, a valorizá-los, despertando-lhes
o desejo de continuar estudando para futuramente, quem sabe, virem a partilhar também
deste espaço de conhecimento. Nessas lógica, podemos afirmar que os resultados foram
satisfatórios, já que conseguimos atingir os alunos, professores, a comunidade em geral,
acerca da importância de agregar novos saberes sem perder de vistas suas raízes. Além
disso, os resultados desse trabalho causaram um forte impacto na comunidade rural,
que solicitou continuidade do projeto na comunidade. Isso só demonstrou a necessidade
de uma ação continuada, que difundisse o conhecimento técnico - científico ao meio
rural. Assim, a difusão dessas informações pelo aluno e sua posterior transformação
em conhecimento tem exigido de todos os envolvidos no projeto uma ação de reforço
continuada e atuante, para a valorização do homem do campo.
Considerações Finais
Nesse projeto de extensão, buscamos motivar essa nova geração, para que eles
sejam mais conscientes de seus problemas, limitações e possibilidades, projetando-os,
como difusores de informação e conhecimento, uma vez que, acreditamos que estes
alunos funcionam como disseminadores de saberes, que podem levar a comunidades
os conhecimentos adquiridos nas oficinas para o seu dia-dia. A partir da realização das
oficinas, nas escolas rurais de Feira de Santana, foi perceptível que algo mudou na
vida daquelas pessoas, que estas passaram ter uma nova visão sobre a importância de
valorizar e preservar seus conhecimentos e que “gente da roça” também é gente, com
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muitos saberes, indispensáveis no processo de desenvolvimento da sociedade.
Também foi possível integrar o conhecimento técnico-cientifico da Universidade com o
cotidiano desses alunos, seja no cultivo das plantas, no manejo do solo, no cuidado com
a água, enfim em toda cadeia de produção agrícola. Dessa forma, foi possível agregar
a experiência desses alunos, que estão diretamente ligados ao campo, por serem filhos
de camponeses e ainda residirem no campo e retirar dele o seu sustento. Também,
buscamos nesse projeto, atuar na capacitação dos professores para que desenvolvam
metodologias adequadas às necessidades dos alunos da zona rural, fazendo com que
estes alunos possam compreender sua importância na sociedade e que a educação do
campo pode sim, oferecer-lhe novas perspectivas, quebrar velhos paradigmas, romper
barreiras, que até então achavam impossível para alguém da “roça”. Nessa lógica, a
educação do campo assume um extraordinário papel para o desenvolvimento das áreas
rurais, pois ela é um poderoso veículo difusor de conhecimento e saberes sociais, que
oportunizará ao homem do campo uma maior integração social, cultural e econômica,
sem lançar mão de suas raízes.
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Resumo
De acordo com a resolução CNE/CEB nº 1, de 03/04/2002 do Conselho Nacional de
Educação, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo,
ficou reconhecida a importância de que se crie uma educação diferenciada entre alunos
do campo e da cidade. Com isso, as escolas do campo passariam a ter um currículo, que
atenda suas necessidades locais, com atividades específicas, ligadas ao meio em que
vivem e não mais um currículo que os apartasse de suas raízes e saberes cotidianos. A
resolução atende aos agricultores, criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, seringueiros e todos aqueles indivíduos que possuam, de alguma forma, uma
ligação com o campo. A partir disso, neste trabalho, objetivamos, através de relato, expor
a nossa experiência no Projeto de Extensão Pedagogia Freireana - Educação Social
no campo, desenvolvido por docentes e discentes da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), no segundo semestre de 2011. Neste relato, procuramos pontuar algumas
questões específicascomo: as formações de professores da rede municipal de ensino de
São Borja, a formação educomunicadora de docentes e discente-bolsistas da UNIPAMPA e a experiência em sala de aula, com os alunos das séries multisseriadas do campo,
bem como das atividades aplicadas pelos bolsistas do projeto.
Palavras-chaves: Pedagogia Freireana, Educação no Campo, Educomunicadores, São
Borja.
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Social Education By São Borja Country
Abstract
According to Resolution CNE/CEB, no. 1, April 3rd 2002 of the National Education
Council, of the Operational Guidelines for Basic Education at Country Schools, it
was recognized the importance of the creation of a differentiated education between
children from country and city. With that rural schools would have a curriculum that
meets their local needs, with specific activities related to their environment and
no longer a curriculum that departs from their roots and everyday knowledge. The
resolution serves farmers, breeders, collectors in general, fishermen, rubber collectors
and all those individuals who have some form of a connection with the country.
From those perspectives, in this paper, it is aimed through report, exposing our experience
in a Freirean Pedagogy Extension Project - Social Education in the country, developed by
professors and students of the Federal University of Pampa (UNIPAMPA) in the second
half of 2011. In this report, we point out some specific issues such as: teacher training
of municipal schools of São Borja, the “educommunicator” teacher and student training
UNIPAMPA and classroom experience, with multi-year series students from the country
as well as the activities implemented by the project grantees.

Keywords: Freirean Pedagogy, Country Education, Educommunicators, San Borja.

Educación Social por "Campos" São Borja
Resumen
De conformidad con la resolución CNE/CEB no. 1, 03/04/2002 del Consejo Nacional
de educación, de las DiretrizesOperacionais para a Educação Básica en las Escuelas
del Campo, se reconoció la importancia de crear una educación diferenciada entre los
estudiantes del campo y de la ciudad. Con esto, las escuelas del campo pasarían a
tener un programa que atienda sus necesidades locales, con actividades específicas
relacionadas con el ambiente en que viven y ya no más un currículo los apartase de
sus raíces y conocimiento cotidiano. La resolución cumple con los agricultores, mineros,
agricultores, pescadores, quilombolas, recolectores de caucho y todas aquellas
personas que, de alguna manera, un vínculo con el campo. De esto, en el presente
estudio, objetivamos a través de informes, exponer nuestra experiencia en proyectos de
extensión en el Projeto de ExtensãoPedagogiaFreireana - Educação Socialen el campo,
desarrollado por profesores y estudiantes de la Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), en la segunda mitad de 2011. En este relato puntuamos algunos temas
específicoscomo: formación de profesores en las escuelas municipales de São Borja,
formación educomunicadora de profesores y alumnos becarios de UNIPAMPA y la
experiencia en clase, con estudiantes de clasesque abarcan varas turmas del campo,
así como de las actividades implementadas por los estudiantesbecarios del proyecto.

Palabras clave: Pedagogía de Freire, Educación en el Campo, Educo-

comunicadores, São Borja.
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A educação no campo como forma de libertação
Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em
comunhão”. Paulo Freire
A educação no campo, antes chamada de educação rural, teve sua nomenclatura
mudada durante o I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, realizado
em 1997, pelo MST, UNB, UNESCO, UNICEF e CNBB. A troca foi feita porque
a palavra rural remete apenas aos grandes proprietários de terras, ao ensino
precário, opressor, e não ao ensino libertador, que vai além das questões científicas,
privilegiando uma educação que amplie a visão de mundo da população do campo.
Segundo o art. 28 da Lei de Diretrizes e Base (LDB), as ações pedagógicas devem ser
voltadas de acordo com as peculiaridades de cada região: I - conteúdos curriculares e
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do
ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona
rural. Mas é sabido que, historicamente, o ensino no campo é deixado de lado, a falta
de estrutura nas escolas, professores com formação precária ou sem a existência dela.
Alunos sendo submetidos a leituras e livros que nada tem a ver com a sua vivência e
em consequência disso, altos índices de analfabetismo e evasão escolar. Paulo Freire
criticava a educação tradicional, à qual ele se referia chamando-a de educação bancária,
em que o professor apenas depositava conteúdos nos seus alunos, sem despertar
qualquer tipo de pensamento crítico. Freire acreditava no ensino popular, que despertasse
nas classes oprimidas o desejo de mudança e de reconhecimento (2000, p.21). “A leitura
crítica do mundo é um fazer pedagógico-político indicotomizável do que fazer-políticopedagógico, isto é, da ação política que envolve a organização dos grupos e das classes
populares, para intervir na reinvenção da sociedade”. Por isso a importância da escola,
do professor; sabe-se que ninguém vai ensinar ao outro a ser livre, mas o educador tem
a obrigação de mostrar aos seus alunos, possibilidades de libertar-se. Segundo Freire,
Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora, em que a
liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar mantendoos como quase ”coisas”, com eles estabelece uma relação dialógica permanente”.
(2011, p.77) Com isso, o autor deixa claro que as ferramentas e métodos de educação
tradicionais não cabem mais nesta teoria libertadora de conscientização do aluno.
O Projeto de Extensão, Pedagogia Freireana - Educação Social no Campo
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre
si, mediatizados pelo mundo”. Paulo Freire
A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) é uma instituição de ensino, multicampi,
criada para suprir a falta de um ensino superior de qualidade na região da fronteira
oeste e da campanha, ou seja, a metade sul do Rio Grande do Sul e tem por objetivo,
incentivar a população, principalmente os jovens, para que estudem e permaneçam em
suas cidades. Partindo do princípio de que São Borja está localizada na fonteira-oeste
do estado e em sua história carrega o título de a 1ª dos Sete Povos das Missões, nada
mais justo que tenhamos projetos de extensão e pesquisas que sejam destinadas ao
campo, aos indígenas e à população ribeirinha. Considerando a educação como uma
possibilidade legítima de construir cidadãos livres, um curso voltado para a educação
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popular torna-se um instrumento para os docentes e discentes se libertarem da opressão
da classe dominante e possam ter valorizados seus conteúdos de vida. O Pedagogia
Freireana- Educação Social no Campo, tem como ponto de partida a realidade do oprimido
e busca procedimentos que busquem a conscientização do indivíduo como cidadão e
“ser” participativo, das ações políticas em nome do povo, nos aspectos éticos e utópicos,
que são uma exigência social nos dias de hoje. Um dos objetivos do projeto era formar
docentes para análise teórica, metodológica e prática de pedagogia Freireana, aos
movimentos sociais, com uma formação inicial para a construção de um olhar freireano
para a educação multisseriada no campo. Enquanto isso, acadêmicos da UNIPAMPA/
São Borja trabalhavam como oficineiros em educomunicação com os alunos da rede
municipal, no período em que os docentes estavam em formação.
O projeto contou com cinco discentes e seis bolsistas, ambos oriundos dos cursos de
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Ciência Política e Serviço Social da universidade.
Foram módulos de 40 horas cada, totalizando 160 horas de trabalho teórico e prático,
recebendo em cada módulo a participação de palestrantes, que abordaram temas que
vão do ensino-aprendizagem, danças circulares e cuidados, até questões comunitárias,
como a inclusão, dentro de uma pedagogia freireana. Abaixo a divisão dos módulos:
1º módulo: Concepções teórico-metodológicos da educação popular; 2º módulo:
Educação Popular e Movimentos Sociais; 3º módulo: Os desafios de ser educador popular
nos diversos espaços de atuação política; 4º módulo: Sistematização e socialização de
experiências e saberes populares. Em todo o período de formação, contamos com o
apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, principalmente nas
questões de logística como a nossa locomoção para as escolas, a disponibilização de
salas para os encontros e os materiais utilizados pelas bolsistas em suas oficinas. Desde
o princípio, a nossa maior preocupação foi em deixar claro que não estaríamos ensinando
aos professores como dar aula aos seus alunos e que, de forma alguma, estaríamos com
as bolsistas em sala de aula, ocupando o seu lugar, mas sim, era uma tentativa de que
a educação fosse vista com outro “olhar”, em uma perspectiva de atuar, pensar, ao invés
de receber as coisas prontas, já impostas. “A educação problematizadora se faz, assim,
um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como
estão sendo no mundo com que e em que se acham”. (FREIRE, 2011, p. 100) Durante os
quatro módulos, buscou-se a garantia de uma formação integral de indivíduos coerentes
com a aspiração de um protagonismo da vida cotidiana, reconhecer, valorizar e exercer
direitos individuais e coletivos, a ponto de valorizar a multiplicidade de contextos que
estão presentes na vida cotidiana da educação no campo e não simplesmente, ensinar,
porque tem que ensinar, ou aprender porque está ali para aprender.
Perfil das escolas assistidas pelo projeto
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto isso continuo buscando, reprocurando”. Paulo Freire
A primeira determinação do projeto era de que as turmas que receberiam as bolsistas
seriam multisséries, pois através delas, muitas escolas do campo não tiveram suas
portas fechadas e seus alunos, remanejados para escolas mais distantes, além de reunir
discentes de idades e séries diferentes, o que motivou o uso de estratégias, métodos
que inovassem o ensino, que visassem ao aluno em particular, mas também ao grupo.
As escolas do campo de São Borja fazem parte do programa pedagógico Escola Ativa,
com formações continuadas aos professores da rede municipal de ensino, que atuam no
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campo e na cidade. Abaixo os objetivos do programa:
- Apoiar os sistemas estaduais e municipais de ensino na melhoria da educação com
classes multisseriadas, fornecendo diversos recursos pedagógicos e de gestão;
- Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas
a classes multisseriadas;
- Realizar formação continuada para os educadores envolvidos no programa em
propostas pedagógicas e princípios políticos e pedagógicos, voltados às especialidades
do campo;
- Fornecer e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados para o
desenvolvimento da proposta pedagógica.
O primeiro passo, assim que recebemos os dados das escolas, foi traçar perfis,
mesmo que superficiais, pois ainda não tínhamos contato com nenhum deles. Os quadros
que virão a seguir, foram elaborados, após discussões em grupo e, consequentemente,
serviram para a realização das oficinas e palestras, para que contemplassem algumas
questões que, de acordo com a pesquisa, eram de extrema importância.
- Exemplo de quadro com perfil dos alunos e quadro perfil dos docentes
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Com os dados das cinco escolas organizados, foi realizada a leitura destes, a partir
da qual podemos compreender melhor a situação das escolas onde iríamos trabalhar.
Neles constatamos que a média de público nas turmas era de 10 alunos, sendo a faixa
etária de 5 a 12 anos, e que havia seis alunos com necessidades especiais. No âmbito
comportamental, as professoras relataram que os alunos eram participativos, embora
possuíssem algumas dificuldades de aprendizagem.

Rede temática dos alunos

Rede temática dos professores
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As redes temáticas foram desenvolvidas a partir das falas dos educandos e
educadores, levando em consideração as dificuldades em sala de aula, no ensino, mas
também as questões mais pessoais, como problemas familiares. A partir de um tema
gerador, neste caso, “Educação no Campo”, foram gerados outros temas que apontam
características específicas daquele grupo. Ao mesmo tempo em que tentávamos, de
alguma forma, analisar o grupo com que íamos trabalhar, problematizávamos, porque a
rede temática não era tudo o que deveríamos saber daqueles indivíduos, mas o fato de
estarmos discutindo e sendo críticos sobre algo ainda abstrato para nós.
“Neste sentido é que a investigação de tema gerador, que se encontra contido no
“universo temático mínimo” (os temas geradores em interação), se realiza por meio de
uma metodologia conscientizadora, além de possibilitar sua apreensão, insere ou começa
a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo”. (FREIRE 2011.p 134)
A Rede Temática nos guiou, durante os quatro meses de projeto; neste sentido, a escuta
sensível foi o nosso principal método, para que fosse possível conhecê-los e criar um laço
de confiança. Assim, enchemos os olhos de campo – o papel do programa de formação,
segundo Gujo Teixeira: “Todo esse verde nos olhos Que a casa mira de frente Me vem do
sangue ancestral Dos olhos de minha gente” Ao todo foram cinco escolas, com turmas
que vão desde o Educação Infantil ao 6º ano; apenas uma das escolas não possui aulas
nos dois turnos. Para chegarmos à escola mais distante, era preciso percorrer os 80
Km que a distancia da zona urbana, mais os quilômetros da escola em que nós já nos
encontrávamos, aplicando as oficinas. Numa perspectiva de conhecermos os alunos,
visitamos as escolas, antes de aplicarmos as oficinas, o que hoje julgamos ter sido muito
importante, porque até então, havíamos elaborado algumas oficinas e atividades apenas
com um conhecimento das informações passadas pelos professores.
Dentre as oficinas e atividades realizadas nas escolas, destacamos a contação da
história infantil “Quando a Escola é de Vidro”, de Ruth Rocha. Os alunos, após escutarem,
puderam, através da mediação das bolsistas, discutir e refletir sobre os aspectos
“parecidos” e “diferentes” da história com a sua realidade. Esta atividade foi importante
no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento complexo nos educando sobre
as suas vivências escolares.
Com a oficina de musicalidade, procuramos instigar as crianças a refletirem sobre
assuntos referentes a suas comunidades, principalmente, porque em algumas escolas,
a clientela é exclusivamente de assentados. As músicas utilizadas, “Assentamento”, de
Chico Buarque e “Todo esse verde nos olhos” do Gujo Teixeira e Luiz Marenco, buscaram
aproximar os alunos dos assuntos que os rodeiam, e muitas vezes, são pouco discutidos
nas escolas do campo. A escuta das canções proporcionou a redescoberta destes quanto
à situação geográfica e social em que vivem, bem como o surgimento, em grupo,do
sentimento de valorização do contexto no qual estão inseridos. As atividades realizadas
com os alunos do campo tiveram como objetivo trabalhar a valorização do ambiente
onde vivem e também desenvolver um pensamento crítico sobre a Escola. Além disto,
os objetivos pedagógicos foram estimular a capacidade de produção de texto, a leitura, à
criatividade, a expressão oral e a noção de trabalho coletivo através da produção de textos
em conjunto, assim como incentivar a produção artística, desenvolvendo a motricidade
fina através da confecção de obras, e a motricidade ampla através de brincadeiras que
trabalharam nos alunos valores como o respeito, a paciência, a lateralidade e a agilidade.
Os encontros com os professores reuniram, além das cinco escolas que recebiam as
bolsistas, outras instituições municipais de ensino, da cidade dando em média de 30
a 40 professores em cada módulo. Não se muda uma realidade nefasta com fórmulas
prontas. Nosso objetivo com a pedagogia freireana é politizar o processo educativo,
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empoderando seus agentes a partir da percepção concreta de sua situação no mundo.
A utopia em Freire busca conscientizar, considerando que nada está dado: podemos
mudar o mundo e as condições desiguais de existência anunciando um novo caminho
e denunciando a desumanidade. Neste ato de anunciar e denunciar, o sujeito assume
sua postura histórica de intelectual orgânico transformador. O projeto se construiu não
para ensinar docentes experientes e calejadas a lecionar; as atividades tiveram, sim,
o objetivo de refletir sobre o modo como ensinam: a quem serve? para quem serve?
que conteúdos não estão presentes nos programas? E como o Estado trata o ensino no
campo- condições materiais de existência? O questionar-se diariamente trouxe dor e
insatisfação, mas também desacomodou e interrompeu o ciclo de apatia política.
Educar é um ato político, não se educa sem questionar o que está posto. Técnicas de
ensino ultrapassadas, organizadas a partir de um sistema hegemônico de produção de
conhecimento que não age na raiz dos problemas sociais ajudam a manter o status quo
e a dominação. Cada palestrante agiu como provocador, incitador de indignação, para
que o próprio grupo buscasse soluções para a realidade vivida e refletida. É um processo
difícil, pois atua na consciência de cada educador e mostra que, sem luta e indignação,
nada acontece. A partir da formação, a docência no campo passa a ser questionada e
vista como educação popular freireana. Neste sentido, a equipe formativa foi organizada a
partir de uma vivência real, como educação popular, como método de trabalho. Segundo
Freire (1980), a educação deve preparar para um juízo crítico das alternativas propostas
pela elite e dar possibilidade de escolher outro caminho. Ação e reflexão são o foco da
práxis emancipadora. A conscientização nos convida a assumir uma posição utópica
frente ao mundo, posição esta que converte o conscientizado em um ser que luta pelo
inédito viável. Para Freire, a conscientização significa nossa capacidade humana de
tomar posse da realidade, produzindo uma desmitologizaçao dos conteúdos da vida.
Segundo Freire (1980 p.29) “Por isso mesmo a conscientização é o olhar mais critico
possível da realidade, que a “dês-vela” para conhecê-la e para conhecer os mitos que
enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante”. O autor também
utilizou em seu trabalho itinerante (a ditadura mandou Freire embora) o termo educação
bancária. Neste tipo de educação, o aluno é objeto da educação, o professor é o sujeito
detentor do saber incontestável. Este saber vem de um lugar mágico, não é fruto dos
saberes acumulados pela classe popular. Seu conteúdo serve para impor a norma e a lei
hegemônica. Para Freire (1980 p. 35) “O que mais custa a um homem saber, de maneira
clara, é sua própria vida, tal como está feita por tradição e rotina de atos inconscientes.
Para vencer a tradição e a rotina, o melhor procedimento pratico não se encontra nas
ideias e conhecimentos exteriores e distantes, mas no questionamento da tradição por
aqueles que se conformam com ela, no questionamento da rotina em que vivem”.
Considerações Finais
“Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativismo existencial e
histórico”. Paulo Freire
Educar é ajudar a compreender a si mesmo, os outros, o mundo. É um processo
de desvendamento e integração de níveis mais complexos da realidade, aprendendo a
encontrar significado para o que está solto, disperso; integrando as dimensões externas
e internas, passado e presente, o individual e o social. E, também, é um processo
de aprender a “desaprender”, a deixar de lado o que não nos serve mais, o que não
nos ajuda mais a evoluir. Educar também é ajudar a desenvolver todas as formas de
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comunicação, todas as linguagens: aprender a dizer-nos, a expressar-nos claramente e
a captar a comunicação do outro e a interagir com ele. Educar é aprender a comunicarnos verdadeiramente: a ir tornando-nos mais transparentes, expressando-nos com
todo o corpo, com a mente, com todas as linguagens, verbais e não verbais, com todas
as tecnologias disponíveis. O objetivo principal da educação popular é problematizar
os conteúdos da vida e a partir desta reflexão, transformar a realidade. A educação
bancária não permite questionar, portanto é instrumento de opressão. Para Freire (2005)
as relações educador-educandos são marcadas por relações narradoras, dissertadoras.
Narram-se conteúdos para objetos pacientes, ouvintes- os educandos. Narrar tornou-se
uma característica da educação, em todos os níveis de ensino. Nesta narração a realidade
é estática, compartimentada e bem comportada. Uma narração desconectada da vida
dos educandos e de sua realidade cultural, histórica, contextual . Encher o educando
de conteúdos narrados, sem significação, conteúdos ocos, alienados e alienantes.
Fragmentos mal acabados de currículos construídos pelas classes dominantes, com uma
intencionalidade: reproduzir relações de dominação. Na visão bancaria de educação, o
saber é doado pelos gênios aos pobres ignorantes. A relação de poder fica expressa
nesta cruel definição de papeis no processo educativo. Para Freire (2005, pg. 66) “A
narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica
do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes
a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus
“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixam docilmente “encher”,
tanto melhores educandos serão”. O resultado das oficinas e palestras foi gratificante
para os bolsistas e docentes do projeto, pois foi possível entrar em contato direto com
os alunos e educadores do campo, trocando experiências e saberes com ambos. A
recepção calorosa foi de grande importância, para que nós pudéssemos enriquecer o
nosso conhecimento pedagógico e social.
A situação vivenciada e relatada por eles possibilitou-nos ampliar a ideia de como as
instituições e as comunidades campesinas são ricas em seu todo e necessitam de projetos
que visem à valorização deste meio, que olhem aos moradores desta comunidade e
procurem formar sujeitos críticos, que possam lutar pelos seus direitos e pela valorização
do seu espaço. Refletir sobre os pontos positivos e negativos no ambiente escolar se
considera dever também dos alunos, sendo que estes devem ser escutados pelo corpo
docente para se construir uma escola formadora de cidadãos conscientes.
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Resumo
O presente estudo tem como objetivos: avaliar a contribuição da estratégia de um
projeto de extensão em Enfermagem na manutenção do aleitamento materno bem como
identificar e analisar os pontos positivos e negativos desse projeto na atenção primária
à saúde pelas participantes do projeto. O estudo é uma pesquisa qualitativa, no qual
foi utilizada, como instrumento de coleta de dados, uma entrevista semiestruturada.
A análise mostrou que dentre os principais motivos que fazem com que as mulheres
amamentem, o que chamou a atenção foi a decisão prévia da mulher em amamentar
porque conhecem as vantagens para a saúde de seus filhos, bem como o prazer e a
opção individual de estar praticando tal ato.

Palavras-chaves: Enfermagem. Aleitamento materno. Atenção Primária à Saúde.
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Evaluation of a nursing strategy in promoting
breastfeeding in primary health
Abstract
The present study aims to: evaluate the contribution of the strategy of an extension
project in Nursing in the maintenance of breastfeeding, as well as identify and analyze the
strengths and weaknesses of this project in primary health care by project participants. The
study is a qualitative research, which used a semi-structured interview as an instrument of
data collection. The analysis showed that among the main reasons which drew attention
that make women breastfeeding was the prior decision of women to breastfeed because
they knew the advantages to the heath of their children, as well as pleasure and individual
choice to be practicing such an act.

Keywords: Nursing, Breast- feeding, Primary health Care.

Evaluación de una Estrategia de la Enfermería en la
Promoción de la lactancia Materna em la Atención
Primaria a la Salud
Resumen
Los objetivos de este estudio es evaluar la contribución de la estrategia de un proyecto
de extensión de enfermería en el mantenimiento de la lactancia materna, así como
identificar y analizar los puntos positivos y negativos de este proyecto en la atención
primaria de la salud por los participantes del proyecto. El estudio es una investigación
cualitativa, em la cual fue utilizada, como herramienta para la recolección de datos, una
entrevista semiestructurada. El análisis mostró que una de las principales razones que
las mujeres que amamanten, lo que me llamó la atención fue la decisión previa de la
mujer a amamantar porque conocen las ventajas para la salud de sus hijos, así como
opción individual y por el placer de practicar dicho acto.

Palabras clave: enfermería, Lactancia materna, Atención primaria de salud.
Introdução
A prática do aleitamento materno (AM) resulta em inúmeros benefícios para o bebê,
para a puérpera, família, sociedade e planeta. Sendo assim, são vários os argumentos
em favor dessa opção, representada por uma estratégia natural de: vínculo, afeto,
proteção e nutrição para a criança (BRASIL, 2009). O leite materno atende a todas as
necessidades nutricionais, imunológicas e psicológicas do recém-nascido, sendo de
extrema importância para a sobrevivência da criança, desta forma é recomendado como
sua única fonte de alimentação durante os seis primeiros meses de vida (OMS, 2001).
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), em torno de seis milhões de vidas de crianças estão
sendo salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva.
A amamentação logo na primeira hora de vida pode ser um fator de proteção contra
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mortes neonatais e ainda ajudar a puérpera em sua recuperação no período pós-parto
(EDMOND et al., 2006).
Acompanhando esta realidade no panorama brasileiro, percebe-se um alto índice
de desmame precoce e, consequentemente, aumento da morbimortalidade infantil. A
prevalência da taxa do aleitamento materno exclusivo (AME) no Brasil, até o sexto mês
de vida, é de apenas 9,7% o que requer muito esforço dos profissionais de saúde para
reverter este quadro (BRASIL, 2008).
Nesse sentido, com a intenção de incentivar e apoiar o aumento das taxas de AM,
bem como a sua duração, o Ministério da Saúde (MS) propõe um trabalho articulado
em rede, focando a APS (Atenção Primária à Saúde). Dessa forma, por meio da adoção
de linhas de cuidado voltadas para a promoção do aleitamento materno coordenadas
pela APS, insere-se a Rede Amamenta Brasil, integrando-se às demais redes, como a
Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e
a outras iniciativas intra e extra-setoriais de apoio e estímulo ao AM, com o objetivo de
aumentar a resolutividade de suas ações, de forma a consolidar uma rede horizontal,
participativa, colaborativa e descentralizada (BRASIL, 2009).
Apesar da proposta do Ministério da Saúde, de um trabalho articulado em rede,
muitos municípios ainda não conseguiram implementar a Rede Amamenta Brasil ou
outras estratégias para promoção, proteção e apoio do AM na APS. Tal dinâmica pode
estar vinculada ao fato de que, nos últimos 30 anos, as políticas nacionais de apoio ao
Aleitamento Materno se basearam eminentemente na perspectiva hospitalar ou no apoio
legal, mas houve pouco e insuficiente estímulo para estabelecer essas ações no âmbito
da APS. Faz-se necessária, portanto, uma política nacional de promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno na atenção básica à saúde, complementando assim a
Rede Amamenta (BRASIL, 2009).
É, portanto, essencial a articulação do setor saúde com outros setores como, por
exemplo, a educação, para efetivar ações de promoção à saúde com o aleitamento
materno. As instituições formadoras, em especial as da área da saúde, têm um papel
importante em contribuir com os serviços de saúde para a operacionalização dos
princípios do SUS e, consequentemente, com as iniciativas que visem à promoção,
proteção e reabilitação da saúde (BRASIL,1990).
Nesse âmbito, o presente estudo justifica-se na percepção de que os projetos de
extensão realizados por acadêmicos universitários possibilitam uma integração de ensino
e pesquisa com a sociedade, articulando a universidade com os diversos segmentos
sociais, quer sejam públicos ou privados e contribuindo com ações em áreas como a da
saúde. Nesse processo, a comunidade acadêmica leva conhecimentos e/ou assistência
à sociedade, e recebe dela influência positiva com a prestação de serviços e com o
ganho de conhecimentos relativos às reais necessidades e anseios da população. Há
desse modo, uma troca de saberes, que favorecem tanto os futuros profissionais quanto
a comunidade (UFJF, 2011).
Em 2007, iniciou-se um projeto de extensão da Faculdade de Enfermagem intitulado
“Apoio e Incentivo à Mulher na Amamentação”. Primeiramente o projeto beneficiava
mulheres assistidas na Casa de Parto da Faculdade Federal de Enfermagem de Juiz de
Fora, e atualmente está direcionado para usuárias gestantes e puérperas em algumas
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da cidade. Os objetivos do projeto
consistem em: incentivar e apoiar o aleitamento materno durante o período gravídicopuerperal; aproximar os discentes de enfermagem da realidade das UAPS e preparálos para o apoio ao aleitamento materno. Sob a orientação de professores, as alunas
graduandas do curso de enfermagem assistem a mulher em três momentos: 02 consultas
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durante o pré-natal e 01 atendimento no puerpério.
No primeiro atendimento, as acadêmicas orientam a gestante quanto aos benefícios
do leite materno, como é realizada sua produção, composição nutricional bem como
identificam o conhecimento das gestantes sobre amamentação.
No segundo atendimento à mulher, são enfatizados os seguintes assuntos: pega
correta do bebê, posicionamento da mãe e do bebê durante a lactação, técnicas de
amamentação, uso de mamadeiras, chupetas, águas e chazinhos, possíveis problemas
que podem ocorrer com a mama e também orientações gerais quanto a mitos, crenças
e tabus que dificultam a manutenção do aleitamento materno (AM).
No terceiro atendimento é realizada uma visita domiciliar, no máximo 15 dias após o
parto, com o objetivo de observar, dentro da realidade da puérpera, a pega da criança
ao mamar, posicionamento da mãe, dificuldades encontradas na lactação e esclarecer
possíveis dúvidas pertinentes à prática do aleitamento dando suporte, apoio e segurança
à mulher para exercer essa prática da melhor forma possível.
Ressalta-se que, no decorrer dos momentos anteriormente descritos, surgiram
algumas indagações que tentaremos responder através do presente estudo: a
metodologia utilizada obteve eficácia em alcançar os objetivos do projeto? As mulheres
que participaram do projeto conseguiram amamentar seus filhos exclusivamente até o 6º
mês de vida? As orientações recebidas proporcionaram segurança para as lactantes ao
lidarem com os problemas ou dificuldades ocorridos?
Assim, foram traçados como objetivos para este estudo: Avaliar uma estratégia de
apoio e incentivo da Enfermagem ao aleitamento materno na atenção primária à saúde;
Avaliar a contribuição da estratégia na manutenção do Aleitamento Materno e Identificar
os pontos positivos e negativos da estratégia de apoio AM na atenção primária à saúde
pelas mulheres atendidas no projeto.
A partir do trabalho de extensão desenvolvido, procura-se dar condições concretas
através do apoio para que as mulheres vivenciem o processo de amamentar de forma
prazerosa e com eficácia. Consideramos que o apoio ao aleitamento materno na APS é
essencial para aumentar as taxas de lactação materna e consequentemente promover a
saúde do binômio mãe/filho.
Deste modo, a relevância deste estudo relaciona-se ao fato de que as mães que estão
amamentando querem suporte ativo (inclusive o emocional), bem como informações
objetivas e reais, para se sentirem confiantes, porém o suporte oferecido pelos profissionais
de saúde costuma ser mais passivo e reativo. O profissional de enfermagem, por manter
maior vínculo com a puérpera tem um papel fundamental na reversão desse quadro.
Concordamos com Brasil (2009) ao afirmar que, se os profissionais desejarem realmente
apoiar o aleitamento materno, necessitam entender que tipo de apoio, informação e
interação as mães desejam, precisam ou esperam deles.
Método
O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória,
cujo cenário foi uma UAPS (Unidade de Atenção Primária à Saúde) localizada na região
noroeste do município da Zona da Mata Mineira onde anteriormente foi desenvolvido o
projeto. A UAPS do cenário do estudo adota a Estratégia de Saúde da Família desde
2003, sendo sua área de abrangência composta por dois bairros compreendendo uma
população de aproximadamente 12.000 habitantes, sendo administrativamente dividida
em três áreas.
Foram sujeitos do estudo 11 puérperas que concordaram em participar da pesquisa.
Os critérios de inclusão foram: mulheres com idade superior a 18 anos, que tiveram pelo
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menos dois atendimentos do projeto, ou seja, duas consultas de enfermagem para apoio
ao aleitamento materno no pré-natal; que continuavam residindo no bairro selecionado;
estavam com o bebê em seu poder; mulheres que não foram acompanhadas pela
pesquisadora durante o projeto e que no momento da entrevista tinham mais de seis
meses de pós-parto. Como critério de exclusão: as mulheres que não contemplavam aos
critérios de inclusão anteriormente citados.
Deve ser ressaltado que, durante todo o processo de realização da pesquisa foram
assegurados os direitos dos entrevistados, atentando-se para a regulamentação da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foi apresentado as puérperas do
estudo, o termo de consentimento livre esclarecido, previamente aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora em
Agosto de 2011, sob o parecer nº 156/2011, para que estivessem cientes do conteúdo
da pesquisa e do caráter sigiloso da mesma. Além disso, obteve-se a autorização da
Subsecretária da Atenção Primária à Saúde do município para realização da investigação
na respectiva UAPS.
A fase de coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2011 e o
recrutamento dos sujeitos do estudo ocorreu através de um levantamento realizado no livro
de registro do projeto e auxiliado pelas agentes comunitárias de saúde que agendavam
o contato das pesquisadoras com as puérperas. As pesquisadoras, juntamente com
as agentes, realizavam uma visita domiciliar e apresentavam os objetivos da pesquisa
e solicitavam a participação com a assinatura do TCLE. O instrumento de coleta de
dados utilizado foi um roteiro de entrevista semiestruturada, contendo informações de
identificação, dados sócio-econômicos e culturais bem como o histórico do aleitamento
materno. Este instrumento continha perguntas abertas que permitiam às mulheres
discorrerem sobre o tema proposto de forma que pudessem expressar livremente suas
ideias, pensamentos e sugestões.
O número de entrevistas foi determinado pela repetição significativa das informações.
De acordo com Fontanella (2008), a amostragem por saturação é uma ferramenta
conceitual frequentemente empregada nos relatórios de investigações qualitativas em
diferentes áreas no campo da saúde, entre outras.
Os dados foram analisados no decorrer da coleta por categorias que foram
estabelecidas durante a organização dos mesmos. Dessa forma, as informações
coletadas nas entrevistas foram organizadas e analisadas por intermédio de leitura e
releitura das informações levantadas e estabelecimento de categorias a partir das ideias
contidas nos depoimentos das entrevistadas com análise e interpretação das categorias.
Resultados e discussões
Em delineamento ao perfil dos entrevistados, verifica-se que as puérperas entrevistadas
encontravam-se na faixa etária entre 19 e 43 anos, a maioria casada legalmente, com
renda de 2 a 3 salários mínimos ao mês. Em consonância a estes dados, a literatura
nos aponta para a maior prevalência de aleitamento materno com o aumento da idade
materna. Destaca-se também que casais com uma situação conjugal mais sólida
apresentam influência positiva na promoção do aleitamento (DAMIÃO, 2008).
Quando questionadas sobre a duração do aleitamento, identificou-se que dentre as
11 puerpéras: duas mulheres amamentaram por apenas 1 mês, duas amamentaram por
10 meses; uma por 3 meses; uma por 6 meses; uma por 7 meses, uma por 8 meses
e apenas 3 por mais de 1 ano. Concluindo que no total, seis mulheres amamentaram
seus bebês por, no mínimo, 6 meses ou mais, representando 54,5% do total pesquisado
atingindo a meta estabelecida pela Conferência “Saúde Para Todos no Ano 2000”, no
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mínimo 50% das mães deveriam amamentar seus filhos até os cinco ou seis meses de
vida (SENA, 2007).
Quanto à atividade profissional/ocupação, 90% das participantes afirmaram realizar
atividades relativas ao lar, apenas uma mulher é costureira e uma trabalha como autônoma.
Já o grau de instrução das entrevistadas teve prevalência do ensino fundamental
incompleto com 5 mulheres, 4 mulheres concluíram o ensino médio e uma mulher não o
concluiu, e a entrevistada que possui o maior nível de escolaridade apresenta o ensino
superior incompleto.
Segundo Damião (2008), mães com elevado grau de instrução apresentam
maior frequência na duração do aleitamento materno. Corroborando com este autor,
identificamos que cinco mulheres, 45,4% do total pesquisado, apresentavam maior
escolaridade e consequentemente aumento da duração do aleitamento.
Quanto ao tipo de parto chamou-nos a atenção o fato de que, das 11 mulheres
pesquisadas, 8 foram cesárias, representando 72,7% do total pesquisado e apenas 3
tiveram partos normais que corresponde a 27,2%. Ressaltamos ainda que das três
mulheres que realizaram parto normal apenas uma amamentou por mais de 1 mês. Das
8 mulheres que realizaram cesária, apenas uma amamentou por um mês, as outras 7
conseguiram manter a lactação por no mínimo 6 meses.
Nos últimos anos, o Brasil vem exibindo uma das mais elevadas taxas de cesáreas do
mundo. Alguns fatores apresentam-se relacionados a este fato e envolve, principalmente,
o aprimoramento de novas técnicas cirúrgicas e de anestesias, o aumento da incidência
de gestações em pacientes com cesariana prévia, e fatores socioculturais relacionados à
maior praticidade e lucratividade do parto programado (LINS et al, 2006 Segundo dados
do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do ministério (Sinasc/MS), entre 1994 e
2007, a taxa de cesarianas aumentou em 44% no país ( BATALHA, 2012).
Quanto ao número de filhos, 8 entrevistadas tinham dois filhos e 3 apenas um filho.
Dessas oito mães, sete amamentaram seus filhos por mais de 6 meses, ao passo que as
três primíparas (27,2%) apenas uma amamentou por 10 meses, uma por 3 meses e outra
por 1 mês. Corroborando as ideias de Lins et al (2006), as primíparas representam um
risco para a introdução de outros alimentos e uma maior probabilidade para a interrupção
do aleitamento antes dos 12 meses.
Referente ao apontamento discursivo da investigação, ao analisarmos as informações
coletadas, constatamos nas falas das mulheres a contribuição do projeto na prática
individual da amamentação, além de identificarmos os pontos positivos e negativos que
esta estratégia propiciou às participantes do projeto. A partir dessa análise, encontramos
quatro categorias temáticas a seguir: 1.Os motivos que levaram as mulheres a amamentar,
2.Problemas e dificuldades encontrados durante a gestação/amamentação, 3.O apoio
na amamentação:“ eu só tenho a agradecer as meninas”, 4.A percepção do projeto pelas
usuárias.
1. Os motivos que levaram as mulheres a amamentar.
Identificamos na fala das mulheres que a referida estratégia de incentivo e apoio ao
aleitamento materno na UAPS influenciou e ajudou diretamente as mulheres. Quando
indagadas sobre o porquê amamentar, elas afirmaram:
Quero amamentar até os dois anos de idade, se ele quiser [..] (E 8)
Gosto de amamentar, é prazeroso, minha filha fica forte e saudável [...] (E 3)
[...]Porque é importante pra saúde dele, e enquanto eu tiver leite vou dar de
mamar. (E 6)
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Um dos temas desenvolvidos no projeto esteve relacionado a práticas prejudiciais
à amamentação, que envolvem principalmente, uso de chupetas, água e chás com
o pretexto de acalmá-las. Todas as mulheres que participaram da estratégia foram
orientadas quanto aos malefícios da introdução de líquidos e chupetas às crianças que,
devido à sua baixa imunidade, pode prejudicar a saúde do lactente. As chuquinhas e
bicos são responsáveis por confundir o bebê, fazendo com que ele não queira mais
se esforçar para mamar que é muito mais cansativo. Mesmo diante das orientações
recebidas acerca das práticas prejudiciais na amamentação, identificamos que muitas
mães influenciadas, muitas vezes por familiares, introduziram líquidos e chuquinhas
durante o processo da amamentação.
Eu dou de mamar até hoje, mas desde os 3 meses, que comecei com chazinhos
e papinhas […] (E 3)
Introduzi o NAN logo no primeiro mês [...]( E 1)
Minha mãe que ficava com o meu filho pra mim poder trabalhar... ela dava de
tudo pra ele, água, Mucilon, papinhas [...]( E 2)

Segundo Silveira (2006), a mãe é a pessoa mais indicada para o ensino da filha no
diz respeito aos cuidados do lar, da família e da procriação. Os conhecimentos maternos
são repassados através de exemplos e ensinamentos, e a filha se apoia no modelo da
mãe e repete suas vivências. A influência das avós na prática do aleitamento pode ser
favorável ou não a esta prática. Existem dados que sugerem que avós podem influenciar
negativamente na duração da amamentação, incentivando suas filhas a introduzir outros
tipos de alimentos à criança.
A insegurança materna decorrente da falta de experiência, tanto pessoal, quanto por
observação de outras mulheres amamentando, é um fator que influencia a decisão por
essa prática e sua manutenção. É importante salientar, no entanto, que embora possa
ser uma influência positiva ter visto outras mulheres ou familiares amamentarem, ou ter
amamentado outro filho com sucesso, há que se considerar que os atos humanos não
se constituem em mera repetição, sendo a amamentação um processo diferente a cada
experiência, e por isso precisa ser “aprendido” e “reaprendido” (FUGIMORI, 2010).
Tinha muita vontade de amamentar de novo por experiência positiva anterior, do
meu primeiro filho […] (E 3)
Já tinha vontade de amamentar meu segundo filho por experiência anterior que
foi muito bom. (E 7).

Tais fatos reforçam a necessidade de apoio constante, seja de familiar, amigo, ou
profissional de saúde que ajude a mãe a construir competências para cuidar do bebê.
Competências essas intimamente relacionadas à própria autoimagem, especialmente se
for uma mãe de primeira viagem (UNICEF, 2009).
Neste sentido, o envolvimento do pai no processo de amamentação é fundamental e
deve ser iniciado nas consultas de pré-natal, com o objetivo de conhecer os benefícios
da amamentação para a díade, dispondo-se então a apoiar a mulher emocionalmente e
proporcionar-lhe segurança para superar qualquer crise ou dificuldade que possa ocorrer
durante o aleitamento, levando o pai a sentir-se parte integrante nesta fase, em que
a mãe e o bebê desenvolvem uma relação afetiva especial. O grau de compromisso
paternal passa pelo envolvimento com a gravidez e parto, pelo tipo de relação com os
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outros filhos e pela valorização e cooperação em tarefas domésticas (NELAS et al, 2008).
“[...] o pai delas me ajuda muito em casa quando ele pode, sempre me apoiou
a dar de mamar no peito, traz até revistas de aleitamento materno pra mim ler,
inclusive ele mamou até os 3 anos e 2 meses, e quer que com nossas filhas seja
igualzinho. ( E 7)

Dividir a experiência do nascimento e apoiar um ao outro nas práticas subsequentes
de alimentação infantil são avaliados como o melhor resultado para a maioria dos
pais e mães. O apoio emocional, prático e físico do pai foi identificado como fator
importante na promoção da amamentação e para enriquecer a experiência para as mães
consequentemente para o pai ( TOHOTOA et al , 2010).
Segundo Carvalho (2011, p. 2:)
Para participar desse momento tão íntimo, o pai pode, por exemplo, abraçar
a mãe enquanto ela amamenta (seja com o peito ou mamadeira). Fazer carinhos
e massagens na mãe também é recomendado. Quando houver visitas em casa e
chegar a hora da amamentação, ele pode preparar o ambiente, pedindo licença
para a mãe ou garantindo tranquilidade para o momento.

Embora a decisão de amamentar seja individual, esta é sujeita a muitas influências
emocionais, sociais, culturais e econômicas, resultantes da socialização de cada
mulher. Isto implica dizer que o processo da amamentação nem sempre decorre sem
intercorrências ou sem necessidade de apoio para o seu sucesso.
Para algumas mulheres entrevistadas, mais do que a informação recebida, existe
uma motivação individual que as fez amamentar, relacionada a sentimentos e orgulho
em serem capazes de manter a lactação por um período maior de tempo. Além disso,
destaca-se a decisão tomada previamente, a experiência positiva anterior à amamentação
e o relato do apoio do parceiro.
2. Problemas e dificuldades encontrados durante a gestação/amamentação
O exercício da maternidade implica mudanças na vida não só da mulher, mas da
família com um todo. A mulher, principalmente, deverá planejar suas atividades de
acordo com suas responsabilidades maternais. O esgotamento físico pode ocorrer
especialmente quando a mulher é muito exigente em suas tarefas domésticasou quando
as mamadas muito frequentes da criança, principalmente nos primeiros meses de vida,
podem perturbar o repouso da mulher (SILVEIRA, 2006).
Voltar a trabalhar é considerado motivo de ansiedade, preocupações e na maioria das
vezes responsável pelo desmame precoce. No entanto, a legislação apoia o aleitamento
materno, por meio da licença maternidade de 6 meses (LERRY et al, 2007).
Além do trabalho que gera cansaço, as puérperas para amamentar seus bebês
encontraram outras dificuldades como fissura mamilar, bico do peito invertido, medos
advindos de outras experiências. A ocorrência dessas dificuldades contribui para a
desistência da amamentação ou não.
Eu tinha que trabalhar, daí quando chegava em casa estava muito cansada e só
queria dormir […] (E 11)
Tinha muitas dúvidas e medos porque na minha primeira gestação sentia muita
dor. (E 10)
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Meu bico do peito era invertido, custei a fazer ele […] (E 7)
O bico do meu peito esquerdo rachou, sangrava muito, eu tinha uma dor
insuportável, mas depois passou. (E 6)

Intercorrências como mamilos “doloridos e machucados”, apesar de muito comuns,
não são normais. Os traumas mamilares incluem na maioria das vezes: eritemas, fissuras,
mastite, edemas, bolhas, marcas escuras, brancas ou amarelas e equimoses. Uma vez
instalados os traumas mamilares são extremamente dolorosos. Por isso, além de corrigir
o problema que está causando a dor mamilar (na maioria das vezes a pega incorreta),
faz-se necessário intervir para aliviar a dor e promover a cicatrização das lesões o mais
rápido possível (SOUZA et al, 2009).
No projeto de apoio ao AM, várias orientações eram realizadas nas consultas em
relação aos problemas que poderiam ocorrer com as mamas durante a amamentação.
Uma dessas orientações estava focada nas fissuras mamilares, muito comuns entre
mulheres que amamentam. Como prevenção precoce das fissuras, as mulheres eram
orientadas quanto a: pega e posicionamento correto (amamentar na posição invertida ou
de cavaleiro), uso correto de ordenhadeiras mecânicas, não usar óleos, cremes ou mesmo
quanto à higiene excessiva das mamas, cuidados contra monolíase, desprendimento
correto do bebê ao peito, suspender o uso de chuquinhas, mamadeiras e chupetas,
ordenhar e espalhar seu próprio leite na mama, além de sempre manter os mamilos
secos e arejados.
Para minimizar ou mesmo evitar os problemas mencionados anteriormente, faz-se
necessária uma orientação específica na gestação durante o pré-natal, demonstrando as
técnicas de amamentação para que a mãe se habitue a esta nova realidade.
3. O apoio na amamentação
O processo de amamentação não é linear e nem natural, mas é permeado de conflitos
e dificuldades para as mulheres que amamentam e buscam construir redes de ajuda a fim
de garantir a manutenção da opção de amamentar. Diversas pesquisas sustentam que o
apoio bem como o suporte da família são relações importantes na escolha e manutenção
da alimentação da criança (SILVEIRA, 2006).
Eu tinha muitas amigas médicas que conversavam comigo [...] (E 9)
Tive orientação das enfermeiras do posto, da minha mãe e irmã (E 1)
As médicas, enfermeiras, e as meninas do projeto me ajudaram muito (E 2)

Há mulheres que sentem dificuldades para amamentar e a grande maioria delas
necessita de ajuda. Nesse momento, é importante que haja uma equipe multidisciplinar
que possa esclarecer suas dúvidas e dar apoio e incentivo ao aleitamento materno para
que estas mães tenham êxito nessa prática (OLÍMPIO et al, 2010).
Desse modo, surge um desafio para todos os profissionais da área de saúde:
compreender as nutrizes, não somente nos seus aspectos biológicos, mas em toda
plenitude. Nesse contexto, o profissional da saúde, principalmente o enfermeiro, assume
um papel de destaque na promoção da amamentação. Exige-se que a mãe nutriz seja
adequadamente assistida com relação a suas dúvidas e dificuldades, para que as mesmas
possam assumir com maior segurança o papel de mãe e provedora da alimentação pelo
leite materno de seu filho e transformar o ato de amamentar em um prazer e não uma
obrigação (REIS, 2011).
Mediante esse apoio mencionado anteriormente, as depoentes foram indagadas
quanto aos pontos positivos do projeto. Convém salientar que a visita domiciliar (VD),
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realizada pelas acadêmicas, foi um fator importante para o apoio a estas puérperas:
Acho muito importante as visitas domiciliares de vocês, me sinto mais
acompanhada e segura, no posto de saúde é muito cheio […] (E 2).

O período mais vulnerável para o êxito da amamentação são as duas primeiras
semanas, período no qual a mulher apresenta cansaço físico, interrupção do sono,
ansiedade, preocupações com o bebê, mudança de papel e aumento de responsabilidade.
No referido período, a decisão de amamentar é colocada em teste. Por meio do
atendimento domiciliar, é possível verificar que o acompanhamento da puérpera ocorre
de maneira contínua, diferente da visita ocasional ou do atendimento ambulatorial, com
a vantagem de sanar imediatamente suas dificuldades diárias. Nesse período, o apoio
do profissional de saúde bem como um ambiente favorável à amamentação é muito
importante para a mãe. O suporte profissional em domicílio está associado à satisfação
e ao aumento de confiança para o aleitamento (MARTINS et al, 2008).
4. A percepção do projeto pelas usuárias
Ao avaliar a acepção do projeto para as entrevistadas, verificamos que ele influenciou
e motivou positivamente para que estas pensassem na possibilidade de amamentar. Ou
seja, estatisticamente identificamos que 100% das mulheres entrevistadas, mesmo as
que não conseguiram êxito no aleitamento, gostaram e se sentiram amparadas através
do projeto.
Gostei muito, foi ótimo, eu não sabia nem colocar meu filho pra mamar, e elas
me ajudaram (...) deu pra saber de tudo um pouco. (E 2)
Eu considero esse projeto como uma forma de incentivo ao aleitamento sim, eu
tinha muitas dúvidas e medos e através das orientações das meninas eu aprendi
bastante. (E 10)
No começo eu não queria participar do projeto não, mas elas foram tão bacanas
e atenciosas comigo, que eu aceitei e gostei muito. (E 9).

Identifica-se nas falas das puérperas, como um aspecto positivo, o apoio e incentivo
oferecido pelas acadêmicas do projeto; o conhecimento sobre as vantagens do leite
materno para o bebê e para a nutriz, bem como os cuidados com a mama durante a
gestação e pega correta. A maioria das entrevistadas mostrou-se informada sobre o
assunto em questão, ilustrando em suas falas as orientações recebidas no atendimento
realizado pelas acadêmicas do projeto.
“(...) as informações foram muito claras e objetivas, me auxiliaram muito quanto
a pega correta, sabe”. E 7
“Bom, eu tinha muitas dúvidas em relação a como amamentar, e as meninas me
ensinaram tudo que eu precisava.” E 10
“Eu não sabia nem segurar meu filho direito, sou muito nova, elas me ensinaram
tudo, meu filho hoje é forte e saudável (...)” E 2

Percebe-se que as dúvidas e desconfortos das puérperas são relacionados aos mitos,
tabus e crenças, muitas vezes responsáveis pela desmotivação da mulher em amamentar
levando ao desmame. Em relação a este aspecto emergiu a seguinte subcategoria:
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4.1 A influência de tabus e crenças no desmame precoce
A amamentação consiste em uma prática que, muitas vezes, está acompanhada de
mitos, crenças e lendas arraigados culturalmente por gerações, associados a influências
externas de familiares, amigos e vizinhos, que contribuem para perpetuação de
informações equivocadas (SANTOS et al, 2010).
Sendo assim, segundo Marques et al (2011) é necessário que os profissionais de
saúde identifiquem com a lactante suas necessidades, seus mitos e crenças adquiridas
através da sua cultura para que compreendam a amamentação sobre os olhos e
perspectivas da nutriz, e que, consequentemente, permitam-lhes conhecer os fatores
que interferem na duração e na manutenção do AM, possibilitando aos profissionais
atuar mais eficazmente na resolução dos problemas, prolongando a duração da lactação.
As crenças e mitos mais comuns relacionadas à amamentação são: a concepção do
“leite fraco, ralo, ou insuficiente que não sustentam a criança”, a “mãe não produz leite”,
e o“ meu leite secou” e “o bebê não quis pegar o peito” (MARQUES et al, 2011).
Apesar das orientações das acadêmicas, realizadas no segundo atendimento à
mulher durante o projeto, esses mitos também se fizeram presentes em nosso estudo.
Eu amamentei muito pouco porque o meu leite secou. (E 11)
Meu leite era muito fraco e depois de 3 meses secou [...]( E 5)
Eu não tinha leite, daí desisti, além de tudo eu tinha que trabalhar fora [...] (E 2)
Meu filho recusou o meu peito, eu insistia, mas ele não quis daí eu acabei
desistindo de amamenta-lo.( E 1)

A figura do leite fraco, nos dias de hoje, é uma das principais causas da complementação
precoce alegada pelas mães, que utilizam a comparação do leite humano com o de vaca
servindo dessa forma de fundamentação para essa crença. A aparência rala do leite
materno, principalmente do colostro, faz com que a mãe considere seu leite inferior,
acreditando que não serve para atender às demandas da criança por diferir do leite
popularmente conhecido como leite forte, o leite de vaca. Estudos revelam que as mães
que atribuem à complementação precoce a justificativa de que o “leite era fraco”, se
sentem mais amparadas por esta ser uma crença aceita culturalmente. Observa-se que
a criação do mito “leite fraco” serviu para minimizar a responsabilidade e culpa das mães
pelo fracasso da lactação (MARQUES et al, 2011).
Outro mito identificado, que se tornou uma dificuldade para a mulher amamentar,
estava relacionado ao fato de o bebê não querer pegar o peito da mãe. Segundo Reis
et al (2011), a recusa ao peito pelo lactente é apontado pelas nutrizes como motivo para
o desmame precoce atrelado à falta de leite e à inserção da mulher no mercado de
trabalho.
A amamentação, segundo o senso comum, é considerada uma prática natural e de
fácil execução, basta à mãe oferecer o peito, o leite sai e o bebê mama. Porém, não é tão
simples assim. Os recém-nascidos, em seus primeiros dias de vida, podem ter dificuldade
para sugar, por não estarem habituados com aquela situação. Eis então que surge o mito
de o bebê não querer pegar peito, como um forte fator para a complementação precoce
(MARQUES et al, 2011).
O projeto teve como eixo principal, a orientação sobre os tipos de leite, vantagens
da amamentação, pega correta do bebê e da mãe ao segurar sua mama, os tipos de
posicionamento da mãe e do bebê para que esta seja uma prática mais confortável,
como o leite é produzido e o processo de descida do mesmo, cuidados com a mama,
principais problemas mamárias que dificultam o aleitamento e também a desmistificação
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de crenças que pudessem interromper a lactação.
Em relação aos bebês que recusam peito, as orientações realizadas no projeto
pertinentes a esse assunto, estavam relacionadas à pega correta, enfatizando que o bebê
não deve abocanhar somente o bico do peito da mãe, mas também boa parte da aréola
para que a sucção seja eficiente para a saída do leite; estimular o bebê com o mamilo
para que o mesmo abra bem a boca antes de pagar a aréola; segurar o bebê bem próximo
do corpo da mãe no mesmo nível de seu peito; não oferecer bicos artificiais que podem
confundir o lactente; não deixar as mamas ficarem cheias demais; ordenhar o leite das
mamas ingurgitadas, para ajudar o mamilo a se protrair; dentre outras recomendações
que pudessem ajudar a mãe a amamentar.
Em relação às concepções “aleitamento Materno é um ato instintivo”, “mãe boa
amamenta”, “amamentação: obrigação materna”, elas podem remeter à responsabilização
e à culpabilização da mulher pelo insucesso dessa prática, tornando-as barreiras para o
aleitamento devido ao fato de a amamentação ser considerada um ato natural, instintivo
e de fácil execução (MARQUES, 2011). Neste aspecto, a atenção, dedicação e a ajuda
das acadêmicas de enfermagem durante a realização do projeto serviram de suporte
para o apoio e incentivo as puérperas nas concepções que possuíam sobre o ato do
aleitamento.
Não teve ponto negativo, e o positivo, ao meu ver, foi a atenção e o apoio dado
por elas. (E 5)
Como ponto positivo, eu coloco o apoio e a persistência delas para que eu
conseguisse amamentar meu bebê. (E 7)
Ponto positivo: atenção, carinho, elas foram muito prestativas. ( E 8)

Considerações finais
Para que a mãe-nutriz possa vivenciar a amamentação de forma efetiva e tranquila, ela
deve receber do profissional de saúde as orientações necessárias para seu êxito desde
o período pré-natal, uma vez que a mulher passa por um período longo de gestação,
tempo este propício para o amadurecimento da ideia de amamentar seu filho, sendo
posteriormente concretizado após seu nascimento.
Observa-se que os principais motivos que fazem com que as mulheres amamentem
foram a decisão prévia da mulher em amamentar, a saúde de seus filhos, bem como o
prazer e a opção individual de estar praticando tal ato. Dessa forma, a vontade, bem
como o desejo da própria mulher em amamentar, deve sempre ser valorizado, sendo este
um aspecto importante no processo de amamentação. Portanto, o aleitamento materno
não deve se tornar algo imposto, mas, sobretudo um desejo que deve ser respeitado,
incentivado e apoiado pelos profissionais e pela sociedade.
Mesmo diante de dificuldades e problemas encontrados ao longo do processo
lactacional, foi possível perceber que o projeto serviu de apoio às mães, garantindo-lhes
segurança e suporte teórico-prático que, mesmo com insucesso de algumas mulheres em
amamentar seus filhos por no mínimo 6 meses, observamos a satisfação das mesmas
em relação ao atendimento realizado pelas acadêmicas do projeto.
Deste modo, defendemos que, para melhores índices de aleitamento materno
e a consequente redução da mortalidade infantil, faz-se necessária cada vez mais a
capacitação dos profissionais de saúde para que possam apoiar, incentivar e estimular a
lactação. Esse apoio pode ser feito através de grupos educativos, visitas domiciliares e
também em salas de espera, focando dessa forma a APS.
Chamamos também a atenção para a extensão das orientações à família
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principalmente o parceiro e pai e avós das crianças, para que todos possam apoiar e
incentivar a mulher na prática da amamentação (AM).
Ao findar este estudo e alcançados os objetivos propostos, podemos afirmar
que o projeto foi muito significativo para as mulheres na concretização de uma prática
qualificada e humanizada, uma vez que, através deste estudo acerca da avaliação da
estratégia de apoio da enfermagem ao Aleitamento Materno na APS, observamos uma
satisfação das mulheres participantes do projeto no que tange à contribuição e influência
dessa atividade educativa proposta na manutenção do aleitamento, mas que além disso,
demonstrou um empenho dos profissionais que assistem as mulheres nesta fase será
o de acompanhar e promover compreensiva e amorosamente a crescente relação mãecriança.
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Resumo
O presente trabalho avaliou a condição bucal de idosos institucionalizados do asilo
Casas Pias da cidade de Taubaté – SP, durante as atividades do Projeto de Extensão
Educação em Saúde Bucal da Universidade de Taubaté. A amostra foi composta de
22 (vinte e dois) idosos, de ambos os gêneros, que foram submetidos a um exame
clínico bucal simplificado, na própria instituição. Os dados foram anotados em uma ficha
clínica odontológica pré-elaborada para a pesquisa, em que constam variáveis tais como
gênero, idade, grau de escolaridade, tabagismo, higiene bucal, presença ou ausência
de: elementos dentários, cárie, próteses dentárias parciais e/ou totais e suas condições,
biofilme dental / inflamação gengival e alteração de tecido mole. Posteriormente, foi
entregue um questionário fechado e de autopreenchimento para cada idoso, contendo
perguntas referentes ao conhecimento dos mesmos sobre sua saúde bucal. Os
dados computados foram analisados percentualmente. Concluiu-se que o percentual
de edentulismo é alto, havendo a necessidade de confecção de próteses dentárias,
possibilitando devolver a função e estética para melhor sociabilização e qualidade de
vida, ressaltando que é preciso dar continuidade às ações educativas com ênfase aos
cuidados de higiene bucal, assim como desenvolver programas de capacitação das
cuidadoras asilares na área de saúde bucal.

Palavras-chave: Saúde bucal, Idoso, Instituição asilar.
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Evaluation of oral health status of institutionalized
elderly in the city of Taubaté – SP
Abstract
The present work evaluated the oral health condition of institutionalized seniors of
the shelter home Casas Pias of the city of Taubaté – SP, during the activities of the
Extension Project in Oral Health Education at the University of Taubate. The sample was
composed of 22 (twenty-two) seniors, of both genders, that were submitted to a simplified
oral clinical exam, at the own institution. The data were annotated on a dentistry clinical
record previously elaborated for the research, and consisted of some variables as gender,
age, education degree, smoking, oral hygiene, presence or absence of dental elements,
decay, partial and/or total dental prosthesis and their conditions, dental biofilm, gingival
inflammation and alteration of soft tissue. After, a closed and self fulfillment questionnaire
was given to each senior containing questions about the knowledge they had of their
oral health. The computed data were analyzed percentually. We have concluded that the
percentile of edentulism is high, having the need of confection dental prosthesis, in order
to return the function and the aesthetics for a better socialization and life quality, standing
out that it is necessary to give continuity to the educational actions with emphasis to oral
hygiene, as well as, developing training programs for the caretakers of shelter homes in
the area of oral health.

Keywords: Oral Health, Senior, Shelter Institution.

Evaluación del estado de salud bucal de los ancianos
institucionalizados en la ciudad de Taubaté – SP
Resumen
Este estudio evaluó el estado de salud oral de los ancianos institucionalizados Casas
de asilo de la ciudad de Taubaté Casas Pias da cidade de Taubaté - SP, durante las
actividades del Proyecto de Extensión en Educación de Salud Oral de la Universidad
de Taubaté. La muestra constó de 22 (veintidós) ancianos de ambos sexos, que se
sometieron a un examen oral clínica simplificada dentro de la institución. Los datos fueron
registrados en un formulario pre-clínica dental diseñado para la investigación, que incluyó
variables tales como sexo, edad, nivel educativo, tabaquismo, higiene bucal, la presencia
o ausencia de: dientes, caries dental, prótesis parciales y / o total y sus condiciones, la
placa / la inflamación gingival y alteraciones de los tejidos blandos. Posteriormente, un
cuestionario fue entregado cerrado y auto-informe para cada persona de edad avanzada,
que contenía preguntas relativas al conocimiento de ellos acerca de su salud oral. Los
datos se analizaron por el porcentaje calculado. Se concluyó que el porcentaje de pierda
total o parcial de los dientes es alto y hay la necesidad de confección de prótesis dentales,
permitiendo una mejor función estética ,socialización y la calidad de vida, señalando que
es necesario continuar las acciones educativas con énfasis en la higiene oral así como
el desarrollo de programas de formación para los cuidadores de ancianos en el área de
la salud bucal.

Palabras clave: Salud bucal,Ancianos, Institución para ancianos.
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Introdução
Desde o início da década de sessenta com o declínio da fecundidade, têm ocorrido
no Brasil mudanças demográficas e epidemiológicas que têm produzido um aumento
da população idosa (IBGE, 2001; MOREIRA et al., 2005). Este aumento populacional
ocorre também, segundo Brunetti e Montenegro (2000), devido às medidas preventivas
de saúde geral, das vacinações, de saneamento básico e informações aos pacientes.
Essa transição tem exigido respostas no que diz respeito especialmente às políticas
sociais e de saúde dirigidas à população idosa, neste caso em especial àquela
institucionalizada, com o intuito principal de preservar sua saúde bucal e a qualidade de
vida. Quanto mais longa a
vida média da população, mais importante se torna essa prerrogativa, pois promover
saúde determina, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade de vida, ausência de dor,
perfeito bem estar físico mental e social e uma autoestima elevada, compensando o
isolamento familiar e o convívio com outros amigos (RODRIGUES et al., 2004).
Porém, nos países em desenvolvimento como o Brasil, onde existem desigualdades
regionais e sociais, o envelhecimento populacional nem sempre vem acompanhado
de um amparo adequado do sistema público de saúde para atender as necessidades
deste grupo (MOREIRA et al., 2005; SOUZA et al., 2010). Portanto, tem-se o desafio de
enfrentar essa nova realidade com soluções criativas e principalmente viáveis.
No que diz respeito à saúde bucal, vários estudos da literatura mostram que os
idosos apresentam um elevado nível de edentulismo, alta prevalência de cárie e doenças
periodontais, lesões de mucosa bucal, e que grande parte faz uso de próteses totais
ou parciais mal adaptadas e inadequadas, em proporção ainda maior para os idosos
institucionalizados. Esta situação é decorrente da escassez de programas de saúde
dirigidos a esta comunidade, pois não representam uma prioridade nos serviços públicos,
mesmo em face aos problemas acumulados (DITTERICH et al., 2004).
Além disso, muitos idosos apresentam certas limitações, saúde fragilizada (SHAY,
1994), vivem em instituições de auxílio ao idoso e passam a esquecer e descuidar
da condição bucal, acarretando lesões e perdas das estruturas dentais definitivas e
consequentemente uma queda da qualidade de vida e da autoestima.
Nesse contexto de dificuldades, de acordo com Silva e Fernandes (2001), tornase necessário elaborar ações de educação em saúde voltada para o autodiagnóstico
e autocuidado, conscientizando o idoso da importância do cuidado com a saúde bucal
e de se fazer periodicamente, um autoexame de tecidos moles. A falta de procura por
serviço odontológico está diretamente relacionada a não-percepção de sua necessidade.
Complementando o assunto, Costa et al. (2010), em um estudo realizado com idosos
institucionalizados e não institucionalizados da cidade de Fortaleza – CE, observaram
que apesar de a maioria dos idosos acreditar que sua saúde geral esta razoável ou
excelente, a autopercepção avaliada pelo GOHAI (índice geriátrico para avaliação de
saúde bucal) acerca da saúde bucal foi muito negativa nos dois grupos, apresentando
baixos valores, ou seja, baixa percepção. Deve-se considerar que, para o paciente,
são importantes os sintomas, os problemas funcionais e sociais decorrentes da saúde
bucal, enquanto que para o odontólogo é importante avaliar a prevalência ou ausência
da doença.
Deve-se ressaltar que a promoção à saúde e consequente mudança de comportamento
são facilitadas pela educação (SILVA e JUNIOR, 2000). Para tal, deve ser criado parcerias
com Instituições de Ensino, Prefeituras e Empresas Públicas e Privadas.
O melhor acesso dos serviços odontológicos associados à conscientização do próprio
idoso e de seus auxiliadores quanto à importância de se manter a saúde bucal refletem
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positivamente em sua saúde geral, proporcionando uma vida mais saudável (FERREIRA
et al., 2009).
Metodologia
Este estudo foi realizado no asilo Casas Pias localizado na cidade de Taubaté –
SP, no ano de 2011, durante as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão do
Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté “Educação em Saúde Bucal”.
Foi solicitado à instituição asilar uma autorização para realização do estudo, concedida
através da Carta de Autorização. Foram incluídos no estudo todos os idosos que faziam
parte da Instituição, de ambos os gêneros, e que tiveram interesse de participação
na pesquisa. Os idosos foram conscientizados da importância do trabalho e de sua
participação no mesmo através da leitura do Termo de Consentimento.
Este estudo foi desenvolvido inicialmente por meio de um exame clínico simplificado
da cavidade bucal, utilizando cadeira comum, cama e/ou cadeira de rodas e a Unidade
Móvel Odontológica, conforme o grau de dependência de cada idoso, espátulas de madeira
descartável, lanterna para iluminação e espelho clínico nº 5. A coleta dos dados foi feita
pelo próprio pesquisador, garantindo assim uniformidade de interpretação, compreensão
e aplicação dos códigos e critérios observados. Os dados foram anotados em uma
ficha clinica pré-elaborada para esta pesquisa, em que constam variáveis tais como
gênero, idade, grau de escolaridade, tabagismo, higiene bucal, ausência ou presença de
elementos dentários, ausência ou presença de próteses totais e/ou parciais, ausência ou
presença de cárie dentária, ausência ou presença de biofilme dental /inflamação gengival
e ausência ou presença de alterações nos tecidos moles. Posteriormente, foi entregue
um questionário fechado e de autopreenchimento para cada idoso, contendo perguntas
referentes ao conhecimento dos mesmos sobre sua saúde bucal. Em conjunto foram
desenvolvidas as atividades de educação e prevenção em saúde bucal pelos alunos do
Departamento de Odontologia, bolsistas e voluntários, com palestras, teatro, entrega de
kits de higienização bucal para todos os idosos asilares, escovação supervisionada e
plano de trabalho em sala de aula.
Foi feito o levantamento percentual dos dados computados que foram dispostos em
gráficos e tabelas.
Resultados e Discussão
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté - CEP/
UNITAU nº 137/11 e o Termo de Consentimento Livre e A Esclarecido assinado, foram
analisados a população da Instituição constituída de 30 idosos com 55 anos ou mais.
Durante o procedimento da coleta, do total de idosos, 8 (26,6%) recusaram a participar
da pesquisa. Portanto, foram incluídos na mesma, 22 idosos que representam 73,3% da
população analisada.
Perfil dos idosos analisados
Dos 22 idosos institucionalizados, 21 (95,5%) eram do gênero feminino e apenas 1
(4,5%) era do gênero masculino.
Com relação ao gênero, houve maior prevalência das mulheres, fato também
observado por Junior et al. (2006), que analisando 53 idosos institucionalizados,
verificaram que apenas 1,9 % dos idosos eram do gênero masculino, predominando o
gênero feminino. Complementando o assunto, Souza et al. (2010) também relataram que
no grupo dos institucionalizados, 90,9% eram do gênero feminino. O oposto foi mostrado
por Bansal et al. (2010), com asilados na Índia, em que 70,4% dos indivíduos eram do
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gênero masculino. Estes dados permitem concluir que existe uma maior longevidade
feminina associada a uma maior expectativa de vida (IBGE, 2010).
Tabela 1 – Distribuição dos idosos institucionalizados segundo faixa etária

IDADE				

N		

%

Menor que 60 anos

		

1		

4,55

70 a 79 anos			

7		

31,82

80 a 89 anos			

11		

50,00

90 a 100 anos			

3		

13,64

Total				

22		

100,00

A tabela representa a distribuição dos 22 idosos institucionalizados segundo a faixa
etária. A média de idade encontrada foi de 81,04 anos, com idade mínima de 55 anos,
máxima de 98 anos, moda de 80 anos e mediana de 80,5 anos. Foi encontrado um
maior percentual de idosos (50%), com a faixa etária entre 80 a 89 anos, obtendo uma
média de idade de 81,04 anos, coincidindo com dados relatados por Souza et al. (2010),
que também encontraram um maior percentual (50%) da idade entre 80 a 89 anos no
grupo dos indivíduos institucionalizados. Já nos trabalhos realizados por Gaião et al.
(2005) e Silva et al. (2008), a idade média encontrada foi mais baixa, 76,6 e 76,16 anos,
respectivamente
Verificou-se que 5 (22,7%) eram analfabetos, 11 (50%) possuíam o 1º grau incompleto,
4 (18,2%) possuíam o 1º grau completo e 2 (9,1%) possuíam o 2º grau completo
(Figura 1).

Figura 1: Distribuição dos 22 idosos analisados segundo grau de escolaridade
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No presente estudo, o analfabetismo foi baixo, pois 50% dos idosos tinham o 1º grau
incompleto, o que poderia caracterizar uma melhor condição de saúde bucal, porém não
observado.
Com relação ao tabagismo, verificou-se que atualmente, os 22 idosos que
correspondem 100% da população avaliada não possuem o hábito do fumo. Deste total,
15 (68,2%) nunca fumaram e 7 ( 31,8%) já foram fumantes por um determinado período
de suas vidas. Dos que já foram fumantes, 3 (43%) fumaram por mais de dez anos, e 4
(57%) fumaram por menos de dois anos (Figura 2).

Figura 2: Percentual dos idosos com relação ao tabagismo (n=22)

De acordo com Silva et al. (2008), em um trabalho realizado com 107 idosos, 26,2%
da amostra era composta por fumantes, e destes, 67,8% eram do gênero masculino.
Porém nesta pesquisa, notou-se que 100% dos idosos não possuem mais o hábito do
fumo, observado desde o período de inclusão na Instituição asilar. Como parte dos
idosos (31,8%) foram fumantes durante algum tempo de suas vidas, deve-se ressaltar,
neste caso, a possibilidade de existir uma relação entre o consumo de tabaco/tempo e a
prevalência/gravidade das doenças periodontais, que consequentemente poderia levar
a maior perda dentária (VINHAS e PACHECO, 2008), assim como aumentar o risco para
o desenvolvimento de outras patologias bucais.
Perfil bucal
A figura 3 mostra que do total de idosos, 4 (18,2%) eram edêntulos parciais e 18
(81,8%) eram edêntulos totais. Quanto aos dentes remanescentes dos idosos edêntulos
parciais, 19 (2,7%) era o número de dentes presentes na boca, sendo que destes, 5
(26,3%) estavam cariados e 5 (26,3%) estavam obturados. A soma dos elementos
perdidos foi de 685 (97,3%) (Figura 4). O índice CPO-D médio foi de 31.59, com
predomínio do componente perdido.
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Figura 3: Distribuição percentual de idosos com relação ao edentulismo (n=22)

Assim como no presente estudo, a literatura mostra um elevado percentual de
edentulismo nos idosos. Tal fato pode ser confirmado em pesquisas realizadas por
Stockwell (1987), Saliba et al. (1999), Silva e Junior (2000), Carneiro et al. (2005), Reis
et al. (2005) e Bonam et al. (2008). Para Silva e Junior (2000), isto denota não só
a condição de muitas perdas dentárias, mas também o tipo de serviço odontológico
prestado, deixando claro que o tratamento restaurador falhou ou não chegou a existir,
além das baixas condições financeiras e dificuldades de acesso ao serviço público.

Figura 4: Distribuição percentual dos elementos dentários perdidos, presentes, cariados,
obturados e sadios

Conforme dados obtidos, o índice CPO-D médio encontrado foi de 31.59, com
predomínio do componente perdido (97,3%). Valores semelhantes também foram
constatados por outros autores. Carneiro et al. (2005), observaram CPO-D médio de
30.8, com 96,3% de dentes perdidos. Para Reis et al. (2005), o CPO-D médio foi 30.17,
havendo predomínio do componente extraído que representou 95,38 % do índice. Para
Ferreira et al. (2009) o CPO-D foi de 30.8, com predomínio do componente perdido
(94,2%). É importante ressaltar que o alto índice de perda dentária, interfere no convívio
social, altera as dimensões da face, o tipo de alimentação, funções básicas como a
mastigação, o que compromete a qualidade de vida.
Sobre o uso de próteses totais e / ou parciais, dos 22 idosos, 10 (45,5%) não utilizavam
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nenhum tipo de prótese e 12 (54,5%) utilizavam algum tipo de prótese. Dentre os que
utilizavam, 7 (58,3%) utilizavam somente prótese total superior, 4 (33,3%) utilizavam
prótese total superior e inferior, 1 (8,3%) utilizava prótese parcial removível superior e
prótese total inferior. Nenhum destes idosos eram portadores de prótese fixa (Figura
5). A figura 6 mostra que das 17 (100%) próteses analisadas, apenas 4 (23,5 %)
apresentavam-se adequadas, e que as 13 (76,5%) restantes deveriam ser substituídas.

Figura 5: Representação dos tipos de próteses utilizadas pelos idosos (n=22)

Este estudo mostrou uma grande necessidade de reabilitação protética. Verificou-se
que do total da amostra (n=22), 10 (45,5 %) idosos necessitavam de próteses totais tanto
superior quanto inferior, e que 7 (58,3 %) idosos necessitavam somente das próteses
totais inferiores. Dos 17 (100%) tipos de próteses existentes, 13 (76,5%) estavam
inadequadas, devendo ser substituídas, fato observado também nos trabalhos de Silva e
Junior (2000), Gaião et al. (2005), Reis et al. (2005) e Bonam et al. (2008). Estes dados
apontam para a necessidade de intervenção protética, com criação de parcerias com
Instituições de Ensino e Prefeituras, possibilitando reabilitar o indivíduo.

Figura 6: Representação das condições das próteses utilizadas pelos idosos (n=17)
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Com relação à higiene dos dentes e/ ou próteses, foi verificado que os idosos edêntulos
parciais (n=4), possuíam biofilme em todos os seus dentes remanescentes e que dos
idosos portadores de próteses (n=12), 75%, possuíam biofilme em alguma superfície de
suas próteses, assemelhando-se com as conclusões de Ditterich et al. (2004), Carneiro
et al. (2005) e Ferreira et al. (2009). A falta de controle adequado do biofilme dental
aumenta o risco do desenvolvimento de cáries, gengivites e periodontites.É importante
lembrar que a maioria dos idosos possuem limitações físicas e determinadas doenças
que podem comprometer o auto cuidado, resultando o acúmulo do biofilme nos dentes
e/ou próteses (FERREIRA et al. 2009).
Foi observado que os idosos edêntulos parcias (n=4) possuíam biofilme em 100% de
seus elementos dentários. Entre os usuários de prótese (n=12), 9 (75%) possuíam
biofilme em alguma superfície de suas próteses e apenas 3 (25%) não possuíam biofilme
em suas próteses ( tabela 3).
Tabela 3 – Distribuição percentual dos idosos com relação ao biofilme dental

Presença de Biofilme		
				

Prótese (n=12)		
(%)		

Dente (n=4)
(%)

Sim

9 (75%)		

4 (100%)

Não			

3 (25%)		

0

Observou-se que, dos 22 idosos, somente 5 (22,7%) apresentavam alteração de
tecido mole (Figura 7). A mais frequente foi hiperplasia, seguida de úlcera traumática
e estomatite protética, correspondendo a 3 (60%), 1 (20%) e 1 (20%) respectivamente
(Figura 9). Os idosos sem alteração de tecido mole correspondem a 17 (77,3%).

Figura 7: Representação dos idosos segundo alteração de tecido mole (n=22)
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No presente estudo, as alterações bucais observadas foram hiperplasia, seguida
de úlcera traumática e estomatite protética, correspondendo a 3 (60%), 1 (20%) e 1
(20%) respectivamente, coincidindo parcialmente com Bonan et al. (2008) e diferente
das observadas por Silva et al. (2008).

Figura 8: Representação da prevalência das alterações bucais dos idosos institucionalizados (n=22)

Quanto à higiene bucal dos 22 idosos, foi constatado que a prática de escovação
dos dentes e/ou prótese é realizada 3 vezes ao dia em 100% dos asilados, e que todos
(100%), já receberam orientação sobre higiene bucal (Figura 9).

Figura 9: Representação dos 22 idosos segundo frequência de escovação e orientação de higienização bucal

No aspecto higiene bucal, observamos que todos os asilados realizam a escovação
dos dentes e / ou próteses 3 (três) vezes ao dia, após as principais refeições, com
supervisão das cuidadoras, porém este procedimento mesmo que regular, mostrou-se
insatisfatório, diferente do observado nos trabalhos de Batista et al. (2008) e Bansal et
al. (2010), onde a frequência de higienização bucal foi baixa e os asilados não tinham
nenhuma informação, ou quando existiam eram mínimas, sobre higiene bucal.
Procura por serviço odontológico
Com relação à visita ao Dentista, os 22 (100%) idosos só a fazem quando relatam dor
e, nesse caso, o idoso é levado junto a um acompanhante, ao Centro de Especialidade
Odontológica – CEO, da Prefeitura Municipal de Taubaté para ser atendido (Figura 10).
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Figura 10: Frequência dos idosos com relação a visita ao dentista e tratamento odontológico (n=22).

Quanto ao número de visitas ao dentista, observamos que elas só acontecem nos
casos de dor, e são sempre realizadas nos serviços especializados públicos da cidade,
coincidindo parcialmente com os dados de Ditterich et al. (2004).
A pequena procura por serviço odontológico chama a atenção para a justificativa
desses problemas apresentados e reforça a necessidade de melhorar a atenção a saúde
bucal dessa população, com maior interpelação com Instituições de Ensino.
Conclusões
Após análise dos dados e da discussão, podemos concluir que o percentual de
edentulismo é alto, havendo necessidade de confecção de próteses dentárias devolvendo
a função e a estética para uma melhor sociabilização e qualidade de vida.
Há necessidade também de desenvolver políticas públicas para o atendimento de
idosos, em especial os institucionalizados, tendo em vista o aumento da expectativa de
vida, com a continuidade das atividades de educação em saúde bucal, promovidas por
Instituições de Ensino.
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Resumo
Objetivou-se mostrar a distribuição dos casos de Dengue pelos bairros de Taubaté
durante o ano de 2011. O mosquito vetor encontrava-se disseminado por praticamente
todas as regiões da cidade. Foram mapeados os bairros que apresentaram forte
transmissão da doença, utilizando-se dados armazenados na Vigilância Epidemiológica
Municipal de Taubaté, trabalhados pela equipe do serviço, juntamente com estudantes
de Enfermagem e Medicina do Projeto de Extensão “Saúde na Educação” da UNITAU,
estagiários do setor municipal de saúde. A ocorrência dos casos de Dengue em 2011 foi
dispersa pelo município, com maior concentração na região urbana, que apresenta maior
concentração de pessoas. Adoeceram 4324 indivíduos em 145 bairros. Os locais onde o
número de criadouros e materiais inservíveis foi maior apresentaram proporcionalmente
grande quantidade de casos. Apesar do avanço no campo da vigilância e da prevenção
das doenças infecciosas, a situação agravou-se ainda mais com a introdução do DENV4,
em 2010, pois a população encontra-se completamente suscetível às infecções por este
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sorotipo viral. A presença do estudante universitário, na realidade da epidemia, permite
que a formação do futuro profissional de saúde possa ser dinamizada e fortalecida.
Objetiva-se também contribuir para intensificar o trabalho educativo com a população,
evitando assim novas epidemias de Dengue.

Palavras chave: Dengue, Epidemiologia, Mobilização social, Extensão universitária.

Dengue: case incidence and suburb distribution in the
city of Taubaté in 2011
Abstract
This study aimed at showing the distribution of Dengue in the suburbs of Taubaté
along the year 2011.The vector mosquito was disseminated in practically all areas of the
city. The epidemiological framework of the city which showed strong transmission of the
disease, by means of data from the Municipal Epidemiological Sanitation of Taubaté,
was developed by the work team, together with nursing and medical students from the
Extension Project “Health in Education” from UNITAU, interns from the municipal sector
of health. The occurrence of Dengue cases in 2011 was dispersed along the city, with
highest concentration in the urban area, where the population is larger. A number of 4324
individuals got sick in 145 different suburbs. Places where the number of breeding sites
and discarded materials was higher showed a proportional larger number of cases. In spite
of advances in the field of sanitation and prevention of infectious diseases, the situation
became worse with the introduction of DENV4, in 2010, as the population was completely
susceptible to infections by this viral serotype. The presence of university students, in
the reality of the epidemics allows the education of the future health professional to
be dynamic and strengthened. This paper also aims at contributing to intensifying the
educational work with the population, thus avoiding new Dengue epidemics in the future.
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Dengue: incidencia de casos y distribución por
distritos en la ciudad de Taubaté en 2011
Resumen
Se pretende mostrar la distribución de casos de dengue en los barrios de Taubaté
durante el año 2011. El mosquito vector se encuentra por prácticamente todas las
regiones de la ciudad. Fueron asignados barrios que mostraban fuerte transmisión de
la enfermedad, utilizando los datos almacenados en la vigilancia epidemiológica de
Taubaté, trabajados por el personal del servicio, junto con estudiantes de Enfermería y
Medicina del Proyecto de Extensión “Salud en la educación” de UNITAU, participantes
del sector de salud municipal. La ocurrencia de casos de dengue en 2011 se ha
dispersado por la ciudad, con concentraciones más altas en la región urbana, que tiene
la mayor concentración de personas. 4324 personas cayeron enfermos en 145 barrios.
Los lugares donde el número de sitios y materiales inservibles de cría fue más grande
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proporcionalmente tuvieron gran cantidad de casos. A pesar de los avances en el campo
de vigilancia y prevención de enfermedades infecciosas, la situación se deterioró aún
más con la introducción de DENV4, en 2010, porque la población es muy susceptible a
infecciones por este serotipo viral. La presencia del estudiante universitario, vivenciando
la realidad, de hecho, permite que la formación del futuro profesional de la salud pueda
ser optimizada y fortalecida. El objetivo es también contribuir a intensificar el trabajo
educativo con la población, evitando nuevos brotes de dengue.

Palabras clave: Dengue, Epidemiología, Movilización social, Extensión universitaria.

Introdução
A Dengue é uma doença febril aguda, transmitida pela picada do mosquito Aedes
aegypti, podendo ter curso benigno ou evoluir para um quadro grave, inclusive, levando
o doente à morte. É, na atualidade, a arbovirose mais importante que afeta o ser
humano, considerada um sério problema de saúde pública mundial, sendo de grande
relevância, estimando-se que podem haver mais de 50 milhões de infecções por Dengue
anualmente, em todo o mundo. Desse total, cerca de 500.000 pessoas apresentam
Dengue Hemorrágica e necessitam de internação a cada ano, sendo uma grande
proporção desses indivíduos crianças. Das pessoas acometidas pela Dengue, cerca de
2,5% morrem, e, sem tratamento adequado, as taxas de mortalidade podem exceder
20%. É importante lembrar que cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivem em áreas onde o
vírus da doença pode ser facilmente transmitido (Organização Mundial da Saúde-OMS,
2008). Observado o padrão sazonal de incidência de casos, geralmente no verão, concluise que a Dengue é uma doença de países tropicais, onde as temperaturas geralmente
são altas e a quantidade de chuva é proporcionalmente elevada, favorecendo o acúmulo
de água em locais propícios ao desenvolvimento do vetor.
São 4 sorotipos de vírus da Dengue hoje no mundo: DENV1, DENV2, DENV3 e
DENV4.
Dengue no Brasil
Desde 1846, há relatos de epidemias de Dengue no Brasil, ocorridas em São Paulo
e Rio de Janeiro no período de 1846 a 1853, mas as primeiras citações na literatura
científica datam de 1916, na cidade de São Paulo, e em Niterói no ano de 1923. Em
1928, um navio francês com casos suspeitos esteve em Salvador, Bahia, mas não
houve circulação do vírus na população dessa capital. Em 1953/1954, um inquérito
sorológico realizado em indivíduos residentes na Amazônia brasileira encontrou pessoas
soropositivas para anticorpos contra o vírus da Dengue, levantando-se a hipótese de
que o vírus havia circulado nessa região (CAUSEY & THEILER, 1962). Mas, a primeira
evidência documentada de ocorrência de epidemia de Dengue no Brasil é de 1982,
quando foram isolados os sorotipos DENV1 e DENV4, em Boa Vista (RO). Inquérito
sorológico realizado após essa epidemia revelou que onze mil pessoas foram infectadas
pelo vírus da Dengue nesse episódio (OSANAI, 1984). Possivelmente, a introdução
desses sorotipos deu-se por via terrestre através de pessoas oriundas de países do
Caribe e do norte da América do Sul, pela fronteira da Venezuela. Essa epidemia foi
rapidamente debelada, e o vírus da Dengue não se expandiu para outras áreas, pois
Aedes aegypti ainda não estava disperso no território brasileiro, e o combate a esse vetor
em poucos meses praticamente eliminou o mosquito transmissor da cidade de Boa Vista
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(Donalísio, 1995).
O sorotipo DENV1 foi re-introduzido no Brasil em 1986, tendo sido isolado em Nova
Iguaçu, cidade que compõe a segunda maior região metropolitana do país, no Estado
do Rio de Janeiro. A partir daí, a Dengue passou a se disseminar com surpreendente
força de transmissão para as cidades vizinhas, incluindo Niterói e a cidade do Rio de
Janeiro. Desse modo, só naquele primeiro ano, mais de 33.500 casos foram notificados;
em 1987, cerca de 60 mil, e as taxas de incidência alcançaram mais de 276 e 490 por
cem mil habitantes, respectivamente. Em 1986 já atingia o Ceará e Alagoas com 411,2
e 138,1 casos por cem mil habitantes, respectivamente; e em 1987, Pernambuco, com
31,2 casos por cem mil habitantes. São Paulo, Bahia e Minas Gerais foram acometidos
por surtos localizados em pequenas cidades (TEIXEIRA et al., 1999).
No biênio 1986/1987 circulou somente o DENV1, as epidemias foram de Dengue
Clássico (DC) e na sequência observou-se um período de dois anos que se caracterizou
pela baixa endemicidade da doença. Um recrudescimento da Dengue, de proporções
consideradas vultosas na época, teve início em 1990, provocado pelo aumento da
transmissão do DENV1 e introdução do DENV2, também em Nova Iguaçu, RJ. A
incidência no Rio de Janeiro atingiu 165,7 casos por cem mil habitantes naquele ano,
e em 1991, 613,8 casos por cem mil habitantes. A entrada do DENV2 trouxe em seu
bojo os primeiros diagnósticos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) no país quando
foram confirmados 462 casos e 08 óbitos (Teixeira et al., 2005; Siqueira r. et al., 2005).
Nos dois primeiros anos da década de 1990, a Dengue se manteve quase que
inteiramente restrita aos Estados do Rio de Janeiro, do Ceará, de Alagoas e de
Pernambuco, com poucas notificações de casos oriundas do Mato Grosso e do Mato
Grosso do Sul (Teixeira et al., 1999). Nos anos subsequentes, a circulação viral
(DENV1 e DENV2) expandiu-se rapidamente para outras áreas do território brasileiro,
acompanhando a expansão do mosquito vetor, Aedes aegypti, havendo circulação
simultânea de dois sorotipos do vírus DEN.
Em janeiro de 2001, foi confirmada a introdução no país do sorotipo DENV3, isolado
de indivíduo residente no Rio de Janeiro e que havia adoecido em dezembro do ano
anterior (Nogueira et al., 2005). Esse sorotipo foi responsável pela epidemia de 2002
do Brasil, quando foram notificados aproximadamente 800 mil casos, ou seja, quase
80% das ocorrências do continente americano. Após esse ano, houve uma queda na
incidência de notificações. A partir de 2005, retornou a tendência de crescimento, e, em
2008, mais de 700 mil casos e mais de 45 mil hospitalizações por Dengue já haviam
sido registrados no Ministério da Saúde. A tendência das hospitalizações registradas no
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) reflete a
ocorrência de casos graves que, de uma maneira geral, acompanha a incidência de casos
notificados. A partir de 1988, as internações por FHD (Febre hemorrágica da Dengue)
revelaram tendência clara de crescimento (Teixeira et al., 2008). Deve-se considerar que
os rígidos critérios diagnósticos para confirmação de casos, estabelecidos pela OMS e
adotados no Brasil, poderiam subestimar a incidência das formas graves da doença. De
1990 a junho de 2008 foram incluídos no Sistema de Vigilância Epidemiológica 8.885
casos de FHD, dos quais 995 (10,7%) ocorridos entre 1990 e 2000. O restante (7.980
casos) ocorreu entre 2001 e a primeira metade de 2008, ou seja, após a introdução do
DENV3. Entre esses casos, observaram-se 661 óbitos, representando letalidade média
de aproximadamente 7,4%. Outro importante acontecimento relacionado à FHD no Brasil
é a observação de que até 2006 os casos predominavam na faixa etária de 20 a 40 anos
de idade, porém em 2007 verificou-se que 53% dos casos ocorreram entre menores
de quinze anos de idade (Teixeira et al., 2008), mudança que se manteve no primeiro
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semestre de 2008 (Barreto & Teixeira, 2008).
Em 2010, o sorotipo DENV4 voltou a ser introduzido no Brasil no Estado de Roraima.
Em 2011, com a confirmação de um caso de doença por DENV4 em 05/09 na cidade de
Frutal, Minas Gerais (paciente que adoeceu no mês de maio desse ano), estabeleceu-se
uma ameaça real da presença desse sorotipo para a região Sudeste.
Histórico do Combate à Dengue no Município de Taubaté
As ações de combate à Dengue no município de Taubaté até o ano de 1991 eram de
exclusiva responsabilidade da SUCEN (Superintendência do Controle das Endemias da
Secretaria Estadual da Saúde), ficando o município como mero expectador das mesmas,
sem que houvesse possibilidade de opinar e intervir. Com a municipalização das ações
esse quadro mudou, ficando o município como parceiro num primeiro momento e como
executor das ações posteriormente, o que conferiu ao trabalho uma maior identificação
com as características do município. Esse momento coincidiu com a inauguração do
Centro de Controle de Zoonoses, primeiro do gênero inaugurado no Vale do Paraíba, ao
qual estava ligada a Equipe de Controle de Vetores, realizando ações educativas, visto
que naquele momento o município não se apresentava infestado pelo mosquito. Com a
extinção da equipe em 1993, os trabalhos educativos ficaram sob responsabilidade do
Núcleo de Educação em Saúde, responsável também por elaborar em 1997 o Plano de
Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), o qual previa o monitoramento do aparecimento
do mosquito através da pesquisa em armadilhas e pontos estratégicos, trabalho realizado
até então pela SUCEN. Tal trabalho foi implantado em 1999, com uma equipe de sete
pessoas, sendo um Biólogo e seis Agentes de Controle de Vetores.
Com o encerramento do PEAa, o Departamento de Saúde passou a manter a
equipe, a qual a partir de 2005 passou a se chamar Controle de Animais Sinantrópicos,
envolvendo também os trabalhos de controle de animais peçonhentos, roedores e outros
indesejáveis.
Em 2007 o município vivenciou sua primeira grande experiência em relação à Dengue
com grande número de casos, sendo 34 autóctones e muitos outros importados, reflexo
da epidemia ocorrida em Ubatuba, cidade com a qual Taubaté está intimamente ligada por
questões turísticas e econômicas com grande movimento de pessoas entre as mesmas.
A partir daí, constatou-se a necessidade de implementar as ações de combate ao
mosquito, razão pela qual foi feita uma modificação na estrutura da equipe, a qual
contemplou além da ampliação, mudança importante no perfil da coordenação, que
passou a ser compartilhada por uma equipe multidisciplinar.
Taubaté viveu sua primeira epidemia de Dengue no ano de 2010, apresentando 3933
casos positivos autóctones, e desde então, não houve pausa de transmissão da doença
no município. Nesse mesmo ano a equipe foi ampliada, passando a contar com 100
agentes de campo, além da equipe de coordenação, motoristas e escriturários. Foram
feitos ajustes na localização da sede dos trabalhos visando melhorar a logística e a
resolutividade.
Novamente no ano de 2011 o município viveu outra grande epidemia com 4324
casos positivos autóctones e 22 casos positivos importados, com óbitos comprovados
por Dengue com complicações, e, novamente não se estabeleceu um padrão de pausa
na transmissão, com a ocorrência de casos positivos de Dengue no período do inverno
(junho, julho e agosto). Como é de conhecimento geral, o transmissor da doença é um
inseto voador, e por esse motivo não existe forma de parar a transmissão, a não ser por
trabalhos de prevenção e atividades educativas com a população a fim de reforçar as
orientações no que diz respeito ao controle ambiental de criadouros.
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O trabalho da Vigilância Epidemiológica do município para conter essa segunda
epidemia iniciou-se durante a epidemia anterior, com participações em seminários,
inclusive fora do município, realização de reuniões semanais, mobilização de várias
entidades da região Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), Câmara
Municipal, Regionais de Saúde e Educação, mobilização dos representantes religiosos
e Universidade de Taubaté (participando ativamente nos trabalhos através do Projeto
de Extensão “Saúde na Educação” alunos e professores universitários). Porém, logo
nos primeiros meses do ano de 2011 os números apresentaram um grande aumento.
A preparação para o enfrentamento dessa nova epidemia era evidente, visto que além
de todas as providências acima citadas também houve reforço no treinamento dos
profissionais de saúde para um efetivo atendimento, detecção e tratamento do doente de
Dengue, inclusive, sendo elaborado um protocolo municipal do manejo de suspeitos de
dengue (disponibilizado no site da Prefeitura), e a notificação de casos on line, facilitando
a transmissão das informações entre a Vigilância Epidemiológica e as equipes de campo
que chegaram a trabalhar com mais de 100 agentes para realizar os bloqueios e as
nebulizações com inseticida quando necessário. Visto isso, o grande desafio é realizar
as atividades de campo de maneira eficaz e integral, fazendo com que a disseminação da
doença encerre-se logo na suspeita da mesma em uma determinada região. Para isso a
análise geográfica da situação faz-se necessária e tem papel importante nesse controle.
A cidade hoje possui aproximadamente 150 bairros, porém, esse número é alterado
constantemente devido à expansão das áreas povoadas, o trânsito intra e intermunicipal
é muito elevado devido ao potencial econômico, tecnológico e turístico da região. É
importante lembrar a questão dos deslocamentos intermunicipais na região do Vale do
Paraíba, Litoral Norte do Estado e Região Serrana próxima, entendendo o problema da
Dengue como um desafio regional. De fato é importante lembrar que, em 2007, Taubaté
apresentou um grande número de casos positivos de Dengue devido à epidemia em
Ubatuba, cidade do litoral e destino muito comum dos munícipes de Taubaté. Também
muitas cidades vizinhas apresentaram aumento significativo nos casos em 2010 e 2011,
possivelmente consequência da situação epidemiológica regional.
O Projeto “Saúde na Educação”
No final do ano de 2005 diagnosticou-se mediante estudo conjunto de profissionais
da área de Vigilância Epidemiológica Municipal de Taubaté e da Universidade de
Taubaté (UNITAU) a necessidade da criação de métodos e planejamento suficientes
para estabelecer ações de educação em saúde de maneira continuada e planejada a
serviço da comunidade taubateana, a fim de se conseguir impacto suficiente em tais
ações, através de atividades educativas organizadas e realizadas então pelas duas
entidades de maneira isolada e não articulada. Durante 2006 criou-se e organizou-se
o Projeto “Saúde na Educação”, que passou a funcionar efetivamente como projeto
extensionista reconhecido pela UNITAU cujo parceiro institucional é a Prefeitura de
Taubaté (Secretarias de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social) no ano de 2007.
No Projeto “Saúde na Educação” trabalham professores e alunos de várias áreas
da saúde (Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição,
Odontologia, Psicologia) e também de outras áreas do conhecimento (Jornalismo,
Pedagogia, Publicidade e Propaganda) promovendo educação em saúde em espaços
escolares, mas também em todos os espaços sociais onde for necessário, incluindo mídia
escrita e radio-televisiva loco-regional. O Projeto “Saúde na Educação” também possui
outras linhas mestras de atuação, que incluem : aleitamento materno e nutrição infantil;
psico-motricidade e estimulação; saúde bucal; imunização; prevenção de acidentes na
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infância e doenças transmissíveis.
O projeto planeja suas áreas de atuação mediante diagnóstico da necessidade da
comunidade e de sua população atendida. Considerando a grande epidemia de Dengue
ocorrida em 2010 no município de Taubaté, decidiu-se ampliar a educação em saúde
nesse tema já realizada anteriormente pelo projeto, de maneira mais firmemente
articulada e organizada, em conjunto com os órgãos oficiais de educação e saúde do
município e região.
Objetivos
O objetivo deste trabalho é apresentar a distribuição dos casos confirmados
de Dengue no município de Taubaté no ano de 2011, de acordo com os bairros de
residência da população, estabelecendo assim, vínculos na transmissibilidade, levando
em consideração, o número de casos, deslocamento, movimentação de pessoas e
localização geográfica dos bairros mais afetados.
Metodologia
Trabalhou-se com a análise de dados constantes no banco da Vigilância Epidemiológica
Municipal de Taubaté. Os números apresentados são reais e integrais, divididos e
nomeados para cada bairro e coletados até a 52ª semana epidemiológica do ano em
análise.
Foram mapeados os bairros que apresentaram números significativos de casos
(acima de 40 doentes positivos autóctones) por apresentarem forte transmissão nesse
espaço geográfico.
Desde a ocorrência da primeira epidemia de Dengue em Taubaté, no ano de 2010,
os dados relativos aos casos da doença têm sido trabalhados pela equipe de Vigilância
Epidemiológica Municipal/CAS Dengue juntamente com estudantes de Enfermagem
e Medicina participantes do Projeto de Extensão “Saúde na Educação”, realizando
estágio no setor municipal de saúde. Esta articulação contempla de maneira efetiva
os 3 componentes articulados da vivência universitária: ensino, pesquisa e extensão.
Professores, estudantes e profissionais da instituição parceira constróem aprendizado
sólido sobre a doença Dengue, realizam educação em saúde para a comunidade e
embasam pesquisa em razão dessa vivência, contribuindo assim para a melhoria pessoal
e profissional de todos os envolvidos.
Resultados e Discussão
Analisando-se o banco de dados do SINAN, consultado na Vigilância Epidemiológica
Municipal de Taubaté SP obteve-se um total de 145 bairros afetados no município, entre
janeiro e Junho2011, distribuídos da maneira demonstrada no Quadro 01.
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Regiões Urbanas / Rurais

Totais de Casos Positivos

Zona Leste

711

Zona Oeste

472

Zona Norte

914

Zona Sul

719

Zona Central

818

Bairros Rurais

27

Fonte: SINAN (Sistema de informação de
agravos de notificação / 2011)

Quadro 01- Distribuição dos Casos Dengue positivos por regiões do município até 31ª semana
epidemiológica, Taubaté SP, 2011
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Buscando-se demonstrar as condições epidemiológicas do município em estudo em
anos recentes, condições essas que acompanharam a tendência geral do Estado e do
País, explicita-se o número de casos autóctones confirmados de Dengue nos anos de 2007
a 2011 no município estudado, ressaltando-se que os dados referentes a 2011 pertencem
aos meses de janeiro a dezembro, sendo o período mais crítico para a ocorrência de
Dengue os meses de janeiro a junho, que portanto concentram a maioria absoluta do
número de casos da doença ocorridos a cada ano. No ano de 2007 foram registrados
no município de Taubaté 102 casos de Dengue Clássica. Em 2008 foram registrados 9
casos e no ano de 2009 ocorreram 8 casos de Dengue Clássica na cidade. Já em de
2010 foram 4091 casos de Dengue Clássica, 2 casos de Dengue com Complicações
(DCC) e 2 casos de Síndrome do Choque da Dengue (SCD). No primeiro semestre do
ano de 2011 forma diagnosticados 4186 casos de Dengue Clássica, 38 casos de DCC, 1
caso de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e 1 caso de SCD. Podemos perceber um
aumento significativo de Dengue com Complicações, condição que levou 6 pacientes a
falecerem no período de Janeiro e Julho de 2011 no município de Taubaté.
Os bairros com maiores incidências de casos positivos de Dengue no ano de 2011
no município, foram mapeados por zonas e distribuídos de acordo com o número de
doentes positivos em cada região, considerando apenas os bairros que apresentaram
número acima de 40 doentes positivos autóctones, demonstrados no Mapa 01.
Mapa 01 : Mapa de Taubaté distribuido geograficamente por Zonas
Fonte: www.google.com.br/mapas (12/09/2011)

Também houve um grande número de casos no bairro do Belém, onde se localização
cemitério municipal que é considerado PE (ponto estratégico). Pontos estratégicos são
imóveis com importância na dispersão ativa e passiva do vetor, locais onde se concentra
grande quantidade de recipientes em condições que possibilitam acúmulo de água,
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sendo esses PE subdivididos em grupos.
Grupo I – Cemitérios, depósitos de pneus usados, ferros velhos, oficinas de
desmanche;
Grupo II- Locais com atividades ligadas a transporte de mercadorias e passageiros.
O trabalho realizado nesses grupos consiste em vistoria, orientação, pesquisa larvária
e ações de controle do vetor, com periodicidade: quinzenal/mensal. Já os IE (imóveis
especiais) são imóveis não residenciais de médio e grande porte que apresentam
maior importância na disseminação do vírus da Dengue, em função do grande fluxo
de pessoas e/ou permanência de pessoas. O trabalho realizado nos IEs consiste em
vistoria, orientação, pesquisa larvária e ações de controle, com periodicidade trimestral/
semestral. Neste grupo encontram-se hotéis, escolas, presídios, igrejas, shopping
centers, indústrias, clubes recreativos, parques entre outros (SUCEN – Superintendência
Controle de Endemias).
Durante as operações de campo percebeu-se que, nos locais onde o número
de criadouros e materiais inservíveis foi maior, a quantidade de casos positivos foi
proporcionalmente grande, também verificou-se que as dificuldades de controle
da doença se dão, em grande parte devido ao grande número de imóveis fechados
(pendência elevada). Diante da magnitude e da gravidade da Dengue em nosso
município, considerando-se as dificuldades enfrentadas para controlá-la, demonstra-se a
necessidade urgente de investimento em pesquisa, especialmente aquelas direcionadas
à redução da letalidade por essa doença e para o desenvolvimento de novas tecnologias
orientadas para o controle do Aedes aegypti, visando à redução da população desse
vetor a níveis compatíveis com a baixa transmissão viral.
Inseridas nesse contexto as atividades do projeto de extensão incluem geração de
conhecimento sobre a doença para os estudantes universitários envolvidos, agregado
dinamicamente à disseminação imediata desse conhecimento para a comunidade geral
atendida (população de Taubaté) e para a comunidade universitária relacionada, através
da participação intensiva nas atividades de informação, educação e comunicação (IEC)
da equipe técnica do parceiro institucional.
Conclusões
A ocorrência dos casos de Dengue em 2011 foi dispersa pelo município, porém, com
maior concentração nos bairros das regiões urbanas, com predominância na região
central da cidade, com número expressivo de imóveis comerciais e residenciais, sendo
ainda constatado como um impacto significativo para propagação dos casos a existência
de imóveis abandonados e terrenos baldios nesta região, a qual ainda se caracteriza pela
grande movimentação de pessoas, tanto no ambiente domiciliar, onde a movimentação
de pessoas é maior, tanto no ambiente domiciliar, quanto profissional e escolar. Apesar
do avanço do Sistema Único de Saúde no campo da vigilância e da prevenção das
doenças infecciosas, e do empenho de muitos gestores deste sistema para controlar o
problema, a situação agravou-se ainda mais com a introdução do DENV4, em 2010, pois
a população encontra-se completamente suscetível às infecções por este sorotipo do
vírus da Dengue. A possibilidade de uma nova epidemia de Dengue é concreta. Em uma
situação como esta a demanda aos serviços de saúde pode ser tão elevada que ficará
difícil prestar atendimento adequado e de qualidade a todos que necessitarem, apesar do
desenvolvimento de tecnologias limpas e da logística reversa, aliados à conscientização e
à educação ambiental. Além disso, profissionais e serviços de saúde devem empreender
esforços para prestar assistência oportuna e adequada aos indivíduos acometidos por
Dengue, como um dos muitos esforços para reduzir ao máximo a ocorrência de óbitos.
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Dentre os eixos a serem trabalhados no controle da Dengue e suas consequências
potencialmente graves, inclusive por orientação do próprio Ministério da Saúde do Brasil,
a presença do estudante universitário, prioritariamente dos cursos de Enfermagem e
Medicina, franqueada pelo projeto de extensão nessa situação real de dificuldade
intensa de controle, permite que a formação do futuro profissional de saúde possa ser
dinamizada e tornada suficientemente fortalecida para o necessário confronto com a
realidade de trabalho com a qual virá a se defrontar.
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Resumo
Neste milênio, a agenda dos governos tem discutido os impactos do fenômeno
do envelhecimento da população mundial, enfatizando o processo educativo como
estratégia fundamental nesta etapa da vida. Este estudo faz uma reflexão sobre o papel
que a educação e a escola têm assumido frente aos saberes de adultos mais velhos,
a partir de uma prática educativa, amparada pelos pressupostos da Pedagogia Social
de Paulo Freire. O objetivo foi analisar a pertinência de uma técnica investigativa para
identificação das expectativas, interesses e necessidades de adultos acima de 50 anos,
em relação às temáticas que deveriam compor a programação do projeto “Unitau Aberta
à Maturidade”, no âmbito da extensão universitária. Utilizou como técnica o Grupo
Focal, conduzido por docentes e discentes de áreas interdisciplinares. Os resultados
indicam que essa população, quando tem oportunidade para se expressar, posiciona-se
criticamente em relação às limitações impostas pela idade, aos seus deveres e direitos
políticos, às práticas sociais, aos preconceitos e às agências socializadoras, como a
família e a escola.Conclui que a adoção de uma prática educativa incentivando o diálogo
e o protagonismo dos participantes nesse projeto contribui para quenão sejam simples
espectadores, mas assumam uma posição de agentes de transformação social.

Palavras-chave: Idosos, Gerontologia Educacional, Grupo Focal, Prática Dialógica.
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Researching and educational practicesin University
Extension programs: A proposal to legitimate
theknowledge of Adults and Elderly People
Abstract
In the last years, many governments have discussed the impact of the world population
aging, emphasizing the educational process as a key strategy at this stage of life. This
study analyzes the role that universities and schools have taken regarding the knowledge
of elder adults, taking into consideration an educational researching technique based
on the Social Pedagogy theories of Paulo Freire. The goal was to verify the relevance
of this tool to identify the expectations, interests and needs of adults over 50 years, all
participants of UNITAU’s Open Maturity project, considering the themes and activities
that will compose this project scope, within the university extension programs. It was
used Focus Group as an inquiring technique, conducted by professors and students of
interdisciplinary areas. The results indicate that this population, whenever they have the
chance to express themselves, is critically positioned about the limitations imposed by
age, their duties and political rights, social practices, prejudices and socializing agents,
such as family and school. The conclusion is that the adoption of this educational practice,
promoting the dialogue, is helping the participants to act as social change agents, not
only being mere spectators of this project.

Keywords: Elder Adults, Educational Gerontology, Focus Group, Dialogical Practice.

Práctica educativa investigación en Extensión
Universitaria: una propuesta de legitimación delos
saberes de los adultos y ancianos
Resumen
En este milenio, la agenda de los gobiernos ha examinado los efectos del fenómeno
del envejecimiento de la población mundial, haciendo hincapié en el proceso educativo
como una estrategia fundamental en esta etapa de la vida. Este estudio hace una
reflexión sobre el papel que la educación y la escuela han asumido ante los saberes de los
adultos y mayores, a partir de una práctica educativa, apoyado por los presupuestos de
laPedagogía Social de Paulo Freire. El objetivo fue analizar la pertinencia de una técnica
de investigación para la identificación de las expectativas, intereses y necesidades de los
adultos mayores de 50 años, en cuanto a temáticas que deben componer la programación
del proyecto “Unitau abierta a la madurez”, en el ámbito de la extensión universitaria. Se
utilizó como técnica el Grupo Focal, llevada a cabo por profesores y estudiantes de áreas
interdisciplinarias. Los resultados indican que esta población, cuando tiene la oportunidad
de expresarse, lo hace críticamente en relación a las restricciones de edad, sus derechos
y deberes políticos, a las prácticas sociales, prejuicios y a las agencias socializadoras,
como la familia y la escuela.Concluye que la adopción de una práctica educativa por
alentar el diálogo y el papel de los participantes en este proyecto contribuyen a que no sean
simples espectadores, pero asuman una posición como agentes de transformación social.

Palabras clave: La Gerontología Educacional, Grupo Focal,Práctica Dialógica.
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Introdução
No Brasil de hoje, a presença de 21 milhões de pessoas (IBGE, 2010) com 60 anos
ou mais, considerados pela Organização Mundial de Saúde como idosos1, é um fato
constatado no cotidiano, com repercussões em diferentes âmbitos da vida social. A
projeção de ser um dos seis países mais populosos em termos de pessoas idosas, já
evidencia certa preocupação na agenda governamental, tendo em vista os arranjos que
esse fenômeno demandará, especialmente das políticas públicas.
A educação tem sido um eixo mediador para a aprendizagem do processo do
envelhecimento humano como evento singular na e da sociedade, trabalhando em
termos de educação para a saúde, em sua acepção ampliada, na desconstrução de
crenças sobre a velhice como fase da vida apenas de perdas, em todos os níveis. Dessa
forma, observa-se uma revisão de seu mister, buscando romper com uma educação que
privilegia determinadas etapas da vida, assumindo que ela faz parte do ciclo vital, é uma
tarefa inacabada2.
Cada vez mais, os estudos e práticas sobre o processo do envelhecimento, a fase
da velhice, e o sujeito idoso enfatizam a necessidade de a educação ampliar então
seu escopo, ultrapassando sua finalidade junto à atividade produtiva e formação
profissional. Um exemplo disso, é a demanda de idosos buscando os diferentes espaços
socioculturais; uma perspectiva pela emancipação de outros sujeitos começando “do
próprio sujeito, da sua capacidade de participar do ambiente em que vive, um ambiente
exigente de informação, de criatividade, de habilidades diferenciadas, inteligências
múltiplas, autonomia” (SILVA D’ALENCAR, 2002, p.67-68). Perspectiva esta que vai ao
encontro da Pedagogia da Educação de Paulo Freire.
Os homens são porque estão situados. Quanto mais refletirem de maneira crítica
sobre sua existência, e mais atuarem sobre ela, serão mais homens. (FREIRE,1980,
p.33)

Constata-se, assim, a educação tradicionalmente vista como a possibilidade
transformadora do ser humano, uma via de processamento do mundo que permite
a participação e tomada de decisões dos indivíduos naquilo que lhe diz respeito e à
sociedade. À escola, enquanto agência socializadora, cabe colaborar na construção
social dessa realidade, articulando-a aos diferentes domínios da vida desses indivíduos.
Nossa proposta aqui é pensar o papel que a educação, a escola e suas práticas
têm assumido em relação ao fenômeno do envelhecimento humano, ao enaltecer a
transformação reflexiva que produzem no idoso, a promoção de sua autonomia perante
si mesmo e o mundo.
Nessa direção, é necessário lembrar a construção legitimada dos saberes disciplinares
presentes na educação, particularmente aquela relacionada à educação de idosos, que
na análise de Guedes (2000, p.70) sobre as microagências especializadas e ligadas
ao campo da Geriatria3 e da Gerontologia4, pressupõe um “modelo de velhice que
vem sendo construído nestas disciplinas, no qual se encontra embutido o projeto de
construção de determinados sujeitos”. Embora o foco de análise desse autor seja a
família do idoso no contexto do Programa de Saúde da Família, seu alerta faz todo o
sentido, posto que na gerontologia educacional5 geralmente se exercita uma ideologia
de educação que desconsidera os saberes próprios dos idosos, trabalhando-se sob uma
lógica de educação, especialmente a da Educação em Saúde6legitimada pelo paradigma
positivista da ciência.
A universidade enquanto agência educativa tem sido buscada nas últimas duas
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décadas pelo idoso brasileiro, principalmente, pela oferta de práticas já amplamente
consagradas e documentadas na literatura científica, que auferem benefícios múltiplos
a esse indivíduo, embora tais práticas nem sempre estejam associadas a projetos
pedagógicos sustentados por dimensões filosóficas e sociopolíticas da educação.
Essas dimensões, obviamente, devem constar na configuração de um projeto
pedagógico7 na área da Gerontologia Educacional, explicitando a visão de ser humano
que se almeja, como exemplo, a de um ser em um continuum de crescimento e
desenvolvimento de potencialidades e possibilidades, cuja tarefa está sempre inacabada.
Lembra-se, que essa educação ao longo da vida é uma diretriz do Relatório Delors
(1998), endossada por diferentes teóricos, indicando que esse continuum educativo deve
coexistir à vida, abarcando “diferentes formas de acesso ao saber, ao conhecimento, à
cultura, envolvendo as mais diversas instituições sociais na busca de um equilíbrio entre
a formação das pessoas e o cultivo de sua sensibilidade”. (CORTELLETTI e CASARA,
2006, p.12; LEÃO, 2007)
Em se tratando dos aportes teóricos consoantes ao trabalho em educação junto a
adultos e idosos, nos parece apropriado trabalhar com os pressupostos da Pedagogia
Social de Paulo Freire, que evidencia a problematização junto aos educandos como
elemento balizador da percepção da dimensão histórico-social na qual estão inseridos,
e também das possíveis ações a serem desenvolvidas em busca da transformação
desejada, para além da educação apenas como instrução, aquisição de conteúdos.
Alguns princípios de Freire (1992) sugerem contribuições pedagógicas valiosas ao
campo da Gerontologia Educacional, como sua concepção de currículo, em que a inter e a
transdisciplinaridade8 se constituem exigências da própria natureza do ato pedagógico; a
defesa da educação como ato dialógico, ao mesmo tempo rigoroso, intuitivo, imaginativo
e afetivo – reconhecendo o ato de conhecer e de pensar como diretamente ligados à
relação com o outro; a consideração das necessidades dos indivíduos, valorizando a
captura de suas expressões pela oralidade e análise pelo educador e educando e, ainda,
a questão da valorização e do respeito aos saberes e ao contexto cultural do educando:
Não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que os
educandos, sejam crianças chegando à escola ou jovens e adultos a centro de
educação, trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais variada dimensões
de sua prática na prática social de que fazem parte. (FREIRE, 1992, p.85-86)

Uma vez estabelecido o direcionamento filosófico e político que se pretende em uma
prática educativa com adultos e idosos, o projeto pedagógico se constitui, na verdade, no
eixo sobre o qual se regula a práxis dos educadores, devendo ser tomado
(...) como processo, isto é, como elemento dinamizador de reflexão contínua
e sistematizada da prática educativa, por meio de acompanhamento e de um
contínuo diagnóstico da ação e reavaliação, possibilitando aos envolvidos fazer
as adequações necessárias no que é planejado e realizado. (CORTELLETTI e
CASARA, 2006, p.14)

Estas premissas constam no projeto pedagógico de uma prática educativa em
extensão universitária,intituladaprojeto “Unitau Aberta à Maturidade”,destinado a adultos
e idosos (LEÃO, 2007), cujo planejamento das ações pedagógicas procura alinhar
aperspectiva teórica de Freire a procedimentos metodológicos compatíveis. Essa
práticacomporta uma postura de educador na qual “o professor deve repensar a sua
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prática permanentemente de forma a possibilitar a autonomia dos educandos através da
construção de uma aprendizagem libertadora”. (FEITOSA, 2005, p. 36)
Este projeto assume uma configuração de Educação em Saúde, visando atender
às dimensões – saúde, socioculturais, políticas e de cidadania, junto a esse público,
integrando um programa mais amplo de atenção às questões do envelhecimento,
denominado Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento. Salienta-se que essa
visão de Educação em Saúde, conforme Oliveira (2005, p. 428) busca atingir seus
objetivos trabalhando com grupos e
promover a saúde no seu sentido positivo, ou seja, saúde como recurso para
uma vida vivida com qualidade, meta que inclui quatro estágios: a) fomentar a
reflexão sobre os aspectos da realidade pessoal; b) estimular a busca e identificação
coletiva das causas dessa realidade; c) exame das implicações dessa realidade e d)
desenvolvimento de um plano de ação para alterá-la.

Neste espaço busca-se fundamentar a pertinência teórico-metodológica de uma
intervenção realizada neste projeto,que se inscreve como uma prática educativa
investigativa, no sentido de mapearas necessidades, interesses e possibilidades de
desenvolvimento de um grupo de adultos acima de 50 anos. Considera-se o adulto mais
velho como um protagonista potencial de sua própria história, que constrói, desconstrói
e reconstrói continuamente projetos de vida.
Objetivos
Analisar a propriedade de uma técnica investigativa realizada em grupo, para identificar
expectativas, interesses e necessidades de indivíduos acima de 50 anos, em relação às
temáticas que deveriam compor a programação anual do projeto do qual participam, no
âmbito da extensão universitária.
Metodologia
Na semana de abertura desse projeto, em 2009, foi feito um convite a todos os
participantes durante as atividades que frequentam, expondo os objetivos, tempo e regras
que a técnica investigativa exigia, selecionando-se doze entre os que se manifestaram
para participar, atentando-se para a conjugação dos fatores de representatividade
do grupo. Ou seja, que abarcasse homens e mulheres, com mais e menos tempo de
frequência no projeto, graus de escolaridade variados e presença das várias coortes
etárias (tendo que em vista participantes entre 50 e 87 anos). Embora tenha-se observado
esses critérios de elegibilidade dos que fariam parte da técnica, os outros participantes
foram estimulados a compor um grupo de observadores.
Foi utilizada a técnica do grupo focal, por permitir compreender o processo de
construção da realidade por determinados grupos sociais, suas práticas cotidianas,
ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes. Trata-se de uma técnica
de levantamento de dados que se produz pela dinâmica interacional de um grupo de
pessoas, com um facilitador, composto por aqueles que são representativos do tema ou
objeto a ser discutido, a partir de sua experiência pessoal. (GATTI, 2005, p.7-12).
A condução dessa técnica foi feita por uma docente que coordena o projeto, auxiliada
por outras duas da área de Pedagogia e de Enfermagem, que atuaram respectivamente,
como co-moderadora e assistente, além de estagiárias do curso de Psicologia e de
Enfermagem como observadoras e para apoio logístico.
O grupo focal teve a duração de uma hora, ocorrendo no mesmo ambiente e horário
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das atividades do projeto e atentando-se para um clima de informalidade visando
o encorajamento dos participantes no debate. Os participantes-debatedores foram
reunidos em um círculo menor e os demais à sua volta na posição de observadores,
sendo feita aos primeiros a pergunta - “Que assuntos desejam que façam parte esse
ano das atividades do projeto no qual participam”? A discussão transcorreu livremente,
cabendo aos moderadores intervir apenas para clarificar e/ou aprofundar a compreensão
de informações, cuidando para o debate não sair do foco pretendido. Ao término da
técnica, foi aberta a palavra aos observadores para comentários e questionamentos, que
foram somados ao conjunto do material coletado.
Todo o material debatido no grupo foi gravado em mídia eletrônica, posteriormente
transcrito para mídia digital, resguardando-se o sigilo das identidades. Em seguida,
procedeu-se à análise de conteúdo (BARDIN, 2010) elegendo-se as temáticas que
emergiram do texto, agrupando-as pelas afinidades e diferenças que apresentaram.
Em todo o percurso investigativo alunos e docentes compartilharam seus saberes e
construíram uma nova ótica em sua formação.
Resultados e discussão
A análise dos resultados apontou os tópicos que permeiam cotidianamente da vida
do sujeito idoso, o processo do fenômeno do envelhecimento e da fase da velhice.
Questões relacionadas aos seus direitos de saúde, educação, transporte, lazer e cultura,
participação social e exercício de cidadania; questões já previstas em dispositivos de lei
do país (BRASIL, 1994),mas longe do alcance de sua concretude. Talvez mais importante
que estas categorias de análise, assinala-se a satisfação dos participantes ao final do
grupo focal, estendendo informações depois desse já finalizado.
No que se refere à técnica, ao manifestarem suas opiniões, interesses e necessidades,
a liberdade e importância outorgadas pela investigação evidenciou sua propriedade, em
consonância com a teoria freireana, informando à equipe docente-discente, que o papel
do educador é de um eterno aprendiz, daquele que cotidianamente precisa indagar sobre
os sujeitos, seus saberes e suas práticas.
“Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender, o
que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou
de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente
a indagação, a busca da pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação
permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como
pesquisador”. (FREIRE, 1996, p. 32)

Como a técnica do grupo focal pressupõe dar voz àqueles que de direito tem o que dizer
sobre determinada questão, estes participantes não hesitaram em apontar o que buscam
nesse espaço educativo, com que finalidade e seu papel neste contexto. Ao estabelecer
uma relação dialógica, essa técnica favoreceu a emergência de uma consciência clara
do que querem, como querem e para que querem, confirmando a importância de serem
considerados como portadores de um saber.
Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude
critica, graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo,
de domesticá-lo, de adaptá-lo. (FREIRE,1980,p.35.)

No debate sobre seus direitos, destaca-se nos depoimentos um posicionamento
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crítico diante das limitações impostas pelo avanço da idade, entretanto, essas limitações
não os impede de lutar por esses direitos, especialmente o de serem reconhecidos como
participantes da dinâmica social, como se pode observar nesse relato:
“Agora uma coisa importante também que já foi abordado, mas que é bom
repetir é sobre os direitos dos idosos, não aquela coisa de vir ler o estatuto do idoso,
mas é de todo mundo utilizar isso”.

Da mesma forma, sobre a experiência do ser idoso, emerge a importância e
necessidade da informação/consciência sobre a limitação da capacidade funcional, vista
como inerente aos indivíduos, mas que não ocorre de mesma forma para todos, e nem
significa que todos terão as mesmas perdas,da mesma forma e ritmo.
“acho super importante conscientizar da aproximação do envelhecimento, da
idade, a pessoa fala assim: ah, eu só tenho 50 anos, não tem noção que todos nós
envelhecemos”.

Ressalta-se nessa fala, a importância da busca da educação para promoção da
saúde, ainda dependente de aprendizagem na velhice e compreendida como necessária
para preservar todos os domínios da vida.
“além da conscientização da pessoa de que a idade está chegando, ela também
tem que despertar a motivação pela vida” (...) “pra aprender que quando a gente tá
ansiosa, prestar atenção na respiração acalma, atrai as energias positivas pra nós”.

A educação aparece como possibilidade de proteger os direitos e combater os
preconceitos sociais, conforme essas citações.
“Outro dia mesmo eu entrei numa fila de idoso, aí uma senhora veio e falou: Não
filha, não discute não, vai ver que o dono não sabe desse estatuto” (...) “eu falo da
vivência de andar de ônibus, continua o idoso com medo de reivindicar os direitos,
o idoso acha que não tem mais direito a nada”.

O idoso indica seu protagonismo social, ter ciência dos fatos cotidianos que os
acompanha e sobre eles age.“Não é proibido sentar no lugar do idoso, é quando chegar
o idoso, levantar. E isso eu costumo fazer, chego delicadamente e peço para ceder o
lugar, e eu já comprei muita briga em ônibus por causa disso...”. Ou ainda,
“Falando em câncer de mama, eu estava ouvindo uma palestra semana passada
sobre os direitos da pessoa com câncer, os direitos que a pessoas tem e que não
são divulgados. Eu marquei até o nome do livro, que dá o número das leis, é tudo
federal. Foi muito interessante”.

Entretanto, manifesta sua crítica em relação à sociedade ainda desconhecer os direitos
dos idosos, cabendo-lhes ajudar nessa conscientização;que apresentam potencial para
atuarem nesse processo de formação, pois,“apesar do estatuto já estar antigo, muita
gente não sabe”. Ou ainda na argumentação:
“Você entendeu? É aquele velho que ainda tá naquela de coitadinho e se a gente
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se preocupar em transmitir isso, transmitir mais a coisa, podemos ajudar, cada um
que frequenta aqui pode transmitir pra outro”. (...) “Eu acho que não é culpa talvez
das pessoas que elas entram no ônibus e sentam nos lugares reservados, é que
elas não tem a informação”.

Ao mostrar que está informado do que acontece ao seu redor, o idoso assume uma
posição de agente de mudanças, como exemplo, nessa sugestão:
“aproveitando aqui o professor de teatro, já faria ali a consciência das pessoas
para ter dentro dos ônibus das principais linhas, conscientizar a população daqui de
Taubaté também”. (...) “pra gente fazer isso aqui, para os daqui transmitirem pros
outros lugares”.

Igualmente, se enriquece de possibilidades e ensaia projetos de vida participativos.
“Acho que o que é bom deve ser copiado, vamos fazer isso aqui. Em São José
dos Campos (...) estão conscientizando a população de não assentar na frente do
ônibus, porque ali é lugar dos idosos. Em todos os ônibus um grupo (de teatro)
entrava em um ponto e saiam dois pontos depois, faziam encenação dentro de cada
ônibus”.

Outro aspecto interessante do debate foi remetê-los ao orgulho em ser portadores de
saberes muitas vezes desprezado pela sociedade, resquícios de um tempo de educação
menos instrumental que a de hoje.
“Aconteceu comigo hoje, eu fui pegar um exame no labortório, a moça falou hoje
é dia 21, e eu falei: amanhã é 22, dia da água. Ela falou: A senhora é professora? Eu
falei: Mas por quê? Eu não sou professora, é que eu guardo datas da época em que
eu estudava, e faz tempo, mas a gente sabe. E hoje não tem mais isso”.

Contudo, apontaram também a presença do preconceito do próprio idoso em relação
aos seus direitos, principalmente de sua força para engajamento em atividades de luta
contra aquilo já previsto em lei.
“Gente, mas isso já foi sugerido aqui da gente fazer e não se conseguiu” (...)
“Além de utilizar (os benefícios), também transmitir, porque as pessoas ficam
omissas e falam: eu sei que tem o estatuto do idoso, mas será que funciona”?

O processo de feminização da velhice concretizado pela presença maciça de mulheres
em grupos socialmente organizados é objeto de crítica, mostrando certa fragilidade no
conjunto de força dessa população pela falta de adesão dos homens a esses contextos
e sua aparente falta de interesse, conforme descrito por um dos participantes.
“Eu acho que eles (os homens) têm uma barreira muito grande nessa idade,
essas coisas de aceitar (o envelhecimento) são poucos, aí quando vem, vem meio
empurrado e gosta, mas pra gente o difícil é a gente convidar, porque eles dizem:
ah não, ficar no meio daquela mulherada falando abobrinha”.

O debate do grupo trouxe à tona também, a atual configuração da família como tópico
merecedor de ampla discussão, tendo em vista constituir-se em palco de angústias,
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principalmente, as expectativas dos idosos em relação às necessidades de cuidados no
futuro.
“Saber aceitar a questão do filho né? O filho não dá amor, não dá atenção e vai
viver a vida dele. Ver também essa parte. Acho que já fez aqui até uma vez uma
atividade pra gente aceitar que a gente tem de se separar do filho”.

Ao se reportarem a esse assunto, fazem uso de uma máxima popular, “que o filho é
pro mundo, não é pra gente”, imediatamente explicada, racionalizada ou assumida de
fato em termos de aceitação: “Se o filho não vai lá te visitar, ou te leva para um asilo,
alguma coisa assim, não é abandono, é para a gente aceitar, saber viver sem esperar
que a gente vai ter um filho que vai cuidar da gente para sempre”.
A perspectiva de aceitação do inexorável ciclo da vida é uma constante no diálogo grupal,
devendo ser buscada pelo próprio idoso.
“Tem gente que o filho não vai ver um dia e fala: “ah eu tô abandonado” e não é
isto. A gente saber que tem é que ir procurar mesmo essas coisas que a gente vem
fazer aqui, essas reuniões, ir viajar, você conseguir tocar a vida, você e seu marido,
ou então se você é viúva ou se está sozinha, pra você não deixar de viver, porque
você afinal está com 50, 60, 70, 80 anos”.

Mas a vivência da fragilidade dessa fase da vida mostrou-se presente no debate,
permeada pela constatação de precisarem ceder lugar aos mais jovens, mesmo que isso
signifique depender de situações aparentemente não discutidas ainda na família, como a
iminência da vida em um asilo.
“a gente que já estamos nessa idade saber reconhecer que amanhã ou depois,
se o filho da gente colocar no asilo, não é nada demais, que é uma consequência.
Nós temos que entender, nós idosos que estamos vindo aqui, que na realidade nós
somos pessoas dependentes, e que infelizmente tem muito idoso que se acha, quer
dar ordens, quer exigir, não é assim, nós temos que entender que tudo tem seu
ciclo, tudo tem seu tempo, o nosso tá indo, quem sabe a gente vai antes, não se
sabe até onde a gente vai chegar”.

A tônica do debate reiterou a necessidade de aceitação do envelhecimento, das
mudanças no corpo, da proximidade da finitude:
“e importantíssimo a aceitação do corpo, a idade se aproxima e muda até o
andar, pode fazer quinhentas plásticas mas a idade você percebe pelo andar”.
(...) “acho super importante pensar no assunto porque as pessoas acham que não
vão chegar nesse momento, mas todos nós chegamos”. (...) “Prá gente começar a
aprender, já deveria estar aprendendo há mais tempo a ficar saudável”.

Mas as citações do grupo denunciaram descrédito, pesar ou tristeza em relação às
agências socializadoras mais próximas, como a família, educando para o envelhecimento:
“A família não investe mais na educação dos filhos, delega à escola”. (..) “Mas
hoje não se tem respeito aos pais, imagina aos avós...”(...) “eu acho muito triste isso
daí que a gente tá falando. Eu acho que em sã consciência não haveria necessidade
de nada disso. Uma moça, por exemplo, ou um moço, será que ela não tem na
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cabeça que se está um idoso em pé, o mais correto é dar o lugar pro idoso?”

Ou ainda,
“conscientizar motorista, cobrador, ou como ele sugeriu em escolas, porque
a educação doméstica não está adiantando mais. Acabou o tempo em que você
vinha pra escola com educação doméstica. Hoje os pais deixam a educação para a
escola, mas não é a função da escola a educação da escola é outra”.

O descrédito à escola foi também lembrado, com certo pessimismo, em relação à
omissão do Estado como poder de intervenção e melhoria, antes tão presente e enaltecido
pela própria escola:
“Acho que não tem mais educação dentro da escola. A gente respeitava o
professor, era a segunda mãe da gente, a gente chegava era bom dia professor,
punha a mão no peito pra cantar o hino nacional, hasteava a bandeira toda semana.
Tudo isso pode parecer bobeira, mas você sabe o hino nacional até hoje, datas
comemorativas”. (...) “Tudo o que fizer, infelizmente, eu acho que nesse país que
nós vivemos, não há eficiência”.
Mediante esse quadro, o idoso ainda se vê com potencial para mudar aquilo que
critica ou percebe como importante fazer alguma coisa a respeito.
“Nós estamos aqui justamente pra mudar as coisas neste país. Vou dar um
exemplo aqui, o ano passado foi chamado aquele senhor lá, o vereador pra vir aqui
pra falar das providências sobre os problemas dos idosos na cidade. O homem
quase que não vinha, o homem correu do grupo, mas veio e segundo vocês, fazia
anos que estavam lutando pra ele vir aqui, eu não estava aqui, mas dizem que veio”.

É possível constatar nesses diálogos, a educação concebida como um processo
permanente durante o qual as pessoas vão se transformando e tomando consciência da
realidade, conforme anunciado por Freire (1980, p. 26) à medida que “a conscientização
é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais conscientização mais se ‘desvela’
a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos
encontramos para analisá-lo”.
Sobre os projetos de vida, especialmente aqueles relacionados à saúde, mostram
assumir as rédeas, o quanto ainda desejam fazer escolhas, pois, “não é porque somos
idosos que não temos capacidade, que não temos alegria (...) temos limitações, mas são
limitações individuais que não nos inibe de atuar e nos motivar”. Embora nem sempre
seja possível concretizá-las, como nessa afirmativa.
“Eu, ontem mesmo, fiz uma caminhada e me senti muito bem. Eu já me interessei
em fazer um trabalho de musculação pra fortalecer as pernas pra que eu possa
trabalhar mais isso aqui, mas os horários que eles põem são inviáveis. Então, eu já
me interessei, mas não vou poder, e sendo que aqui nós temos os mestres”.

Enfatizou-se aqui, o papel da educação em saúde a partir de um modelo que
busca o diálogo, diferentemente do modelo tradicional, que focaliza a doença e a
intervenção curativa, pressupondo a prevenção das doenças pela mudança de atitudes
e comportamentos individuais (CHIESA e VERÍSSIMO, 2001), tendo como “pressuposto
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a ideia de que os profissionais da saúde sabem o que se constitui em ‘estilo de vida
saudável’ e de que a adoção desse modo de viver a vida é uma questão de escolha
pessoal”. (OLIVEIRA, 2005, p.425-426)
A importância do espaço educativo como coadjuvante nesse projeto de vida
foi ressaltada, mas condicionada ao fato de o idoso assumir um papel ativo, aceitar
compartilhar informações, medos e dúvidas, motivar-se para a descoberta ou confirmação
de seus potenciais e capacidades, a serviço dele mesmo e da sociedade.
“Isso não é só educação, são hábitos que a gente tem que estar adquirindo,
desenvolvendo. Então eu acho que daqui em diante podemos formar muitos
multiplicadores e passar nas escolas, porque só na escola gente, senão não adianta,
é lá que vai surgir efeito”. (...)“É você andar no carro e ensinar que não pode jogar
uma garrafa pra fora, pela janela do carro. E a criança aprende a consciência disso
enquanto adultos na rua jogam lixo pela janela do carro”.

O debate nessa direção evidenciou uma perspectiva dos ganhos próprios da velhice,
o de ensinar, mas também de aprender, como exemplo, com a criança, como aqui citado
“Nas escolas, tem uma coisa muito interessante, o meu neto de cinco anos, tava falando
que ia acabar a água do mundo, e ele trouxe isso da escola. Hoje, lixo na rua, você
vê uma criança que procura um lugar pra jogar o lixo, e você vê o velho jogando pela
janela”. Ou ainda, pela sua participação em projetos educativos para melhorar o mundo.
“Teria que ser feito um trabalho, eu acho, o único trabalho que surte efeito é
dentro da escola. Formar, por exemplo, grupos, aqui mesmo, multiplicadores, e
fazer uma avaliação numa escola, e em outra escola, sendo apresentados como
voluntários com interesse de estar passando pra vocês o que é importante, por
exemplo, dentro do ônibus você ceder o lugar para o idoso”.

Por último, mas não menos importante, emergiu no debate a velhice como um valor,
um momento para aceitar as coisas simples da vida, como a importância do outro na
nossa vida.
“Porque hoje eu estou vivendo bem melhor, com qualidade e sabendo explorar
aquilo que tá vindo, coisa que antigamente deixava passar batido, hoje não, você vai
explorando, procurando muito mais o bem estar, não aquela satisfação, mas o seu
bem estar e para com os outros que estão ao seu lado. Você começa a aprender a
ter mais consciência, a valorizar aquele que está a sua volta, não só você, mas as
outras pessoas também”.

Entendemos que essas colocações dos participantes apontaram para o essencial
de uma educação libertadora, a prática do diálogo. Entretanto, segundo Paulo Freire,
o diálogo, não pode se tornar uma simples troca de ideias ou mesmo uma imposição
de opiniões, pois, “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo,
para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 1983, p.93).
Para que o diálogo ocorra verdadeiramente é necessário, segundo esse autor, amor,
humildade, intensa fé nos homens, confiança e criticidade, atitudes que devem revestir
qualquer prática educativa.
Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé, nos homens, o dialogo se faz uma
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relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia.
Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse
este clima de confianças entre seus sujeitos. (FREIRE, 1983, p.96)

Em nossa avaliação, essa ação educativa investigativa nos moldes aqui adotada,
permitiu àqueles que dela participaram, uma prática dialógica em que todos têm o
que oferecer e receber - idosos, docentes e discentes. As diferenças de perspectivas
pareceram não constituir barreiras, enriqueceram a convivência humana, pois, “O diálogo
é o encontro de homens (e mulheres) para Ser Mais”. (FREIRE, 1983, p.97)
Considerações finais
Apresentamos o relato de uma prática educativa com adultos mais velhos, no âmbito
da extensão universitária, que pressupõe a promoção da emancipação humana. Sua
natureza investigativa privilegia o discurso de indivíduos que historicamente foram
privados de expressar seus desejos, suas necessidades e sentimentos, e ainda
considerados sujeitos improdutivos e despojados de saber. Procuramos evidenciar o
quanto esta é uma visão equivocada e preconceituosa da sociedade em relação a esta
população, bastando dar-lhes voz, especialmente no contexto acadêmico-científico da
universidade.
Constatamos que, na perspectiva da Pedagogia Social de Paulo Freire, é possível
fazer da escola e da educação, espaços de transformação. Os envolvidos (professores,
alunos, entre outros atores) são capazes de desenvolver uma relação crítica e dialógica,
que permite ir além da simples identificação dos problemas. Nesse sentido, a técnica do
grupo focal apresenta-se como uma prática investigativa que estabeleceu ma relação
de cumplicidade, responsabilidade e parceria, os envolvidos na relação buscando juntos
alternativas para a solução dos problemas já conhecidos ou permitindo a emergência de
outros. Afinal, “O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar”. (FREIRE, 1983, p.92)
Nos relatos dos participantes do projeto “Unitau Aberta à Maturidade”, verificou-se
o posicionamento crítico em relação às possibilidades, dificuldades e necessidades da
população idosa, temáticas para guiar o trabalho a ser realizado com eles. Além de
identificarem essas condições, apontaram encaminhamentos, considerando seus limites
concretos, formas de contribuir para uma sociedade mais justa democrática.
A guisa de conclusão, ratificamos a pertinência dessa prática, pois, sua natureza
metodológica condiz à perspectiva teórica freireana, mostrando-se particularmente eficaz
junto a idosos. Favorece exercer o respeito a estes educandos, seus mundos e suas
histórias, como importantes legados sociais. Aponta para uma educação libertadora, que
transforma os indivíduos e a realidade, a partir de um método pedagógico ativo, dialógico
e crítico.
Notas

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o idoso é definido pela idade acima de 60 anos nos países
em desenvolvimento e 65 nos países desenvolvidos. Considera-se adultos maduros indivíduos na fase do
desenvolvimento que compreende a meia-idade, geralmente entre 45 e 60 anos.
Vide Relatório Delors, uma produção da UNESCO, que defende a tese de a educação básica à
universidade, voltarem-se essencialmente para o desenvolvimento humano, entendendo-se a educação
como uma experiência global que se desenvolve ao longo de toda a vida.
2

3

Geriatria – estudo clínico da velhice, compreendendo a prevenção e o manejo das doenças do
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envelhecimento. Vide NERI, Anita Liberalesso. Palavras-chave em Gerontologia. Campinas/SP: Alínea,
2001, p. 55.
Gerontologia – “campo multi e interdisciplinar que visa à descrição e à explicação das mudanças típicas
do processo do envelhecimento e de seus determinantes genético-biológicos, psicológicos e socioculturais
(...) abrangendo aspectos do envelhecimento normal e patológico”.Vide NERI, Anita Liberalesso. Palavraschave em Gerontologia. Campinas/SP: Alínea, 2001. p. 54.
4

Gerontologia Educacional – refere-se os novos modos de envelhecer dos indivíduos têm exigido o
incremento, por um lado, da gerontologia educacional, como área que se preocupa com o processo de
educação do idoso; quem é este aprendiz, como é sua aprendizagem, suas necessidades e potenciais.
De outro, da educação gerontológica, focalizando o ensino sobre o idoso e o processo de envelhecimento
para uma sociedade que envelhece. Vide GLENDENNING, F. Educational Gerontology In: Britain as an
emerging field of study and practice. EducationalGerontology, n. 15, p. 121-31, 1989.
5

Educação em Saúde –A partir da década de 70, as propostas de promoção de saúde no interior do campo
da Saúde Pública passaram a ser repensadas. “Na ‘velha’ saúde pública, a educação em saúde tinha um
único enfoque, o da prevenção de doenças. A ‘nova’ educação em saúde deve superar a conceituação
biomédica de saúde e abranger objetivos mais amplos, uma vez que a saúde deixa de ser apenas a
ausência de doenças para ser uma fonte de vida. Assim, na sua versão contemporânea, a educação em
saúde já não se destina apenas prevenir doenças, mas a preparar o indivíduo para a luta por uma vida
mais saudável. Nesse novo paradigma, o indivíduo deve ser estimulado a tomar decisões sobre a sua
própria vida, uma noção de autonomia que cria um ideal de autogoverno”. (OLIVEIRA, 2005, p. 424-425)
6

Projeto Pedagógico compreendido como “político no sentido de compromisso com a formação do cidadão
para um tipo de sociedade” e pedagógico no sentido de definir as ações educativas e efetivação da
intencionalidade da escola. Vide VEIGA, Ilma Passos Alencastro.(Org.). Projeto político-pedagógico da
escola: uma construção possível. 13. ed. Campinas: Papirus, 1995, p.13.
7

Inter e Transdiciplinaridade - A inter e a transdisciplinaridade tentam romper com a ideia positivista e
trabalhar no campo do pensamento complexo estudado pelo filósofo francês Edgar Morin , que reúne,
dialoga com, duvida, pesquisa, questiona e constrói conhecimentos que novamente podem ser postos em
dúvida porque estão permanentemente em mutação. Vide FAZENDA, Ivani Arantes. Interdisciplinaridade:
história, teoria e pesquisa. Campinas/SP:Papirus,2004 e MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à
educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2005.
8
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Resumo
Solo-cimento é o material obtido pela mistura de solo, cimento e água. Esse material
pode ser compactado no formato de tijolos de alvenaria e utilizado na construção de
moradias para populações de baixa renda. Trata-se de técnica excelente para o sistema
de mutirão (autoconstrução). Esse projeto tem a finalidade de difundir essa tecnologia de
construção às comunidades carentes da região de Campinas-SP, por meio de cursos de
extensão gratuitos, ministrados com o apoio de alunos de graduação e pós graduação da
Faculdade de Engenharia Civil da UNICAMP. Ao final de cada curso espera-se que cada
aluno/representante de comunidade carente da região, agora treinado na fabricação do
tijolo de solo-cimento, passe a atuar como novo difusor dessa técnica em sua comunidade
de origem. Da mesma forma, espera-se que essa integração com a comunidade carente
local, desperte o interesse dos alunos de nossa Unidade à prática do trabalho social
voluntário como uma das formas de retribuir à sociedade a oportunidade de cursar uma
Universidade Pública e conceituada como a UNICAMP.

Palavras-Chave: Solo-cimento, alvenaria, autoconstrução
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The Project of Manufacturing Technology of Green
Bricks for Self Construction in Poor Communities
Abstract
Soil cement is the construction material obtained by mixing soil, cement and water.
This material can be compacted in the shape of bricks used in housing construction
for low-income populations. It is an excellent technique for self-construction option. This
project aims at spreading this technique to underprivileged communities in the region of
Campinas-SP. In the end, the students/communities representantives would be trained
in the manufacturing of soil-cement and they would act as disseminators of this new
technique in their communities. Likewise, it is intended, with this training of undergraduates
and graduate students for assistance in the practical classes, students awareness of the
necessity of volunteer work as a way of returning to society the opportunity of attending a
public and conceptualized university as Unicamp.

Keywords: Soil-cement, masonry, self construction

El Proyecto deTransferencia de Tecnología de
Frabricación de Ladrillos ecológicos con el fin de
Autoconstrucción de Viviendasen comunidades pobres
Resumen
Suelo-cemento es el material obtenido por la mezcla de tierra, cemento y agua. Este
material puede ser comprimido en formato de ladrillos de mampostería y utilizado en
la construcción de casas para poblaciones de bajos ingresos. Se trata de una técnica
excelente para el sistema de esfuerzo conjunto (trabajo voluntario). Este proyecto
pretende difundir esta tecnología de construcción a las comunidades necesitadas en la
región de Campinas-SP, a través de cursos libres de extensión, hechos con el apoyo de
graduandos y alumnos del posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de UNICAMP.
Al final de cada curso se espera que cada estudiante/representante de la comunidad
necesitada de la región, ahora entrenada en la fabricación de ladrillos de suelo cemento,
actuará como el nuevo difusor esta técnica en su comunidad de origen. Así, se espera
que esta integración de la comunidad necesitada, despierte el interés de los estudiantes
de nuestra Unidad a la práctica de trabajo social voluntario como una de las formas de
retribuir a la sociedad la oportunidad de cursaren unaUniversidad Pública y tan bien
conceptuada como UNICAMP.

Palabras clave: Suelo-cemento, albañilería, autoconstrucción
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Introdução
A universidade não deve se voltar apenas para habilitar tecnicamente bons
profissionais. Deve existir o compromisso, também, de formar profissionais conscientes
em relação à preservação do meio ambiente e aptos a exercer influências sobre a
realidade onde vão atuar, sempre numa perspectiva de mudança para algo melhor.
Dentre as Engenharias, a Civil é a que mais trabalha, diretamente, com a sociedade
em seus diversos setores. Conscientizar alunos/futuros Engenheiros desse papel social
é tarefa de todo educador.
Na Universidade Estadual de Campinas, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários, PREAC, preocupa-se com esse papel da Universidade, financiando projetos
destinados a atender a sociedade e que promovam ações de natureza social, artística,
cultural, desportiva ou educativa. Nesses projetos, a ação de “extensão comunitária”
deve contar necessariamente com a participação de alunos regularmente matriculados
na UNICAMP, e deve promover a troca mútua de conhecimentos e de experiências entre
os acadêmicos participantes do projeto e as pessoas da comunidade atendida.
Nesse contexto, insere-se o projeto:“Transferência da Tecnologia de Fabricação de
Tijolos Ecológicos a Comunidades Carentes para fins de Autoconstrução de Moradias”,
projeto de cunho social, financiado pela PREAC-UNICAMP em 2011.
Esse projeto congrega docentes e alunos da Faculdade de Engenharia Civil da
UNICAMP em atividade de prestação de serviços sociais, a comunidades carentes da
região de Campinas-SP, na forma de cursos gratuitos de treinamento na tecnologia de
fabricação de tijolos de solo-cimento destinados a autoconstrução de moradias.
Neste artigo, o projeto será descrito e discutido em função de parâmetros tão
atuais como a função social da Universidade, a conscientização social de alunos e
pesquisadores, a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade e o resgate de
cidadania.
A Sustentabilidade, os Tijolos Ecológicos e a Autoconstrução
Muito se tem falado sobre sustentabilidade, suas diretrizes e também sua necessidade
imediata. Segundo o IDHEA (Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica),
uma moradia considerada sustentável tem sua construção ligada a nove passos. Dentre
eles, encontra-se o uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis.
Atualmente, em nosso país, a utilização de alvenaria de tijolos de barro cozido na
construção de pequenas edificações para uso residencial é infinitamente maior que
a de qualquer outro material similar. Essa alvenaria de barro cozido é produzida em
olarias onde os tijolos de argila crua são queimados em grandes fornos, com a madeira
utilizada como combustível. Com isto, florestas são devastadas na produção dessas
peças cerâmicas.
Como alternativa sustentável a essa alvenaria usual de tijolos de barro cozido, chama
a atenção a alvenaria de tijolos de solo-cimento, com produção menos agressiva ao meio
ambiente e, portanto, com a alcunha de “tijolo ecológico”.
Sua tecnologia de produção não é nova. O solo-cimento (mistura de solo, cimento e
água) foi introduzido no Brasil em 1936, pela Associação Brasileira de Cimento PortlandABCP. Essa utilização partiu da necessidade de redução nos custos das habitações
populares e facilidade na obtenção do material solo em áreas rurais e urbanas. Atualmente,
uma vasta literatura sobre o assunto pode ser encontrada (ARMAN et al., 1990).
Para a fabricação de tijolos de solo-cimento emprega-se, basicamente, uma mistura
constituída de solo, cimento e água, devidamente prensada. A prensagem é feita dentro
de moldes, de forma manual ou mecânica. Os elementos fabricados são estocados
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em uma área para cura e mantidos úmidos por um período de tempo pré-definido até
atingirem resistência mecânica suficiente para o emprego como material de construção.
Esses elementos de solo e cimento, produzidos sem necessidade de queima em
grandes fornos, podem apresentar resistência mecânica similar, ou até mesmo superior,
àquela dos tijolos maciços de barro cozido ou dos blocos cerâmicos (o popular “tijolo
baiano”). Essa resistência é tanto mais elevada quanto maior for a quantidade de cimento
empregada na mistura e/ou maior for a pressão exercida no processo de compactação
dessa mistura no formato desejado (tijolos de alvenaria).
Além dos benefícios óbvios em relação ao aspecto de sustentabilidade, tem-se uma
relação de outras vantagens no emprego desse material que, direta ou indiretamente,
colaboram na redução de custos na construção:
1) Quando bem dosado, na mistura ideal de solo, cimento e água, pode ser bem
mais barato que a alvenaria tradicional de tijolos de barro cozido ou de blocos
cerâmicos.
2) Pode ser produzidos com o próprio solo local, reduzindo o custo de transporte.
3) A regularidade de suas formas, com faces uniformes, lisas e planas, resultam
em economia com argamassa de assentamento e mesmo a dispensa de uso de
revestimentos.
4) Pode ser assentados com cola comum (PVA), reduzindo o desperdício e
aumentando a velocidade da obra (FERREIRA & MORENO, 2011).
5) Pode empregar, em sua fabricação, mão de obra não especializada.
6) Sua tecnologia de fabricação não requer o emprego de grandes e/ou caros
equipamentos.
Essas características típicas, principalmente a simplicidade da técnica de produção e
os baixos custos de implantação do sistema produtivo, fazem da alvenaria de tijolos de
solo-cimento uma excelente opção à construção de moradias para populações de baixa
renda pelo sistema de autoconstrução, com produção que pode ser realizada no próprio
local da obra e com mão de obra da própria comunidade.
Entretanto, embora comprovadamente viável e acessível, poucas são as edificações
construídas com tijolos de solo e cimento em nosso país. O desconhecimento da técnica
de produção desse material pode ser colocado como um dos grandes obstáculos ao
incremento dessa tecnologia construtiva em território nacional. Para tanto, basta efetuar
um resgate dessa tecnologia e apresentá-la à Sociedade. Nessa função, enquadrase a Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, com o projeto “Transferência da
Tecnologia de Fabricação de Tijolos Ecológicos a Comunidades Carentes para fins de
Autoconstrução de Moradias”.
O Déficit Habitacional no Brasil – Moradias de Interesse Social
Com o inchamento das cidades, e seu consequente crescimento desordenado,
proliferam-se as favelas. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios
(PNAD) 2008, utilizados pelo Ministério das Cidades, mais de 5,5 milhões de moradias
precisam ser construídas em todo o País para acabar com o déficit habitacional. Esse
déficit vem aumentando linearmente, desde 1981.
Mais recentemente, o avanço do desemprego e a queda dos salários reais acentuaram
a expansão rumo às periferias, com a tendência de autoconstrução de moradias como
alternativa ao aluguel. A autoconstrução ainda responde por mais de 50% do consumo
brasileiro de materiais de construção (RASSI NETO; BÓGUS, 2003).
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Desta maneira, o panorama da habitação no Brasil não é nada animador e qualquer
iniciativa no sentido de redução desse imenso déficit habitacional brasileiro é justificável.
O uso do solo-cimento, nesse caso, pode ser visto como uma alternativa de construção
benéfica às famílias de baixa renda, com melhoria da qualidade aliada à efetiva redução
de custos na construção de moradias de interesse social.
Da mesma forma, o resgate de uma técnica milenar de construção, com apelos de
preservação de nossas florestas, é muito bem visto ao ser inserido no contexto atual de
sustentabilidade.
Experiências que deram certo
Cursos para capacitação da população local e sua prática no estilo “mutirão” têm sido
destaque e dado muito certo no ambiente da construção civil.
A edição de 2011/2012 do Prêmio “Caixa para as Melhores Práticas em Gestão
Local”, destacou o PROJETO CAJURU, realizado no município de Sacramento, em
Minas Gerais.
Nesse projeto, foram construídas moradias para famílias com renda de até três
salários mínimos, com tijolos de solo-cimento. A auto construção, ou sistema “mutirão”,
foi utilizado como processo produtivo e instrumento de educação social (Figura 1).
Segundo a Caixa Econômica Federal, o processo produtivo de mutirão foi adequado
como instrumento de educação e a utilização de tijolos de solo-cimento se mostrou social,
ecológica e economicamente viável, custando 40% menos que a alvenaria convencional.

Figura 01 - Projeto CAJURU, MG

Outro exemplo bem sucedido é o relatado por Casanova (2004) sobre o projeto
GEOTEMAH, desenvolvido por ele junto à COPPE/ UFRJ. Neste projeto, foram oferecidos
cursos/oficinas por profissionais da construção civil para capacitação de mão de obra para
o emprego de tijolos e blocos de solo-cimento na construção de habitações (Figura 2).
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Figura 02 GEOTEMAH - Jovens Capacitados fabricando
tijolos e construindo [Casanova, 2004]

O Professor foi parabenizado por mais de 1400 pessoas, presentes à Reunião Anual
da UNESCO em 2011, em Paris, após apresentar o trabalho que há anos desenvolve
na COPPE, denominado “Auto - Construção para População de Baixa Renda” junto à
periferia e favelas do Rio de Janeiro. O Professor garante que a técnica diminui, em
média, 50% o custo de uma moradia.
Os Cursos de Treinamento e a Consciência Social
Atualmente, na Faculdade de Engenharia Civil – FEC, da Universidade Estadual
de Campinas –UNICAMP, existe um grupo de pesquisadores interessados em linha
de pesquisa voltada à sustentabilidade nas construções. Materiais de construção
alternativos, cuja fabricação agrida menos o meio ambiente, são avaliados em relação a
sua eficiência na execução de moradias seguras e confortáveis.
No que diz respeito a Moradias de Interesse Social, esses materiais alternativos
sustentáveis devem ter baixo custo de produção e possuir tecnologia de fabricação de
fácil assimilação.
Um dos temas de interesse nessa linha de pesquisa é o solo-cimento. Ao longo desses
quase 20 anos de pesquisa, muito já se produziu, no grupo, sobre esse material. Tratase de material que, na forma de tijolos, é adequado para a auto construção de moradias
para a população de baixa renda.
Logicamente, resultados de pesquisas de cunho social como essa devem ser
transferidos à sociedade. Essa transferência pode ser rapidamente e eficientemente
alcançada pela ministração de cursos práticos no ambiente da Universidade.
No caso específico deste projeto financiado pela PREAC-UNICAMP, são oferecidos
cursos gratuitos a representantes de comunidades carentes da região de Campinas-SP
com o objetivo de treiná-los na técnica de produção de alvenaria de tijolos maciços de
solo-cimento. Uma vez treinados, esses representantes serão os difusores da técnica
em suas comunidades de origem.
O treinamento desses representantes comunitários somente por docentes de nossa
Instituição não satisfaz os anseios da Universidade no que diz respeito à conscientização
social de nossos alunos de graduação e pós graduação. Desta forma, o Curso é
ministrado, também, por alunos de graduação e pós graduação envolvidos no Projeto. O
contato desses alunos com a dura realidade dessas comunidades e consequente troca
de saberes e experiências faz parte dos objetivos deste Projeto.
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Metodologia do Curso
Todo o procedimento metodológico do Curso foi pensado em função de seu público
alvo: representantes de comunidades carentes com nível médio de instrução e alguma
experiência na indústria da construção.
O enfoque prático é premissa metodológica do Curso. Os poucos conceitos teóricos
de interesse são apresentados em linguagem bastante simples, de forma que este
aspecto não seja um entrave ao aprendizado.
O conteúdo programado para o Curso é dividido em três partes essenciais.
Inicialmente, abordam-se conceitos necessários ao embasamento teórico dos alunos
em relação aos tipos de alvenarias usuais em utilização no mercado da construção civil
no Brasil. Alvenaria de tijolos maciços de barro cozido, alvenaria de blocos cerâmicos e
alvenaria de blocos de concretos são apresentadas em relação às propriedades físicas e
mecânicas de interesse para um comportamento adequado na construção de edificações.
Nesta primeira parte, as atividades práticas, em laboratório, programadas para
o desenvolvimento individual e/ou em grupo, envolvem a realização de ensaios de
caracterização dos materiais (solo, cimento, argamassas e alvenarias) e de avaliação de
suas propriedades físicas e mecânicas.
Na segunda parte, apresenta-se aos alunos os outros materiais componentes de
uma parede de alvenaria em uma edificação: as argamassas de assentamento e de
revestimento. Da mesma forma que nas alvenarias, os tipos usuais de argamassas são
apresentados e, através de ensaios práticos em laboratório, suas propriedades físicas e
mecânicas são avaliadas, comparativamente, pelos alunos.
Por fim, na etapa final do curso, a técnica de fabricação da alvenaria de tijolos de
solo-cimento é apresentada. Principal enfoque do curso, nesta etapa são estudados
os constituintes da mistura (solo e cimento), com identificação das características de
interesse para que determinado tipo de solo seja adequado à fabricação dos tijolos de
solo e cimento. Noções de dosagem ideal entre os materiais, procedimentos indicados
de tratamento do solo, desde a escolha até a armazenagem, destorroamento e
peneiramento, são apresentados, na prática, para os alunos.
Também nessa etapa final do Curso, a operação de compactação da mistura de solo
e cimento, no formato de tijolos, é executada, na prática, pelos alunos. Cada elemento
de solo-cimento produzido pelo aluno, ou grupo de alunos, é avaliado em relação às
propriedades físicas e mecânicas indicadas em normatização nacional sobre o assunto.
Essas propriedades são comparadas com aquelas já obtidas na fase anterior do curso
para os elementos de alvenaria usuais (tijolos maciços de barro cozido, blocos cerâmicos
e blocos de concreto).
Após todas essas atividades, os alunos reúnem conhecimentos suficientes para a
escolha do solo adequado na produção dos tijolos de solo-cimento e para executar e
avaliar resultados de ensaios usuais de controle de qualidade do material de construção
em questão.
Resultados Esperados: Universidades Públicas no Resgate da Cidadania
A Universidade, como instituição da comunidade, talvez nem sempre se lembre de sua
função essencialmente social. Parece querer fechar-se sobre si mesma, considerando-se
uma espécie de feudo ao qual poucos têm acesso, sem importar-se com as necessidades
da comunidade e da sociedade. Sem dúvida, essa Universidade não se justifica, pois
perde o seu sentido social, de cidadania.
É a comunidade que investe na Universidade, pois os seus custos são pagos pela
sociedade. Portanto, essa Universidade deveria preocupar-se precipuamente com o seu
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aspecto social, fazendo reverter em benefício da comunidade os resultados de suas
atividades.
Universidades devem ser reconhecidas como Instituições que desempenham
importante papel para o desenvolvimento da sociedade contemporânea. Pesquisas
voltadas a solução de problemas crônicos de nossa sociedade é quase um dever de
qualquer Universidade Pública.
No caso da Engenharia Civil, existem grandes desafios a enfrentar, talvez um dos
maiores seja o crescente déficit habitacional Brasileiro. A construção de moradias
seguras, confortáveis e com custo baixo é tarefa das mais difíceis. Somente com intensa
pesquisa e desenvolvimento será possível conciliar custos, segurança e conforto em
uma edificação.
Da mesma forma, não só docentes e pesquisadores de uma Instituição Pública como
a Unicamp devem participar desse processo. Os alunos devem, também, tentar ajudar
a Universidade no cumprimento desse papel social. De alguma forma, esses alunos
devem estar conscientes do dever de retribuir à sociedade a chance de cursar uma
Universidade Pública.
Neste projeto, alunos de graduação e pós graduação da Faculdade de Engenharia
Civil da UNICAMP, foram apresentados à técnica de produção de tijolos maciços de solo
e cimento (Figuras 3 e 4).

Figura 03 – Treinamento de alunos na fabricação de tijolos ecológicos na FEC-UNICAMP

Figura 04 – Alunos em curso de treinamento na fabricação de tijolos ecológicos na FEC-UNICAMP
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Alguns destes alunos, ao final do Curso, foram convidados a colaborar na difusão
dessa técnica a comunidades carentes da região de Campinas-SP. Estava, então,
formado o quadro de colaboradores necessários à implantação do projeto “Transferência
da Tecnologia de Fabricação de Tijolos Ecológicos a Comunidades Carentes para fins de
Autoconstrução de Moradias”.
Considerações finais
Os antigos souberam como explorar as boas propriedades da terra e utilizá-la em
belíssimas construções. O conhecimento e habilidade necessários para construir com
terra foram transmitidos de geração a geração e, gradativamente, foram se difundindo
para todas as regiões do planeta.
Atualmente, esses conhecimentos estão se perdendo. O homem está esquecendo
a tecnologia de aplicação desse material de construção abundante e sustentável. Esse
conhecimento, caracterizado pela eficácia, simplicidade e baixo custo, deve ser resgatado
e atualizado.
Esse projeto se propõe a difundir a técnica de fabricação de alvenaria de tijolos de
solo e cimento.
Ao mesmo tempo, o projeto em questão tenta contribuir com a necessária
conscientização social dos alunos de graduação e pós graduação da Faculdade de
Engenharia Civil da UNICAMP, ao incluí-los na preparação e ministração de Cursos de
treinamento, na fabricação de tijolos ecológicos, a comunidades carentes.
Por fim, este projeto também pode municiar essas comunidades com poderosa
ferramenta de inclusão social, onde, organizados em mutirão, executam suas próprias
moradias e constroem, no sentido real da palavra, um resgate de cidadania.
Uma simples solução como essa, de um curso de treinamento, pode cumprir esses
vários papéis: transferência de tecnologia rápida e eficiente, conscientização dos alunos
de seu papel social e resgate de cidadania de camadas sociais menos favorecidas de
nossa população.
Resta observar que a ideia não é nova. Vários projetos semelhantes já foram
desenvolvidos, com sucesso, em outras Universidades e em outras comunidades
carentes de nosso País. O projeto já está pronto, a primeira edição, oficial, do curso de
treinamento está prevista para novembro de 2012.
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Normas para a publicação - 2013

Revista de Extensão da Universidade de Taubaté – UNITAU
1. A Revista de Extensão da Universidade de Taubaté é uma publicação anual da Próreitoria de Extensão e Relações Comunitárias da Universidade de Taubaté (UNITAU),
cujo objetivo é criar um instrumento de comunicação que possibilite o intercâmbio de
práticas, reflexões e resultados de ações de extensão desenvolvidas pelas Universidades
Públicas, por meio de uma rede ampla e diversificada de atores e instituições sociais.
2. São aceitos trabalhos nos idiomas português, espanhol e inglês. Os trabalhos
encaminhados serão avaliados pelo Conselho Editorial e pelos consultores ad hoc, que
poderão sugerir modificações.
3. A seleção é realizada por meio de avaliação pelos pares – profissionais com experiência
em Extensão Universitária e especialistas nas diferentes áreas temáticas: comunicação,
cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. No
processo de seleção, além dos critérios gerais para publicação, serão observados:
prioridade do tema, consistência científica, originalidade, atualidade de informação e
atendimento de normas éticas.
4. O e-mail com o aceite oficial do artigo será remetido aos autores somente após o
fechamento da edição, ou seja, quando a revista estiver em fase de editoração, prestes
a ser publicada.
5. Direitos autorais: os trabalhos publicados são propriedade da Revista, vedada a
reprodução total ou parcial e a tradução para outros idiomas, sem a autorização da
mesma.
6. O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva dos respectivos autores.
7. Seções da Revista:
- Editorial: matéria de responsabilidade do Conselho Editorial da Revista.
- Artigos: textos analíticos resultantes de estudos e revisões sobre temas relacionados
à Extensão Universitária ou de experiências desenvolvidas nas áreas temáticas
estabelecidas para a extensão universitária, conforme item 3. Os artigos deverão ter no
máximo 20 (vinte) páginas, incluindo os anexos e as referências.
- Opinião: opinião qualificada sobre tópicos específicos em Extensão Universitária (a
convite dos editores).
- Resenhas: síntese ou análise crítica de obras relacionadas à Extensão Universitária,
publicadas recentemente (no máximo 03 laudas).
- Livro/dissertação/tese: espaço destinado à divulgação de obras relacionadas à Extensão
Universitária, recentemente publicadas.
- Editorial: matéria de responsabilidade do Conselho Editorial da Revista.
- Artigos: textos analíticos resultantes de estudos e revisões sobre temas relacionados
à Extensão Universitária ou de experiências desenvolvidas nas áreas temáticas
estabelecidas para a extensão universitária, conforme item 3. Os artigos deverão ter no
máximo 20 (vinte) páginas, incluindo os anexos e as referências.
8. Os originais deverão ser enviados por meio eletrônico (e-mail da editora da publicação
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angelaloures@uol.com.br), com a indicação quanto ao programa e a versão utilizada
(somente programas compatíveis com o Windows), seguindo os parâmetros abaixo:
a) Fonte: Times New Roman, espaçamento 1,5 (um e meio), tamanho 12;
b) Configurações das margens em 3,0 cm para direita, esquerda, inferior e superior em
papel A4;
c) Caixa alta apenas para as siglas (os títulos deverão sempre ser compostos de caixa
alta e baixa);
d) Não utilizar tabulação em nenhum ponto do texto.
9. Quanto à estrutura, o trabalho deverá ter o seguinte formato:
a) título do trabalho em português ou no idioma do texto e em inglês e espanhol;
b) nome da instituição e setor a que os autores estão vinculados;
c) endereço completo dos autores e e-mail para correspondência;
d) indicação do autor responsável pela troca de correspondência;
e) resumo do trabalho em português, inglês e espanhol, com até 200 palavras, de acordo
com a norma NBR 6028;
f) palavras-chave (até quatro) em português, inglês e espanhol, separadas por vírgula;
g) texto propriamente dito;
h) notas: devem ser marcadas com números no alto à direita da palavra e colocadas no
final do texto, sob o título Notas, antes da referência, com letra tamanho 10;
i) Referências, conforme especificado no item 11;
10. Quanto ao texto, exige-se:
a) correção do português, do inglês e do espanhol;
b) nas citações textuais, seguir a norma NBR 10520/2002;
c) não utilizar notas de rodapé.
11. As ilustrações (mapas, tabelas, gráficos e fotografias) devem seguir em arquivo anexo
no mesmo disquete ou em outro, mas nunca incluso no texto do artigo e a localização
da figura no texto deve ser marcada com referência, obedecendo às seguintes normas:
Mapas e Fotografias: devem ser escaneados com a extensão jpg ou tif e resolução
de 300 dpi. Os cartogramas devem ser monocromáticos (tons de cinza) e com título
bem definido, escala gráfica e legenda indicando com clareza as hachuras, coordenadas
gráficas e orientação. Tabelas e Gráficos: devem vir com a indicação quanto ao programa
e a versão utilizada (somente formatos compatíveis com o Windows).
12. Para efeitos de normalização, serão adotadas as Normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). As referências devem obedecer às seguintes orientações:
máximo de 30 referências; referências ao fim do artigo devem seguir os modelos abaixo
(segundo norma da ABNT NBR 6023/2002):
- Livros:
NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (Org.). Extensão Universitária: diretrizes
conceituais e políticas: documentos básicos do Fórum de Pró- Reitores de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras. Belo Horizonte:
UFMG/PROEX, 2000.
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- Capítulos ou parte de uma obra:
ROCHA, Roberto Mauro Gurgel. Extensão universitária: momento de aplicação do
conhecimento e de intercâmbio de saberes na relação universidade sociedade? In:
THIOLLENT, Michel et al. (Org.).
Extensão universitária: conceitos, métodos e práticas. Rio de Janeiro: Universidade
Federal do Rio de Janeiro / Sub-Reitoria de Desenvolvimento e Extensão, 2003.
- Artigos em revistas:
BRAVO. Maria Inês Souza. Políticas públicas de saúde: experiência de articulação entre
ensino, pesquisa e extensão. Interagir: pensando a Extensão, Rio de Janeiro, n.1, p. 5360, ago. 2001.
- Evento como um todo:
ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 18, 2002, Florianópolis. Anais...
Florianópolis:
Universidade Federal de Santa Catarina/Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, 2002.
- Trabalho apresentado em eventos:
JÁCOME, Mintza Idesis. Práticas Alfabetizadoras para a EJA. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1, 2002, João Pessoa. Resumos...
João Pessoa: UDUFPB, 2002.
- Dissertação/Tese:
CUNHA, Lenilda Soares. O mal estar da Universidade: a tensão dos anos 90. 2001, 255f.
Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Niteroi,
2001.
- Documento em formato eletrônico:
IBGE. Cidades. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 05 abr. 2003.
13. O Prazo limite para envio dos artigos a serem submetidos à avaliação (EDIÇÃO
2013) é 10 de junho de 2013. Os artigos enviados após o prazo estipulado não
serão enviados para apreciação de nossos pareceristas. Os trabalhos deverão ser
enviados somente para o e-mail da editora da publicação, Profa. Ms. Ângela Loures
(angelaloures@uol.com.br).
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