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Apresentação
AExtensão Universitária é o elo entre universidades e sociedade, uma ligação de diversos 

atores para o compartilhamento de saberes, práticas, problemas e resoluções. É por meio 
da Extensão que o papel social das instituições de ensino superior se concretiza, unindo 

esforços em prol do bem comum. Mais que um pilar universitário, a prática extensionista é a via pela 
qual agentes buscam emancipar cidadãos, conquistar e defender a democracia, lutar pela justiça 
social e promover o desenvolvimento sustentável.

Na América Latina, mais que em qualquer outra parte do mundo, a Extensão tem como missão 
um papel renegado durante anos para com a sociedade latina: uma busca permanente pela 
construção de um continente desenvolvido, comprometido com suas pautas e que se reconhece 
como pertencente a uma sociedade marginalizada em busca de emancipação. Não basta 
apenas promover a Extensão para que ela intercambie conhecimentos e práticas, é preciso uma 
luta constante para compreender quais são os seus deveres e anseios. A dialogicidade da prática 
extensionista deve mover a construção de um novo continente.

Por isso, a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM) promove, periodicamente, 
o Congresso de Extensão AUGM. Um espaço privilegiado e rico de práticas e saberes construídos 
na e para a América Latina. Por meio de discussões, mesas temáticas, oficinas e reuniões, o 
Congresso oportuniza que extensionistas de seis países do Sul Global conheçam as diferentes 
ações desenvolvidas no território latino. É por meio de práticas próprias e comprometidas com nosso 
território que podemos avançar na construção de um Novo Mundo.

O V Congresso de Extensão da AUGM, organizado pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), contou com o tema Universidade e sociedade conectadas para o desenvolvimento 
regional sustentável. Mais de 260 trabalhos e mil participantes participaram das atividades 
promovidas pelo evento. A força extensionista, reunida virtualmente, discutiu soluções para os 
diversos problemas enfrentados pelo continente.

A seguir, apresentamos todos os trabalhos apresentados no Congresso. Desejamos que estes Anais 
sejam um arquivo histórico da Extensão em nosso continente. Sabemos que há muito para avançar, 
mas certamente esses passos já começaram a ser dados em todos os países latinos. Os trabalhos 
estão reunidos por eixos temáticos, permitindo a consulta dos leitores por área de interesse. 

Além disso, desejamos que os relatos aqui reunidos possam servir de inspiração para todas e todos 
que tiverem contato com as ações. Juntas e juntos podemos transformar a nossa sociedade e a 
América Latina e defender nossos regimes democráticos. Que a Extensão universitária possa ser o 
nosso instrumento mais valioso nessa luta!

Boa leitura!
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L a Extensión Universitaria es el vínculo entre las universidades y la sociedad, una conexión de 
varios actores para compartir conocimientos, prácticas, problemas y resoluciones. Es a través 
de la Extensión como se concreta el papel social de las instituciones de educación superior, 

aunando esfuerzos en pro del bien común. Más que un pilar universitario, la práctica extensionista 
es el medio por el cual los agentes buscan emancipar a los ciudadanos, conquistar y defender la 
democracia, luchar por justicia social y promover el desarrollo sostenible. 
 
En América Latina, más que en cualquier otra parte del mundo, la Extensión tiene como misión un papel 
que le ha sido negado durante años a la sociedad: la búsqueda permanente de la construcción de 
un continente desarrollado, comprometido con sus agendas y que se reconozca como perteneciente a 
una sociedad marginada en busca de la emancipación. No basta con promover la Extensión para que 
intercambie conocimientos y prácticas, sino que requiere una lucha constante para comprender cuáles 
son sus deberes y deseos. La dialogicidad de la práctica extensionista debe mover la construcción de 
un nuevo continente. 
 
Por ello, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) promueve periódicamente 
el Congreso de Extensión de la AUGM. Un espacio privilegiado y rico en prácticas y conocimientos 
construidos en y para América Latina. A través de debates, mesas temáticas, talleres y reuniones, el 
Congreso  permite a los extensionistas de seis países del Sur Global conocer las diferentes acciones 
desarrolladas en el territorio latino. Es a través de nuestras propias prácticas comprometidas con 
nuestro territorio como podemos avanzar en la construcción de un Nuevo Mundo. 
 
El V Congreso de Extensión de la AUGM, organizado por la Universidade Federal de Santa María 
(UFSM), tuvo como tema Universidad y sociedad conectadas para el desarrollo regional 
sostenible. Más de 260 ponencias y mil participantes formaron parte en las actividades del evento. 
La fuerza extensionista, reunida virtualmente, discutió soluciones a los diferentes problemas que 
enfrenta el continente. 
 
A continuación, presentamos todas las ponencias presentadas en el Congreso. Deseamos que estas 
actas sean un archivo histórico de la Extensión en nuestro continente. Sabemos que hay mucho que 
avanzar, pero seguramente estos pasos ya se han empezado a dar en todos los países latinos. Los 
trabajos están reunidos por ejes temáticos, lo que permite la consulta de los lectores por áreas de 
interés.  
 
Además, esperamos que los informes aquí reunidos puedan servir de inspiración a todos los que 
entren en contacto con las acciones. Juntos podemos transformar nuestra sociedad y América Latina 
y defender nuestros regímenes democráticos. ¡Que la Extensión Universitaria pueda ser nuestro 
instrumento más valioso en esta lucha! 
 
¡Buena lectura!

Tradução:
Delta Marlova Moraes do Amaral (NITRA-SAI/UFSM)
Profa. Luciana Montemezzo (DLEM/UFSM)
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136. “Somos um clã”: Clube de Leitura da FLISM
137. A Administração Dos Grupos Escolares Do Sarandeiros Em Tempos Pandêmicos

EIXO 3 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ESTADO E SOCIEDADE

138. Horizonte Sensíveis: produtos extensionistas sobre os conflitos socioambientais
139. Produção e Comercialização da Agricultura Familiar em Feiras em Santana do Livramento (RS)
140. Relacionamiento interinstitucional y divulgación de conocimientos. Un ejemplo de aplicación en Uruguay
141. Horta Agroecológica Comunitária Neide Vaz: Plantando saúde
142. Design e Inovação Social: Panorama dos Projetos de Extensão Registrados no SIGProj 
143. Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Unicamp: 20 Anos de História
144. Reserva privada de bosque nativo “El Amanecer”: un desafio tecnológico y académico en el 
centro de Argentina
145. “Campo La Cruz” desde la extensión universitaria: una experiencia de colaboración y co-
construcción
146. Educação Ambiental presente na norma ISO 26000
147. Ações pela sustentabilidade florestal na cultura do tabaco
148. Democratização dos espaços livres públicos em Estrela Velha/RS
149. Planejamento Colaborativo de Intervenções para Mobilidade Urbana Sustentável na Cidade 
de Estrela Velha/RS
150. Construcción de Circuitos Socioeconómicos de Alimentos: Experiencias de Central 
Cooperativa y Alta Red
151. Implantação de uma Horta Orgânica Urbana como Estratégia de Sustentabilidade
152. Projeto Energizando o Futuro
153. Dano-morte, Necroeconomia e Dano Existencial no Rompimento da Barragem da Vale S.A. 
em Brumadinho, MG
154. Manual de Paradiplomacia: Capacitação em cooperação internacional descentralizada às 
autoridades locais dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia
155. Reflexiones acerca de la ejecución del proyecto de extensión “Fortaleciendo comerciantes 
emprendedores”
156. Salvá tu Aire: un proyecto superador ante la deuda científica de la educación ambiental
157. Velhas e Novas formas de Comercialização de Produtos Orgânicos na Região Central do Rio 
Grande do Sul: Feiras e Grupos de Consumo
158. Planejamento Ambiental Da Quarta Colônia: motivando a comunidade pela implantação de 
um Geoparque
159. Ciclo de Palestras: Experiências de Pesquisa em Extensão Rural
160. U-Antártica, un punto de encuentro entre la sociedad y el continente más alejado del mundo
161. Diseño E Implementación De Una Espacio Interactivo Educacional En El Centro Agroecológico 
El Vergel De La Universidad De Valparaíso
162. Caminando sobre Gliptodontes y Tigres Dientes de Sable. Paleontología y Patrimonio desde 
un Enfoque Multisensorial
163. Rede de Agricultura Familiar e Agroecologia da UFMG – RAFA
164. Projeto Servidor - Relações Entre O Ambiente, Usos Da Água E Horta Escolar
165. Os Obstáculos da Educação Ambiental Contra a Exploração Mineral
166. La “Red de Apoyo a Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro, por autonomía y vida digna” y el 
Programa APEX-Cerro de la Universidad de la República: co-construcción de poder y saber popular local
167. O Impacto da Pandemia da COVID-19 a Indígenas Kaingang
168. Abordaje del Entramado Productivo del Territorio en Relación al Turismo
169. Complexidades Socioambientais na Extração e Comercialização do Minhocuçu: Atuação da 
Extensão Universitária na Sustentabilidade e Mitigação de Conflitos
170. La Universidad en las políticas públicas: una experiencia uruguaya de articulación entre 
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educación y salud, para la promoción del desarrollo sostenible en primera infância
171. Valorização e promoção da produção agrícola local através do mapeamento colaborativo dos 
locais de comércio de alimentos vegetais em Cachoeira do Sul (RS)
172. Influência da cloração da água nos parâmetros de qualidade do leite
173. Ação para Desenvolvimento de Comunidades de Agricultura Familiar no Município de Pompéu-MG
174. A sustentabilidade como instrumento do Comitê Executivo Movimento Minas 2032 e sua 
disseminação no âmbito da Educação
175. Diseño Y Elaboración De Una Guía Didáctica Orientada A Sensibilizar Y Motivar A Reducir El 
Desperdicio De Alimentos En La Comunidad Educativa >> p. 977
176. (Com)partilha na Feira: Sabores e Saberes da Alimentação como Patrimônio (p. 983)
177. Construcción de un Modelo de Gestión de la Incubadora de Empresas Cocina Comunitaria 
del Parque Tecnológico Industrial del Cerro de Montevideo, Uruguay
178. Normalización Alimentaria como Estrategia de Enseñanza en Escuela de Educación Agraria 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
179. Observatório Socioeconômico da Covid-19 como Prestador de Serviço à Sociedade: Propostas 
de Ferramental de Cursos e Planos de Combate à Crise para Recuperação Econômica e Social
180. Sustentabilidade em Artesanato de Bonecas de Pano
181. Uso da Cama Sobreposta (Deep Bedding) na Criação de Suínos - Difusão na Região Central 
do Rio Grande Do Sul
182. Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro: a Unifesp em diálogo com a sociedade
183. Análisis multidimensional de la agroecología en producciones hortícolas de Florencio Varela
184. Proyecto Granada, la comunidad de estudiantes de innovación social de la Universidad de Chile
185. Paradiplomacia em Formação: Cooperação para o Desenvolvimento do Geoparque Quarta Colônia
186. Captação de Recursos Internacionais para o Geoparque Aspirante Caçapava
187. INDI y la Evaluación del Desarrollo Infantil a Gran Escala: El Involucramiento de los Actores 
Educativos a través de Dispositivos Estables de Formación
188. Projeto Estudante – Interdisciplinaridade E Educação Ambiental: O Equilíbrio E O Uso Racional 
Dos Recursos Naturais
189. Rede de Apoio a Políticas Inclusivas para o Desenvolvimento e Ordenamento Socioterritorial 
Sustentável
190. Capacitación De Cooperativas De Recuperadores De Residuos Sólidos Urbanos En Gran La 
Plata (R. Argentina)
191. Seguimos Recuperando y Cooperando
192. Projeto RTE – Reciclagem, Tecnologia e Educação
193. Experiencias de Extensión Universitaria del grupo Suelos, en el territorio rural del Área 
Metropolitana de Buenos Aires, Argentina
194. Tecnologias Sociais e Sustentáveis no Cerrado: o Uso do Pequi como Fonte de Renda no 
Quilombo de Pontinha, Minas Gerais, Brasil
195. 3º Colóquio de Extensão Rural e Desenvolvimento: Perspectivas Sobre o Rural Brasileiro e o 
Diálogo com Experiências Internacionais
196. Experiencia de Emprendedurismo para el Desarrollo Comunitario
197. A extensão universitária e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: um estudo sobre o 
Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad
198. Assistência em Levantamentos Topográficos: Aplicações Urbanas e Rurais
199. Promoción de Vínculos para la Integración Laboral
200. Assessoria técnica ao Movimento dos Pequenos Agricultores: A atuação da extensão 
universitária em um circuito curto de comercialização de cestas
201. “Diálogos Contextuales: Mepa, Universidad Y Extensionismo”
202. Programa COMUNI
203. Compostagem - Gestão de Resíduos Orgânicos e Educação Ambiental da Horta 
Agroecológica Comunitária Neide Vaz
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204. A composição de produtos e serviços turísticos no território Geoparque Quarta Colônia/RS – Brasil

EIXO 4 - FORMAÇÃO DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO

205. Accesibilidad Educativa: Vicisitudes de la Intervinculación entre Instituciones
206. Acessibilidade e Inclusão em Pessoas com Deficiências
207. Informação em Direitos Humanos na promoção da Educação e do Acesso à Justiça
208. Para além do Quarto de Despejo: Reflexões sobre a Atuação do Programa RECAJ-UFMG e 
do Projeto Pílulas Jurídicas
209. ¿Salud y Enfermedad? Integrando Miradas desde la Cosmovisión de los Pueblos Originarios 
de la Región de Valparaíso
210. Experiências do Trabalho e dos Trabalhadores da Mineração em Tempos de Pandemia: 
Memória Social do Impacto do Vale do Rio Doce
211. Efeitos da Pandemia de Covid-19 sobre os Povos Originários do Paraná
212. Atuação do Projeto de Extensão UFSM nas Ruas: Menos Muros e Mais Portas para Catadores 
de Materiais Recicláveis e Pessoas em Situação de Rua
213. Projeto de Extensão Filosofia e Cidadania – Terceira Edição
214. Programa Gritos do Silêncio em Novo Formato: Narrativas e Possibilidades
215. Horta Agroecológica Comunitária Neide Vaz: Relógio Biológico
216. Cinema e Educação em Tempos de Pandemia: Construindo e Estabelecendo Laços de 
Aproximação em Épocas de Distanciamento
217. Crianças em Participação e Novos Processos de Produção do Território na Ocupação Vila 
Resistência – Santa Maria – RS – Brasil
218. Recordar para el Futuro. Recuperación y Transmisión de la Memoria en Relación al Terrorismo 
de Estado en la Localidad de Sauce (Departamento De Canelones) Junto al Colectivo Memoria en 
Libertad, la Asociación Civil ÁGORA y el Centro Cultural Casa de Artigas
219. O Desafio da Diferença: Acolhimento de Povos Originários do Brasil Na Universidade
220. Relato de Experiência da Organização do Curso de Formação: Atendimento à População em 
Situação de Rua Realizado pelo NAJUPPN Durante a Pandemia
221. Visibilidade Indígena - Amplifica Vozes na Potência Transformadora de Recontar Histórias das 
Suas Próprias Perspectivas e Visões de Mundo
222. Consórcios Quilombolas
223. VIRAÇÃO - Um Projeto que Luta na Educação Midiática pela Comunicação Democrática 
numa Sociedade Cada Vez Mais Plural 
224. Podcast Síntese - Mulheres com Deficiência nas Organizações Públicas e Privadas
225. LEPGHU: Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão para o Ensino de Geografia Humana
226. Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior: Reflexões com Estudantes Migrantes e 
Refugiados(as) na UFPR
227. Ser Parte del Juego. El Arte como Herramienta de Transformación Social
228. Atuação de Estudantes de Enfermagem na Campanha de Vacinação Contra a Covid-19: 
Relato de Experiência
229. Entre la Tutela y la Autogestión: Aprendizajes Universitarios en el Proceso de Organización 
Colectiva de las Personas en Situación De Calle
230. Con las Manos en la Granja, Generando Competencias para la Inserción Laboral en 
Actividades Agrícolas
231. Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) - Integrando Idosos
232. Organização e Participação da Sociedade Civil no Controle Social da Política de Assistência 
Social: Espaço para a Extensão Universitária
233. Género y Territorio en las Prácticas Socio Comunitarias
234. Ação Educativa acerca das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no Hospital Regional 
de Santa Maria/RS: um Relato de Experiência

1147

1152

1153
1158
1164

1170

1176

1182
1186

1191
1196
1201
1206

1212

1217

1223
1228

1233

1237
1243

1248
1254
1260

1266
1271

1278

1282

1288
1294

1300
1306

1312



Anais do 
V CONGRESSO DE 

EXTENSÃO DA AUGM

UNIVERSIDADE E SOCIEDADE
CONECTADAS PARA O

DESENVOLVIMENTO
REGIONALSUSTENTÁVEL

Anais do V Congresso de Extensão da AUGM | 2021

235. La Experiencia de las Cátedras Interdisciplinarias de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de Chile
236. Dictadura en Uruguay. Reflexiones acerca del Trabajo Sobre Memorias e Identidades Locales 
en un Contexto Pandémico
237. Importância da Audiodescrição para as Pessoas com Deficiência Visual
238. Universidades Privadas, Dimensión Social y Concepto de Ciudadano. Un Estudio de Caso
239. Experiencia de Trabajo Extensionista en Función de la Situación de Pandemia por Covid-19
240. Construção de um Banco de Sinais Gesto-Visuais para o Sistema Digestório
241. Una Experiencia de Cambio Estructural de Acciones de Intervención en um Proyecto de 
Extensión, en Situación de Pandemia
242. Acessibilidade na Pandemia: Libras e Língua Portuguesa para Surdos
243. Cinema na Escola em Tempos Emergentes: Direitos Humanos em Épocas de Distanciamento
244. Ponencia para Augm: Voluntariado de Trabajo Social en Tiempos de COVID-19
245. Saúde e Cidadania em Fronteiras
246. O Impacto do Projeto Semear EPM na Vida dos Alunos do Campus São Paulo
247. Deriva do Bem: Cidade, Encontro, Memória e Fotografia
248. Direitos Humanos, Redes e Conexões
249. Coletivo Feminista Universitário como Estratégia de Educação para Igualdade de Gênero
250. Programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social e Reurbanização de 
Assentamentos Humanos Precários da UFSM
251. Educação em Direitos Humanos e a Atuação do Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da 
UFSM: Migrantes e Refugiados e Reconhecimento do Sujeito de Direitos
252. Projeto de Urbanismo - Vila Resistência, Santa Maria – RS
253. Experiencias Extensionistas Significativas en la Región Nea. Concientización sobre los 
Derechos fundamentales
254. Coletivo Conversae e Ressignificares: Debatendo a Cultura Machista e a Masculinidade 
Tóxica Entre Homens
255. Prácticas Deportivas y Derechos de Infancia “...un niño no puede estar encerrado todo el día... 
tiene que estar abajo del sol...”
256. Promoción del Desarrollo Integral de Niños y Niñas en Primera Infancia
257. Conexões Maternas: Reflexões Sobre o Trabalho Produtivo e Reprodutivo no Contexto da 
Pandemia
258. No Embalo dos Livros: o Aconchego da Literatura para os Profissionais de Saúde
259. Projeto de Extensão “Casa Rosa São José da Lapa”: um Relato de Experiência no Período da 
Pandemia de COVID-19
260. Exercícios Físicos nas Doenças Cardiovasculares durante a Pandemia de Coronavírus
261. Educação em Direitos Humanos e a Atuação do Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da 
UFSM: Migrantes e Refugiados e Reconhecimento do Sujeito de Direitos
262. Encarceramento, Infância e Direitos Humanos: Questões para a Educação 
263. Máquina de Ativismos em Direitos Humanos: por Novos Caminhos de Inter(ação) com a Sociedade 
264. Projeto de Arquitetura – Vila Resistência, Santa Maria – RS
265. Programa Ecolândia: Continuidade da Produção Radiofônica Durante a Pandemia
266. Informativo EduConexão: Uma Proposta para a Educação Midiática por Meio da Extensão 
Universitária
267. Projeto de Regularização Fundiária - Vila Resistência, Santa Maria-RS
268. Corredores Culturais: Empoderamento das Comunidades Indígenas e Quilombolas do Corredor 
Internacional Brasil/Uruguai
269. Educação em Direitos Humanos: Vozes das Crianças, Adolescentes e Jovens
270. Saber Social: Desenvolvimento do Marketing em Organizações Sociais
271. A Telefisioterapia como uma Forma de Reinclusão dos Trabalhadores
272. Quedas e Fraturas: É possível Prevenir? Construção de Vídeo Educativo para Educação em Saúde
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273. Assessoramento Técnico em Urbanismo na Vila Resistência, em Santa Maria (RS)
274. Destinação do Imposto de Renda Pessoa Física 2021: Quem são os Destinadores de Santa Maria/RS?
275. La pandemia que vivimos como oportunidad para democratizar el conocimiento
276. LEPGHU: Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão para o Ensino de Geografia Humana
277. Danzaterapia para Adultos Mayores del Pum (Programa Universitario De Mayores Une)
278. Una Plataforma para Democratizar la Generación de Actividades Móviles: E-Basura, Un Caso de Estudio
279. De la Casa a la Ciudad. La Construcción de lo Común en la Vivienda Cooperativa en Uruguay
280. Acceso a Justicia de Personas Pertenecientes a Pueblos Indígenas en la Provincia del Chaco, 
Argentina
281. A Importância da Língua e da Literatura na Formação Cidadã do Aluno da EJA
282. A Percepção dos Estudantes de um Centro de Ensino de uma Universidade Federal sobre a 
Acessibilidade e Inclusão no Contexto Universitário
283. O que Você Estava Vestindo? Precisamos Falar sobre Violência Sexual
284. Aplicación de una Asignatura de Rol Social en el Currículo de Formación Temprana de 
Química y Farmacia, en la Universidad de Santiago de Chile
285. Extensión y Derechos Humanos: una Experiencia de Extensión Universitaria sobre Memoria 
Reciente con Organizaciones Canarias (2018-2020)
286. Taller de Afectación desde el Relato para la Emergencia de Nuevas Ciudadanías
287. Educar para la igualdad: Curso de Derechos Humanos y Extensión Universitaria
288. Extensão como Prática da Liberdade
289. Contribución a la Construcción Colectiva de la Memoria y la Búsqueda de Justicia con 
Generaciones Nacidas en Dictadura
290. Educação Permanente e Inclusão de Pessoas com Deficiência: Fazendo Extensão Durante a 
Pandemia da COVID-19
291. Acessibilidade Para Pessoas com Nanismo
292. Feminismos e Acesso à Justiça: uma Análise a Partir das Obras de Silvia Federici e Nancy 
Fraser e da Atuação da Extensão do RECAJ/UFMG
293. Ações Educativas acerca das Infecções Sexualmente Transmissíveis nas Unidades Prisionais 
de Santa Maria/RS: Relato de Experiência
294. Dor Crônica: Compartilhando Saberes em Tempo de Pandemia
295. Adaptando la Extensión Universitaria de lo Presencial a lo Virtual: Aprendizajes sobre 
Alimentación Saludable, Reciclado y Huerta Orgánica
296. EnvelhecerSER em Ação: Atividades para Idosos que Vivem em Instituições de Longa 
Permanência no Contexto da Pandemia
297. Ciclo de Charlas Virtu@les. Las Mujeres en los Tiempos de Occidente: Géneros, Derechos y 
Diversidades
298. Permitido ou Proibido? Prostituição em Recife no Início do Século XX
299. Formação para Preceptoria em Saúde sob o Olhar da Interprofissionalidade - Aproximações 
Ensino-Serviço-Comunidade
300. Destellos de Memoria Una Exploración Artística desde el Silencio Político
301. Hacia el Interior de los Alimentos: Una Propuesta de Extensión Interdisciplinaria Para Trabajar 
Contenidos de Matemática y Ciencias Naturales
302. Desafios Para Inclusão de Idosos na Universidade Aberta para Terceira Idade no Contexto da 
Pandemia
303. Acolhimento de Migrantes e Refugiados pela Experiência Extensionista das Rodas de 
Conversa do Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSM
304. Entramados Culturales: Fortalecimiento de las Identidades Culturales
305. X CEHCAABI: o Compartilhamento de Experiências Antirracistas
306. A Educação em Tempos Digitais e de Mobilidade como Condição para a Cidadania: Ações 
de Extensão de um Grupo de Pesquisa
307. Curso de Extensão em Direitos Humanos para Professores da Rede Pública de Educação 
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Básica de Florianópolis e Região
308. Ruta de Memoria y Derechos Humanos en Independencia: un Espacio para Fortalecer la 
Memoria Colectiva y los Vínculos en el Territorio
309. A UNATI como Espaço de Construção Coletiva de Novos Saberes: as Discussões sobre a 
Agenda 2030 e as Trocas Culturais em Tempos de Pandemia
310. Entramado en la Formación del/la Licenciado/a en Nutrición y la Extensión Universitaria: 
Socialización de un Taller Educativo Nutricional sobre la Percepción de la Imagen Corporal
311. Projeto de Extensão Enlaces: Intervenções em Terapia Familiar e de Casal
312. Promoviendo Cuidados de Salud Bucal en Alumnos de la Escuela Especial CARIDI
313. Trabalho e Vida: Ações com Mulheres Recicladoras
314. Trabajadores/as Comunitarios/as en Salud en la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento; 
Durante la Pandemia por COVID-19
315. (Re)pensando Aspectos de Inclusão: Conexões entre Debates Geográficos e a Terceira Idade
316. Reinvenção de Caminhos: Cursinho Popular Guimarães Rosa em Tempos de Isolamento Social
317. UFSM Model United Nations (UFSMUN)
318. Sexualidade: Mitos e Verdades
319. Olericultura e Plantas Medicinais na Formação Agroecológica e Hortoterapia com Adolescentes 
em Conflito com a Lei
320. APS al Día, Una Propuesta Democratizadora para fomentar el Empoderamiento Ciudadano
321. “Já! Mais Educação: Educação Inspirando Vidas”
322. Educación, Cultura y Salud
323. Estudio epidemiológico de enfermedades gastrointestinales y promoción de salud en niños de 
la ciudad de San Luis, Argentina
324. O Laboratório Lúdico Pedagógico – LALUPE e as Ações Extensionistas para Promoção do 
Direito à Educação
325. Formação de Professores Alfabetizadores e o Direito à Aprendizagem
326. Lixo Não é Lixo: Reciclando Práticas e Ideias
327. O direito de existir na morte: memória, inclusão e cidadania no reconhecimento de cemitérios 
quilombolas de Caçapava do Sul – RS

EIXO 5 - COMUNICAÇÃO E REDES

328. La comunicación en red: una experiencia de acercamiento al territorio em la descentralización 
universitaria en Uruguay
329. O uso do Instagram® como ferramenta de educação em saúde nas disfunções do trato 
urinário inferior
330. A divulgação de conteúdo científico em mídias sociais como ferramenta informativa sobre a 
Saúde da mulher, com foco no carcinoma de colo uterino 
331. Projeto de Extensão sobre a promoção do uso racional e seguro de medicamentos para 
animais e seu Impacto na Sociedade
332. Iniciativas Editoriais Acadêmicas: Rede de Ideias
333. Observando o mundo pandêmico: uma possível diluição das fronteiras entre centro e periferia: 
TICs e informação na perspectiva da extensão a partir do Projeto Lazos América Latina
334. El Podcast Como Recurso De Visibilización De La Extensión
335. Na Onda da Aquacultura, um Mergulho dos Organismos Aquáticos na UFMG
336. Os desafios na divulgação de informações sobre a COVID-19 para as populações periféricas: 
a Rádio Janela e suas redes sociais
337. O uso das Redes Sociais para Disseminação de Informações Acerca da Eficiência Energética
338. Log&Mob 2021: Minicurso Online sobre Logística e Mobilidade
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Resumo simples
O acesso à saúde é um direito constitucional de todos e dever do estado, porém em
muitos lugares do Brasil esse direito não é contemplado. A Comunidade Mário Cardim,
localizada em São Paulo-SP, é um exemplo desses lugares. Ela consiste em um
complexo que abriga mais de 500 famílias que não possuem nenhuma assistência de
saúde pública primária. Diante disso, o presente projeto teve como escopo realizar um
levantamento de dados a fim de entender as necessidades de saúde dos moradores da
comunidade, para que futuramente a Escola Paulista de Medicina - Unifesp juntamente
com outros parceiros possa criar um projeto de extensão de modo a suprir uma parcela
das demandas de saúde dessa população.

Palavras-chave: Extensão; acesso à saúde, Comunidade Mário Cardim; Necessidades
de saúde; Extensão; Ensino médico
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Introdução

O acesso à saúde é um direito constitucional de todos e dever do estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para

sua promoção, proteção e recuperação (Artigo 196 da Constituição Federal de 1988).

Entretanto, ainda há locais, como a Comunidade Mário Cardim, em que esse direito é

desrespeitado pelos órgãos de competência. Visando o planejamento de futuras

intervenções e impactos positivos nesse âmbito, surge o propósito de conhecer a

comunidade local, escutar pela voz dos próprios moradores como se sentem, o que

precisam, e o que desejam.

Em conjunto a esse fato, há também a finalidade de desempenhar os objetivos

das Diretrizes Curriculares dos Curso de Graduação da Saúde de estimular os alunos a

aprender a conhecer, de formar profissionais com autonomia e discernimento para

assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento

prestado aos indivíduos, famílias e comunidades. Afinal a formação de médicos

consiste, além do conhecimento técnico e científico, na humanização e percepção do

contexto social dos seus pacientes e para tal atributo, é necessário a convivência e o

diálogo na relação médico-paciente. Assim, a atividade de visita e contato com a

comunidade surge no âmbito de criar um vínculo de confiança e de compreensão dos

futuros médicos frente a seus pacientes.

Objetivos

São objetivos do projeto (Tabela 1):

- Obter o perfil demográfico e epidemiológico da comunidade Mário Cardim

- Identificar as necessidades de saúde da população da comunidade

- Observar e entender a dinâmica da comunidade Mário Cardim
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- Iniciar o estabelecimento de vínculo de confiança com a população da

comunidade

Tabela 1. Associações na relação Comunidade Mário Cardim e Escola Paulista de

Medicina

Materiais e Métodos (Metodologia)

1. Foi formado um grupo de alunos de medicina da Escola Paulista de Medicina e

de corpo docente responsável para visitar a Comunidade Mário Cardim em

conjunto com facilitadores da própria comunidade que se voluntariaram a ajudar.

2. Foram (e serão) realizadas visitas à comunidade para conhecer os moradores e

realizar a aplicação de um questionário on-line estruturado com conteúdo

necessário para, posteriormente, realizar um diagnóstico epidemiológico

(Imagem 1).

3. Analisar as respostas e planejar intervenções ao nosso alcance, de forma a

diminuir os agravos à saúde e minimizar a baixa cobertura assistencial, devido a

ausência de uma unidade básica de saúde na região.

4. Cadastrar as famílias de forma a conhecer a situação populacional e de saúde

bem como estratificar seus riscos para planejar e implementar ações imediatas,

mediatas e tardias para a comunidade.
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Imagem 1. Alunos e professores na Comunidade Mário Cardim

Resultados, discussão e análises

A formação por competências implica desenvolver no estudante a capacidade

de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para lidar com as situações, os

problemas e os dilemas da vida real. Os alunos devem aprender a resolver problemas

de saúde. Para isso, é necessário desenvolver competências essenciais, extraídas de

inter-relações entre os domínios: profissionalismo, relacionamentos interpessoais e

comunicação, atenção integral à saúde das pessoas, organização de sistemas de saúde

e atenção em saúde pública, gestão do conhecimento e conhecimento médico.

A formação de recursos humanos na saúde requer profissionais

verdadeiramente compromissados com os princípios do SUS nas demandas das

comunidades. Com a implementação desse projeto, que será parte de um programa de

atenção integral à saúde, que pretendemos desenvolver com a comunidade,

esperamos contribuir com a qualificação da formação médica e na certificação das

competências necessárias para atender com qualidade às demandas e necessidades de

saúde da população dentro de padrões de conhecimentos, habilidades, atitudes éticas e

de responsabilidade social.

Em relação às coleta de dados, a princípio, esperava-se ter um contato inicial
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com os moradores da comunidade e obter um levantamento populacional e de saúde

satisfatório com ênfase nas carências no âmbito da saúde. Tal escopo foi alcançado de

modo que foram realizadas 4 visitas, contabilizando 20 horas, nas quais 150 famílias

foram cadastradas, totalizando 386 pessoas. Dentre essas pessoas 95,3% negam

acompanhamento contínuo em alguma Unidade Básica de Saúde, 55,7% já receberam

indicação para consultar médicos especialistas/generalistas e 0,9% possui convênio

particular.

Considerações

Observa-se o desamparo em relação à saúde da Comunidade Mario Cardim

através dos resultados parciais. Não obstante, a relação criada entre os alunos e a

comunidade será de grande ajuda para contribuir futuramente nesse quesito, quanto

também no quesito da formação de médicos com visão de integralidade, do cuidado

com qualidade, humanização e compromisso social.
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Extensión, ciencias y pandemia. Aportes de las universidades en
tiempos de COVID1

Andrés Gabriel WURSTEN2
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Resumen

El presente trabajo expone de manera preliminar una serie de políticas y acciones en
extensión orientadas a movilizar los recursos universitarios a partir de las problemáticas
profundizadas o emergentes en el contexto atravesado por la pandemia de COVID-19.
El interés está puesto en el potencial de la función para generar procesos de
comunicación y apropiación social de las ciencias, articulando con diferentes agentes
sociales y sus realidades comunitarias. La propuesta es uno de los interrogantes que
conforman un proyecto de investigación más amplio -en elaboración- el cual pretende
indagar sobre el estado actual de la extensión en las universidades nacionales públicas
de Argentina y sus aportes en la puesta en circulación de los conocimientos.

Palabras clave: Extensión Universitaria; Comunicación de las Ciencias; Apropiación
Social de las Ciencias; Pandemia COVID-19

Introducción
La extensión universitaria en América Latina posee un devenir particular que la

conforma como una función potencial para la comunicación y apropiación social de las

ciencias. Desde sus primeros antecedentes, fiel a las tendencias europeas de finales de

Siglo XIX, pretendió ampliar la educación hacia sectores de la población que no

formaban parte de la casa de altos estudios, en principio, obreros. Los movimientos

reformistas -cuyo acontecimiento icónico es la sublevación de los estudiantes de

Córdoba en 1918- se alejaron de las influencias foráneas por un proyecto propio y

profundizaron los objetivos imponiendo a la universidad una “misión social” a partir de

la cual se comprometía a trabajar sobre las necesidades del entorno en vistas al

desarrollo cultural y científico de los países. A partir de este legado se generaron

diversos debates, encuentro y redes de trabajo en torno a la extensión que, al día de hoy,

2 Licenciado en Comunicación Social y Doctor en Ciencias Sociales. Docente, investigador y extensionista de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, especializado en los vínculos ciencias, tecnologías y sociedades; comunicación y apropiación social de las
ciencias; extensión universitaria.

1 Trabajo presentado en el Eje 3 - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad  del V Congreso de Extensión AUGM.
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pretenden definir las características de la función y fomentar acciones en ese sentido

(Tcach, 2018). Como resultado quedó intrínseco en el accionar universitario

-especialmente a través de la extensión- un ethos (De Sousa Santos, 2007) que induce a

abordar las demandas, necesidades y deseos de la población movilizando capacidades y

recursos de la institución en la cual los conocimientos científico-técnicos (CyT)

conforman un elemento central.

La particularidad y aportes de la extensión para la comunicación de las ciencias

está en la generación de encuentros entre el sector académico y grupos sociales a partir

de los cuales se genera una retroalimentación entre los saberes de las distintas

disciplinas y las realidades comunitarias. En este sentido, puede ir más allá de compartir

o poner a circular las ciencias y proponer su apropiación, es decir, la resignificación y

utilización de los conocimientos de parte de ambos agentes -universitarios/as y extra

universitarios/as- de acuerdo a sus problemáticas particulares. (Wursten, 2021)

En el actual contexto de pandemia de COVID-19, sus consecuentes medidas de

aislamiento y distanciamiento social, emergen diferentes problemáticas sociales y se

profundizan otras existentes. En primer lugar, se puede mencionar la excesiva,

deficiente y/o falsa información sobre el virus, sus consecuencias y tratamientos que,

incluso, originó el concepto de “infodemia”. Por otra parte, los problemas del

abastecimiento -de alimentos, elementos sanitarios, etc.- sobre todo en zonas y barrios

marginales sumado, en algunos casos, a la falta de respuesta estatal y la escasez de

recursos propios de estos sectores. Asimismo, las consecuencias sociales y psicológicas

del aislamiento poblacional que modifica las rutinas cotidianas y las relaciones entre las

personas.

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre la extensión y su función en la

comunicación y apropiación social de las ciencias, es posible encontrar en su accionar

contribuciones para la superación de los problemas descritos. Entonces, es preciso

interrogarse sobre: ¿En qué medida el accionar universitario en extensión se orientó o

modificó por la eventualidad del COVID?, ¿cuál es el aporte de la función hacia las

problemáticas sociales actuales?
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Objetivos

-Relevar las políticas y acciones en extensión de las universidades nacionales argentinas

realizadas en el en el contexto de pandemia (2020-2021)

-Analizar sus contribuciones hacia las problemáticas sociales continuadas,

profundizadas y producidas en el contexto de pandemia

Materiales y Métodos (Metodología)
Como se indicó, esta ponencia es un análisis preliminar de uno de los tópicos que

conforman un proyecto de investigación -en desarrollo- más amplio. De acuerdo a ello,

se pretende indagar en políticas y acciones de extensión que movilizan recursos

universitarios para enfrentar las diferentes problemáticas sociales en el contexto de

pandemia de COVID-19.

Para realizar dicho trabajo se seleccionaron tres instituciones de estudio:

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional de La Pampa

(UNLPam) y Universidad Nacional de San Luis (UNSL) . De cada uno de los casos se3

analiza la información de sus sitios web a partir de las siguientes categorías: 1) Políticas

de extensión orientadas a abordar las problemáticas acaecidas por el COVID-19; 2)

experiencias particulares de grupos extensionistas realizadas durante la pandemia, que

pretendan contribuir a las problemáticas sociales profundizadas y/o emergentes del

contexto actual.

Resultados, discusión y análisis
En primer lugar, debe destacarse que la extensión sostuvo su vínculo con las

comunidades. Cuestión no menor, si se tiene en cuenta que las universidades de

argentina cerraron sus edificios, desarrollando las clases de forma virtual -aún lo hacen-

y discontinuado parcial o totalmente algunas de sus actividades entre las cuales se puede

mencionar: museos y observatorios, prácticas académicas y pre-profesionales, servicios

de biblioteca, concursos para el personal.

En el plano institucional, la extensión es considerado como un trabajo clave del

accionar institucional para contribuir a la comunidad desde la prevención sanitaria hasta

3 La selección se debe a la disponibilidad de la información y el conocimiento previo del autor sobre las instituciones.
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los impactos económicos y psicosociales producidos por la pandemia y medidas de

aislamiento. En este sentido, la convocatoria de la UNER de Acciones de Extensión de

Emergencia tiene como objetivo: “dar respuesta a demandas de la comunidad en

relación a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al

coronavirus COVID-19” De modo similar, la UNLPam llama a la elaboración de4

propuestas orientadas a “fortalecer los lazos con la comunidad en un escenario de riesgo

sanitario y social de pandemia”5

De acuerdo a las iniciativas particulares se destaca que las propuestas se

modificaron ante la pandemia en dos sentidos: 1) Se adecuaron a las medidas de

aislamiento, principalmente, a través de la virtualización de las actividades; 2)

redireccionar sus propósitos hacia la contribución de los problemas asociados con el

COVID o profundizados por el mismo. Por ejemplo, el programa “Universidad y

Municipios” de la UNSL que consiste en una propuesta formativa en diversas temáticas,

continúa mediante cursos virtuales. Por otra parte, las acciones de emergencias

presentadas en la UNER muestran un abordaje de diversos temas a partir de la situación

particular de pandemia, entre las cuales se puede mencionar: Alimentación sana, segura

y soberana en tiempo de cuarentena; Sobre “Habitar las Calles” en épocas de pandemia;

Acompañamiento feminista en tiempos de pandemia; Recomendaciones para la atención

de personas Trans, Travestis y No Binarixs en el marco del COVID-19; Vejeces en

tiempos de pandemia.

Como se puede observar, la extensión universitaria tomó el compromiso de

trabajar y contribuir ante la emergencia sanitaria y la situación de aislamiento. En tal

sentido dispuso conocimientos, capacidades y recursos para abordar demandas y

necesidades sociales profundizadas por el COVID o emergentes en el actual contexto:

pobreza, condiciones socio-ambientales desfavorables, violencia, entre otros.

Asimismo, supo adoptar su labor para cumplir con las medidas de prevención

establecidas por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

Consideraciones

5 http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/extension-universitaria/convocatorias/programas-proyectos-acciones-2021

4 https://noticias.uner.edu.ar/notas/9972/acciones-de-extension-en-emergencia
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El trabajo en extensión se coloca en línea con la Declaración de la Conferencia Regional

de Educación Superior en América Latina y el Caribe, en donde se propone la CyT

como contribución para el bienestar de toda la población: “Los universitarios de hoy,

como los de hace un siglo, nos pronunciamos a favor de la ciencia desde el humanismo

y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todas y todos.”

(CRES, 2018: 6) Ello puede observarse en el análisis del contexto actual -aunque de

carácter exploratorio y preliminar- en el cual la función orientó su trabajado para paliar

y superar sus consecuencias locales mediante los saberes y capacidades CyT.

En este sentido, se comprende que la extensión pueden aportar a para cumplir

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU -fin de la pobreza, hambre cero,

igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y crecimiento económico, reducción de

las desigualdades, entre otros- al conforma una interfaz entre la universidad y los

diferentes grupos sociales a partir de los cuales se genera una interacción entre

conocimientos científicos y las realidades comunitarias.
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Proyectos y Prácticas de Extensión de Educación Experiencial. Gestión
y articulación de acciones en pandemia Covid-19.1

Boffelli Mariana - Leguizamón Silvia - Sordo Sandra – Stepanic Pouey Evelyn 42 3 4

Universidad Nacional del Litoral. UNL. Santa Fe. Argentina

Resumen
Se comparten acciones realizadas por el Área de Incorporación Curricular de la
Extensión, -parte del Programa de Integración de Funciones- junto al Programa de
Intervención Sociocultural y el área estratégica transversal Territorio Sociocultural de
la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral.
Éstas buscaron continuar el proceso de institucionalización de las Prácticas de
Extensión de Educación Experiencial pertenecientes a la 12° convocatoria, así como
acompañar a los proyectos de extensión pertenecientes a la convocatoria 2019-2020,
que vieron irrumpidas sus acciones debido a las restricciones de aislamiento y
distanciamiento social preventivo obligatorio que ocurrieron en todo el territorio
nacional, producto del contexto pandémico del año 2020, como consecuencia del Covid
19.

Palabras-clave
Prácticas de Extensión de Educación Experiencial; Proyectos de Extensión; Pandemia
Covid 19.

Introducción

Lo que compartiremos en esta presentación son acciones que están en consonancia

con el PDI-UNL (2010-2019), cuando toma como referencia que “…la integración entre

la Extensión y la Enseñanza nos posiciona desde una perspectiva en la que los saberes

culturales y los conocimientos académicos-científicos se ponen en juego con otros

saberes y conocimientos que posee la sociedad, lo que posibilita analizar y abordar los

problemas a partir de una concepción y comprensión de la complejidad”. Actualmente,

dichas acciones tienden a fortalecer y profundizar mecanismos y estrategias

4 Miembros del Area Incorporación Curricular de la Extensión de la SESyC UNL
3 Miembro del Area Territorio Sociocultural de la SESyC UNL
2 Coordinadora del programa Integración de Funciones de la Secretaria de Extensión Social y Cultural (SESyC) UNL

1 propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de
AUGM.
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institucionales en la integración de la docencia y la extensión y se enmarcan en el Plan

Institucional Estratégico 100+10 aprobado por la Resolución CS n° 340/20.

Cabe aclarar que el dispositivo que integra la docencia y la extensión en nuestra

universidad son las Prácticas de Extensión con enfoque en la Educación Experiencial5

(PEEE). Tanto el proceso de institucionalización de las PEEE, así como los proyectos

de extensión presentados durante la convocatoria 2019-2020 se han visto irrumpidos por

el contexto de pandemia mundial del año 2020 y que ha ocasionado disposiciones de

aislamiento y distanciamiento en las actividades académicas de nuestra universidad, así

como en la mayoría de las universidades nacionales. 

En este contexto, la SESyC plantea acciones en articulación con las unidades

académicas, las áreas centrales y los territorios de intervención tendientes a fortalecer el

acompañamiento a la comunidad universitaria así como a las comunidades barriales,

instituciones y referentes del medio social con los cuales se venía trabajando. Con este

horizonte se plantea como propósito general, para el período agosto-noviembre/2020-

“Promover y generar acciones de carácter sociocultural, sostenibles en términos de

desarrollo, con especial énfasis en las condiciones generadas en el contexto actual” y

se identifica como propósito específico el de Generar estrategias y contenidos

accesibles sobre prácticas saludables y apoyos necesarios para las personas e

instituciones en el marco de la pandemia por COVID19.

Desarrollo:

Recuperando lo que dice la Resol. 274/07 y específicamente en su Artículo nº 2

donde expresa; Se entiende por “Prácticas de Extensión” al conjunto de actividades

curriculares realizadas por los alumnos que impliquen diversos niveles de interacción e

5 Una estrategia de enseñanza con enfoque holístico, que está destinada a relacionar el aprendizaje
académico con la vida real. Con ese fin, propone al alumno realizar actividades en las que, a partir de esa
conexión con la práctica, se le requiere que ponga en situación auténtica, es decir en la vida real, las
habilidades y conocimientos teóricos que posee, que evalúe sus consecuencias, enriquezca esos
conocimientos y habilidades, identifique nuevos problemas. (Camilioni, 2013:15)
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intervención en el medio social, cultural y productivo, las PEEE, se constituyen para la

UNL en un dispositivo de intervención en lo social que “se presenta como un

instrumento de transformación no solo de las circunstancias donde concretamente actúa,

sino también como un dispositivo de integración y facilitación del diálogo entre

diferentes lógicas que surgen de distinta forma comprensiva explicativa, no sólo de los

problemas sociales, sino de las Instituciones en sí mismas.”. (pp. 3, 4).

Asimismo, si focalizamos en el reglamento del Sistema Integrado de Programas,

Proyectos y Prácticas de Extensión, aprobado por Resolución CS n° 16/19 se puede leer

en su Art. 9 que tanto los proyectos como las prácticas de extensión “son unidades

autónomas de acción” que “se conforman como un modo más de articulación e

integración de la Universidad con el medio social contribuyendo a la promoción del

desarrollo local y regional y a la mejora de la calidad de vida de la población”

    Desde estas convicciones, (….) es que asumimos el desafío de hacer frente como

equipo de gestión, al contexto pandémico, que ha sumergido a las diferentes

comunidades en un paréntesis en las acciones. Así es que desde la SESyC se propone en

articulación con las UUAA de nuestra casa, las áreas centrales y los territorios de

intervención, “Promover y generar acciones de carácter sociocultural, sostenibles en

términos de desarrollo, con especial énfasis en las condiciones generadas en el contexto

actual”. Con este rumbo, comienza a trabajar mancomunadamente el Programa

Integración de Funciones con el Programa Intervención sociocultural, y el área

estratégica transversal Territorio Sociocultural, en pos de identificar prácticas de

extensión con temáticas similares, modificar contextos atravesados por problemáticas

semejantes, y que interactúen con las mismas instituciones. Así es que focalizamos en el

Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS): “Formar, concientizar y pensar en

común con el barrio para transformar la ciudad: separación, clasificación y reciclado

de residuos sólidos en el barrio San Lorenzo y en la PEEE "Prácticas de extensión de

educación experiencial en el Complejo Ambiental del relleno sanitario de Santa Fe, una
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intervención conjunta entre la Escuela Industrial Superior y la Asociación Civil

Dignidad y Vida Sana" que abordaban la temática de los residuos sólidos urbanos y la

problemática de la separación de los mismos, buscando la concientización en la

población y la implementación efectiva en instituciones educativas. Teniendo en cuenta

que, del intercambio con los equipos docentes y de estos con los actores no

universitarios participantes de las propuestas, surge la posibilidad de realizar sus

prácticas desde la virtualidad en función del contexto mencionado, se readecuaron las

actividades que habían sido planificadas para la presencialidad. Esta nueva modalidad

resultaba compleja a la hora de llevar adelante las acciones; y es entonces que se han

concretado reuniones virtuales entre los equipos de extensión y el equipo de gestión

conformado para acompañarlos, a fin de visualizar sentidos compartidos, dificultades,

intereses y posibilidades con la intención de definir acuerdos de acciones conjuntas,

con vistas a la sustentabilidad para ser realizadas desde la virtualidad. 

En este sentido, el acompañamiento se presentaba al decir de Sandra Nicastro, como

un modo de regulación de los haceres posibles, así como de las sensaciones que vivían

-ansiedades, impotencias, desconcierto, etc - los actores involucrados. En las reuniones

mencionadas surge como problemática la dificultad en el acceso a la conectividad que

tenían las instituciones con las que trabajaban los equipos docentes. Por su parte, el

equipo de la PEEE manifestó que era posible la interacción de los estudiantes con un

representante de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una visita

virtual a la planta de recuperación del Complejo Ambiental, aunque advirtió como

inconveniente incorporar a las actividades, a uno de los actores participantes de la

propuesta: la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, debido a problemáticas que 

estaban atravesando, como consecuencia de la pandemia. No obstante, dicha asociación

había planteado al equipo docente, la necesidad de seguir con la concientización sobre

la importancia de la separación de residuos y sobre cómo realizarla, para que al

momento de retornar a sus actividades normales, cuenten con la posibilidad de mejorar
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la calidad de su trabajo. Es importante destacar que esta asociación realiza

clasificación, adecuación y comercialización de materiales, tomando lo recaudado como

beneficio propio. Es una entidad que resulta de la organización “formal” de numerosas

familias de ex-recolectores, siendo un espacio clave para la contención de los

trabajadores informales en ausencia de fuentes de empleo digno y genuino. 

En relación al trabajo que el equipo de PEIS debía realizar con alumnos de tres escuelas

del barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe, se expresó la imposibilidad de

mantener comunicación virtual con dichas comunidades debido a los problemas de

conectividad y escasos recursos. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, surge del

equipo de PEEE, en consonancia con lo planteado por la asociación participante de la

práctica -como producto para compartir- la idea de realizar un audiovisual educativo,

poniendo énfasis en la política vigente de separación de residuos, y la visibilización de

la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana y la tarea que realizan sus integrantes. Esto ha

sido posible debido a que el equipo de práctica mantuvo la interacción -aunque no,

desde la presencialidad; sino desde otros canales de comunicación -con los integrantes

de la Asociación, lo cual permitió construir acuerdos y llevar adelante el mencionado

audiovisual. Por su parte el equipo del PEIS toma esta iniciativa para complementar sus

acciones como elaboración de una encuesta a las instituciones educativas, que podría

arrojar puntos e intereses en común entre ambos equipos para diseñar futuras acciones

conjuntas. 

Así es como, los equipos continuaban con el compromiso “de estar ahí”, desde una idea

de “presencia” diferente, y convencidos de que “...lo fundamental de la humanidad es

producir más humanidad, es producir una humanidad más consciente de los requisitos

del ser humano” (Savater 1997:63).

Teniendo en cuenta que las PEEE son financiadas por la SESyC, se realizan gestiones 

con el propósito de que el audiovisual revista carácter institucional, por lo que se trabajó
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con la Unidad Económico Financiera y Comunicación Estratégica, sobre los criterios

para la elaboración  y producción de éste.

Finalmente, la propuesta de PEEE fue socializada en el ciclo de talleres de capacitación

“Proyectos y prácticas de extensión: comunicación y territorio” organizado por el área

de Programas y Proyectos de extensión y llevado adelante por el área de Comunicación

Estratégica de la SESyC, en el encuentro denominado “Proyectos y prácticas de

extensión y estrategias de comunicación en pandemia”, espacio donde se compartieron

experiencias que readecuaron sus estrategias de acciones durante la pandemia.

Consideraciones finales:

En relación al trabajo de gestión, reafirmamos la idea de que la articulación entre las

áreas permite sumar esfuerzos, ampliar miradas, y potenciar acciones en pos de los

propósitos planteados, bregando por la permanencia del sentido democrático.

Desde este lugar, es que a partir del contexto de pandemia repensamos la idea de

presencia y asumimos la distancia física que la norma establecía, pero con la convicción

de que no debíamos poner en riesgo los vínculos construidos, y sí, seguir

fortaleciéndolos. Así es que, elegimos continuar acompañando a los equipos docentes,

en el proceso de avanzar en propuestas alternativas superadoras, convencidos de que

acompañar implica reconocer los pasos de quienes participan en los proyectos y

prácticas, escuchando, dialogando, creando, aprendiendo…Al decir de Sandra Nicastro

y Ma. Beatriz Greco: “acompañar supone pensar con otros, ...supone pensar a otros”

(2009:106)

Es así que este trabajo revalida que la interdisciplinariedad y la articulación de

acciones entre las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial y los proyectos de

extensión que han sido interpelados por este contexto; así como la confluencia de

diversas miradas que pueden realizar los diferentes equipos en pos de sus propósitos,

junto a los actores sociales no universitarios, continúan siendo las fortalezas con las que
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se cuenta para seguir avanzando, aunque deban ser readecuadas las acciones previstas,

en el marco de lo que acontece.
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Resumen

La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, generó mayores exigencias para

quienes se desempeñan en el sistema de salud, con el natural desgaste físico, psíquico y

emocional que ello trajo aparejado. En este marco, surgió una vinculación a través de un

convenio específico entre la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Hospital

Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Rodolfo Rossi de la ciudad de La Plata,

posibilitando a la Cátedra Libre Musicoterapia (CLM), llevar adelante el proyecto

“Consonancias" el cual propuso compartir música en la tarea cotidiana de las y los

trabajadores del hospital. El propósito del presente relato de experiencia profesional es

mostrar el recorrido realizado por el equipo de la CLM en respuesta a la demanda

1 Eje 1 - Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de
AUGM.
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específica del Hospital, evidenciando finalmente las intervenciones realizadas en el

ámbito público hospitalario durante la pandemia.

Palabras claves: salud pública; trabajadores de la salud; musicoterapia; covid-19

Resumo

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 até o presente momento vem gerando

exigências extras para os profissionais do âmbito da Saúde, ocasionando maiores

desgastes físicos, psíquicos e emocionais. Neste marco, surgiu a vinculação entre a

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e o Hospital Rodolfo Interzonal General de

Agudos Rossi, da cidade de La Plata, por meio de convênio específico, possibilitando a

Cátedra Livre Musicoterapia (CLM) a executar o projeto “Consonâncias&quot; com a

proposta de compartilhar música nas tarefas cotidianas dos funcionários do Hospital. O

propósito do presente relato de experiência profissional é mostrar o recorrido realizado

pela equipe da CLM com o objetivo de responder às demandas específicas do Hospital,

evidenciando as intervenções realizadas no âmbito público durante a pandemia.

Palavras-chave: saúde pública; trabalhadores da saúde; musicoterapia;

covid-19.
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Introducción

En el mes de febrero del año 2020, la confirmación del primer caso de Covid-19

en América Latina llevó a que la región entrara en una fase de contención y se activaran

protocolos sanitarios que incluyeron medidas de aislamiento para la población en

general y medidas específicas para el sector salud. A partir del Decreto de Necesidad y

Urgencia (DNU) 260/2020, con la consecuente adopción de acciones para contener la

propagación del nuevo coronavirus, la provincia de Buenos Aires a través de los

decretos 132/2020 y 434/2020 instó al Ministerio de Salud a cubrir de manera eficiente

la prestación del servicio de salud facultando además para la suspensión de las licencias

anuales del personal, su reorganización y la contratación de personal.

Esta época de crisis generó estrés en toda la población y los efectos psicológicos

del aislamiento modificaron la demanda asistencial para todas las categorías de las y los

trabajadores de la salud que deben dar respuesta en un nivel de atención de mayor

complejidad (FIGUEROA-QUIÑONES, 2020; VÁSQUEZ ET AL., 2020).

Al inicio de la pandemia, el personal de salud identificaba déficits relacionados

con los recursos institucionales, entre ellos la disponibilidad de los equipos de

protección personal (EPP), falta de estrategias de contención tales como espacios de

escucha y acompañamiento, tensiones vinculadas a la reorganización de los servicios y

los roles para hacer frente a la pandemia y la necesidad de comunicación institucional

clara y uniforme que generaban sentimientos de ansiedad e incertidumbre (ORTÍZ ET

AL., 2020).

Específicamente, la pandemia generó, y aún lo hace, un excesivo desgaste físico,

psíquico y emocional para quienes se desempeñan en el sistema de salud constituyendo

de esta forma uno de los grupos vulnerables ante la situación mundial (LAI ET AL.,

2020; RAMACCIOTTI, 2020). La intensificación, multiplicidad de tareas y la
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exposición continua a entornos con altos niveles de estrés, comprometieron la salud

mental y provocaron agotamiento físico y emocional en esta población (Fernández y

Ribeiro, 2020).

Bajo este contexto, desde la dirección del Hospital Rossi de la ciudad de La

Plata (en adelante, el Hospital) se estableció contacto con la Cátedra Libre

Musicoterapia (en adelante, CLM), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con

la propuesta de reproducir música durante la jornada laboral, con el objetivo de

disminuir el nivel de estrés en las y los trabajadores.

Objetivos

El propósito del presente trabajo es mostrar las acciones realizadas por el equipo de la

CLM en el ámbito público hospitalario durante la pandemia con el objetivo de

responder a la demanda específica del Hospital.

Materiales y Métodos (Metodología)

En una primera instancia de intercambio, se obtuvieron precisiones sobre las

necesidades y efectos que la atención de la pandemia generaba en las y los trabajadores

de salud desde el punto de vista del equipo de gestión del Hospital. En estos

intercambios, se tomó conocimiento de la identificación de la música como un recurso

que podría formar parte de alguna acción para aliviar la sobrecarga psíquica y

emocional del personal. Para definir los alcances del convenio se tuvo en consideración

que las experiencias que la CLM pudiera desarrollar no suplieran la tarea específica de

un musicoterapeuta de planta, obstaculizando eventualmente su posible contratación,

teniendo en cuenta el marco de ejercicio profesional vigente en la provincia y, en

particular, la reciente incorporación de la musicoterapia en la Carrera Hospitalaria.

Se buscó dar respuesta a la demanda desde un tipo de intervención que la CLM

pudiera realizar en este contexto, evitando que la acción de articulación
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sociocomunitaria reemplazará la posibilidad real de una oportunidad laboral para la

disciplina. Es así como la CLM quedó habilitada para desarrollar experiencias

musicoterapéuticas en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19 destinadas al

equipo de salud del Hospital, diseñar e implementar proyectos de investigación

vinculados a dichas experiencias, generar publicaciones co-editadas por ambas

instituciones y organizar tareas de divulgación (CANNAROZZO ET AL., 2020).

El equipo de la CLM cuenta con 14 musicoterapeutas que asumieron la función

de contactar a las personas referentes, recepcionar las listas de canciones, obtener las

canciones en formato mp3, organizar las listas en carpetas y establecer un intercambio a

modo de retroalimentación con las mismas personas contactadas una vez que las listas

son reproducidas con la intención de ajustar la intervención.

El procedimiento de trabajo se caracterizó por presentar 4 fases: (1) Fase de

contacto: La primera fase constituye la puesta en contacto con las personas referentes

de las áreas y servicios para recepcionar las canciones que las y los trabajadores eligen

para escuchar. (2) Fase de armado de listas: Una vez recolectadas las canciones, cada

musicoterapeuta confeccionó la lista de reproducción y su carga en una carpeta en

Google Drive con el nombre del servicio correspondiente. Las carpetas fueron

organizadas y programadas diariamente, de lunes a domingo. (3) Fase de

reproducción: Las listas de canciones fueron reproducidas por el área de informática

del Hospital, organizadas semanalmente: en la primera semana se escucha la música de

7 áreas o servicios, una cada día. La segunda semana se reitera el esquema de la primera

semana. La tercera semana se inicia con otros 7 sectores diferentes y así sucesivamente.

Esto se debe al esquema de asistencia por cohortización organizado por el Hospital para

reducir al mínimo la circulación y prevenir el incremento de contagios. De esta manera

se intenta asegurar que la totalidad de las personas del área o servicio puedan escuchar

las canciones. Asimismo, la lista se reprodujo en tres horarios distintos: a las 10 de la
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mañana, a las 16 de la tarde y a las 20 en la noche, para cubrir la totalidad de los turnos

de trabajo. (4) Fase de retroalimentación: Al finalizar la semana de escucha, las y los

integrantes de la CLM solicitaron a las y los jefes de los servicios comentarios de

retroalimentación acerca de la experiencia de audición realizada. El objetivo de dicha

intervención se basó en ajustar cuestiones técnicas (volumen, frecuencia, interferencias

en la audición) y a su vez indagar repercusiones entre las y los trabajadores.

Resultados y consideraciones finales

Se contactaron en total 35 áreas o servicios. De la totalidad de servicios

contactados, respondieron e interactuaron con el equipo de CLM, participando

activamente del proyecto 30 servicios. Las dificultades técnicas relatadas sobre los

primeros días refirieron en su mayoría al volumen utilizado, lo que permitió realizar un

primer ajuste junto al área de informática. Por otro lado, hubo sectores del Hospital

donde no se pudo escuchar nada, ya sea por falta de equipo (parlante) o por la

localización física del servicio en el edificio. Sobre los comentarios respecto de la idea

del proyecto, varias y varios trabajadores utilizaron expresiones como “me gustó” o “La

idea está buenísima, me encanta escuchar música en el hospital”. Las devoluciones en

relación a la experiencia de escuchar música durante el turno de trabajo pueden

resumirse en las siguientes: “Hermosa propuesta!! Que importante es interactuar en

estos tiempos complejos y sobre todo acompañarnos desde un lugar tan abrazador,

amoroso y movilizante como es la música. ¡Gracias a todo el equipo! Abrazo y a

cuidarse”.

La salud pública enfrenta desde comienzos de 2020 una situación de enorme

exigencia como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, generando un

excesivo desgaste físico, psíquico y emocional para quienes se desempeñan en el

sistema de salud (FERNÁNDEZ Y RIBEIRO, 2020; RAMACCIOTTI, 2020). Para las

y los trabajadores del sector, el avance de la pandemia representó, y aún representa, un
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verdadero reto en el que el estrés y el frenético ritmo laboral desafían el bienestar físico,

psíquico y emocional. Frente a este escenario complejo, la CLM implementó un

dispositivo de elección y reproducción de listas de canciones dentro del Hospital, con el

objetivo responder a la demanda recibida de parte del equipo de gestión de la

institución.

Configurar un dispositivo de intervención en un marco institucional complejo en

pandemia nos permite establecer diferentes niveles de reflexión: la necesidad de

inserción y los aportes de la musicoterapia en el ámbito hospitalario público, las

dinámicas de trabajo llevadas a cabo por el equipo de musicoterapeutas de la CLM y las

intervenciones posibles para dar respuesta a una demanda específica en el contexto de la

pandemia.

Esta experiencia contribuyó a reafirmar la mirada social que distingue a la

Universidad Nacional de La Plata, posibilitó afianzar el trabajo colectivo de la Cátedra

Libre Musicoterapia, y proyectarlo hacia un futuro de mayor crecimiento, con nuevos

desafíos y el mismo compromiso.
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Resumo

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica e de natureza
autoimune1. O seu caráter progressivo e polimórfico, o comprometimento de diferentes
órgãos e sistemas, as oscilações súbitas entre atividade e remissão, as limitações
funcionais e sociais, além de uma autoimagem ruim e baixa autoestima prejudicam não
só o estado mental como também a percepção da doença, e levam ao dano funcional
permanente2-5. Conhecer as principais dúvidas e necessidades dessa população, bem
como aprimorar o acesso ao conhecimento devem ser metas dos profissionais e das
instituições que atendem pessoas com lúpus6.

Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistêmico; Mídias; Promoção da saúde; Educação
em saúde.
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Introdução

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune de

caráter progressivo, que acomete diversos órgãos e sistemas1. É importante conhecer as

dúvidas e necessidades de pessoas com lúpus para ampliar o conhecimento dos

pacientes em relação à doença e, assim, melhorar a adesão ao tratamento, o prognóstico

da doença e a qualidade de vida dos mesmos2,5,6. Ao “Programa de atendimento do

paciente com lúpus eritematoso sistêmico e seus familiares” estão vinculados quatro

projetos para educação dos pacientes - “Projeto sala de espera”, “Camouflage cosmética

e qualidade de vida”, “Mídias sociais e educação em saúde” e “Vacinação”.

Objetivos

Proporcionar acesso às informações científicas confiáveis por meio da educação em

saúde para pacientes com LES e familiares, buscando promoção da saúde, e melhor

prognóstico e qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) .

Materiais e Métodos (Metodologia)

O Programa de Extensão Atendimento dos pacientes com LES e seus familiares teve

início em 2011, e atende cerca de 700 pacientes com LES em tratamento no Serviço de

Reumatologia do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais

(HC/UFMG). A ele estão vinculados quatro projetos: 1-“Projeto Sala de Espera”:

consiste na elaboração de cartilhas (conteúdo e ilustração) em linguagem leiga, por

alunos da graduação da Faculdade de Medicina da UFMG com supervisão de

professoras da reumatologia. As cartilhas impressas são distribuídas aos pacientes na

sala de espera do ambulatório de LES com explicação sobre os temas e esclarecimento

de dúvidas; 2- “Mídias sociais e educação em saúde”: publicação periódica nas

plataformas “Facebook” (https://www.facebook.com/lupusufmg) e “Instagram”
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(@lupusufmg) em forma de postagens no feed, stories e no formato de vídeos “IgTv”

com informações sobre a doença e respostas às dúvidas dos pacientes. 3-“Camouflage

cosmética e qualidade de vida”: treinamento de pacientes com LES com cicatrizes

cutâneas na face, decorrentes da doença, para o uso de cobertura cosmética. Foram

utilizados quatro questionários validados para o Português–Brasil para avaliar a QVRS

dos pacientes submetidos ao uso da cobertura cosmética; 4- “Vacinação”: verificação e

atualização do cartão de vacinas dos pacientes com LES, além de orientação e educação

dos mesmos e seus familiares em relação à importância da vacinação.

Resultados, discussão e análises

No projeto Sala de Espera, foram produzidas 17 cartilhas informativas cujo título é

“Tudo o que você gostaria de saber sobre...”, distribuídas em diferentes eixos temáticos:

1- lúpus, comorbidades e complicações - hipertensão arterial sistêmica, diabetes,

obesidade, tabagismo; 2- hábitos saudáveis de vida - atividade física, saúde bucal,

alimentação saudável, vacinação, proteção solar e gestação. Em 2020/2021, seis

cartilhas foram produzidas: duas sobre a Covid-19, sendo uma com informações gerais

sobre a Covid-19 e outra sobre o tratamento do lúpus e a Covid-19. As outras quatro

informam sobre tratamento - a importância da adesão ao tratamento, o uso de

corticoides, o uso de imunossupressores e o uso de antimaláricos As cartilhas estão

disponíveis no endereço https://site.medicina.ufmg.br/alo/material-didatico/ em

português e inglês.

O Projeto de Mídias para a educação do paciente com lúpus foi iniciado em 2018, com

divulgação científica no Facebook e no Instagram. O conteúdo das postagens é

elaborado pelos estudantes de medicina com supervisão das professoras da

reumatologia da Faculdade de Medicina da UFMG. São distribuídas em sessões: “Dicas

de Saúde”, “Saiba Mais”, “Covid-19”, “Mitos e verdades sobre o Lúpus sistêmico”.

Além disso, por meio dos stories, os seguidores interagem com os temas “Lúpus Quiz”
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e “Curiosidades” e “Autocuidado na Pandemia”. Apesar das adversidades impostas pela

pandemia, o projeto Mídias segue crescendo e impactando positivamente na sociedade.

Em 2021, a conta do Instagram possuía mais de 1.400 seguidores, foram produzidos 58

posts em 2020 e 2021, 31 sobre a COVID-19.

A camouflage cosmética é um tipo de maquiagem usada para fazer a cobertura de lesões

de pele como cicatrizes, alterações pigmentares e vasculares que não possuem

tratamento clínico ou cirúrgico, proporcionando uma cobertura da lesão e melhora

imediata do aspecto da lesão. O Projeto Camouflage Cosmética foi iniciado em 2015 e

ao longo da intervenção observou-se melhora da qualidade de vida relacionada à saúde,

por meio da aplicação de questionários validados (Dissertação de Mestrado).

O Projeto Vacinas é uma ação com grande importância na educação e controle de

complicações infecciosas, pois a maioria dos pacientes são imunossuprimidos pelo

lúpus e/ou seu tratamento e, têm maior risco de infecções1,7. Realizou-se uma análise

por questionário estruturado com 146 pacientes, que identificou baixo percentual de

adequação vacinal segundo o Plano Nacional de Imunização e que, a maioria dos

pacientes não haviam sido orientados adequadamente quanto à vacinação⁷. Esta ação de

Extensão provocou uma mudança de estratégia pela equipe de saúde na assistência e

educação dos pacientes. A partir disso, os pacientes foram encaminhados ao Centro de

Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para atualização das vacinas quando

necessário.

Os resultados dos projetos têm sido apresentados, em formato pôster ou oral, nos

Encontros de Extensão e de Iniciação Científica da UFMG e em Congressos Nacionais

e Internacionais de Reumatologia, além de publicados como resumos em Anais de
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alguns desses eventos. Ainda, foi produzida uma dissertação de mestrado, com

publicação de 2 artigos.

Considerações

O fortalecimento da interação da universidade com a comunidade é um dos objetivos da

extensão universitária. Consideramos que o Programa de Extensão Atendimento de

pacientes com lúpus sistêmico e seus familiares é relevante na promoção de saúde e

melhora da qualidade de vida de pacientes com LES, sendo uma importante fonte de

diálogo, de educação e de transformação social tanto para pacientes e seus familiares

quanto para os próprios alunos. Ainda, há um impacto positivo na formação dos alunos

envolvidos ao promover a busca pelo conhecimento necessário à produção da

informação e à interação com a comunidade de pacientes com LES e seus familiares. 
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Resumo

A Liga de Saúde e Cidadania em Fronteira (LISF) surgiu em 2015 como um
braço do Projeto Saúde e Cidadania em Fronteira. Ela desenvolve atividades que
atendem ao tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. Dentre suas atividades
estão atendimentos ambulatoriais em seis frentes (Clínica Médica, Cirurgia,
Dermatologia, Medicina de Família e Comunidade, Ginecologia e Pediatria) e viagens a
regiões remotas da Amazônia.
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Introdução

Há um hiato entre a criação e participação das Ligas Acadêmicas nos cursos de

Medicina no Brasil e a discussão e compreensão, no meio científico, dos seus efeitos na

formação médica¹,². Dentre as diversas definições encontradas para o verbo “ligar”,

destacamos uma encontrada em UNIÃO e AÇÃO (Ferreira, 2000, p.426): “Formar

aliança, relacionar-se, estabelecer relações entre, aproximar”, pois é nela que mais

aproximamos a experiência de seis anos da Liga de Saúde e Cidadania em Fronteiras

(LISF). Formar alianças entre a universidade e a comunidade, aprimorar a relação entre

alunos e pacientes, enfim, aproximar o estudante de uma vivência médica integral,

humanizada e prática.

Objetivos

Neste trabalho buscamos sintetizar as ações dos anos de funcionamento da liga,

relatar as experiências dos ligantes e compartilhar dados dos atendimentos, colaborando

com o registro científico das ações das Ligas Acadêmicas no Brasil e registrando o

caráter inspirador que a LISF possui e os impactos que têm em seus participantes.

Materiais e Métodos

Analisaremos o funcionamento dos cinco anos e meio da liga através de

verificação dos dados de atendimentos do Prontuário Eletrônico do Paciente, além de

coleta de informações com membros, diretores e preceptores da liga e suas impressões

pessoais de aprendizado.

Resultados, discussão e análises

A Liga Saúde e Cidadania sem Fronteiras, fundada em 04 de outubro de 2015, é

Associação Civil, acadêmica e científica livre, sem orientação político-partidária de

duração indeterminada, sem fins lucrativos, que visa complementar a formação
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acadêmica de maneira ampla dentro das diversas áreas da medicina integrando valores

de cidadania, ética, antropologia, ciências sociais e humanismo por meio de atividades

que atendam aos princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão.

A LISF promove atendimentos a pacientes em seis frentes: Cirurgia Geral,

Clínica Médica, Dermatologia, Ginecologia, Medicina de Família e Comunidade e

Pediatria, impactando de forma significativa na formação de mais de 30 estudantes do

4º ao 6º ano de graduação. Além disso, fazem parte da liga 18 preceptores, divididos

entre as diferentes frentes de atuação.

Esses atendimentos, além de exporem os alunos desde o quarto ano à prática

médica, é benéfico em diversos outros pontos. São montados grupos de atendimento,

que mesclam ao menos um estudante de cada ano da graduação, para rodiziar entre as

frentes citadas acima. Assim, os alunos têm a oportunidade de aprender uns com os

outros em diversos cenários e têm sua prática respaldada por um preceptor capacitado

que os acompanham e discute as condutas em conjunto, sempre levando em

consideração um atendimento humanizado e de qualidade.

Além da prática com atendimentos, a liga possui, periodicamente, aulas teóricas

e treinamentos práticos, em assuntos de interesse em comum trazidos pelos ligantes ou

propostos pelos preceptores, presentes na dinâmica semanal.

Desde janeiro de 2016 até julho de 2021, já houve um total de 1416 pacientes

atendidos, de acordo com a tabela 1.

Área Número de pacientes

Clínica Médica 806

Cirurgia 181

Ginecologia 138

Dermatologia 174

Pediatria 117

Total 1416
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Tabela 1: Número de pacientes atendido por área de atuação de janeiro/2016 até

junho/2021

A LISF surgiu como um braço do Projeto Saúde e Cidadania em Fronteira com o

objetivo de treinamento dos acadêmicos para atendimento à população de difícil acesso

a assistência à saúde. Esse projeto de extensão ligado à EPM/UNIFESP apresenta uma

parceria com Marinha do Brasil cujo objetivo geral é: “Levar saúde com qualidade e

dignidade onde houver vidas”. Com apoio da Marinha e demais forças armadas,

enviamos às regiões remotas da Amazônia grupos de alunos da liga e de residentes

acompanhados de preceptores devidamente qualificados para atender populações

ribeirinhas. Assim, além das atividades ambulatoriais, têm-se as viagens que permitem

que os alunos e médicos conheçam realidades distintas daquela em que atuam, de forma

a complementar sua formação, contribuindo também para melhorar a infraestrutura, a

rede de saúde e o apoio aos profissionais de saúde que atuam na região Amazônica.

Fotos 1, 2 e 3: demonstrando o dia-a-dia de atendimentos e aulas da LISF.
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Viagem - 2016

Cirurgia na Lisf
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Preceptores da LISF

Cirurgia LISF

Viagem – 2019
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Viagem – 2019 – outubro Rosa da ribeira

Considerações

As ligas acadêmicas se inserem num contexto de complementação e atualização

aos currículos de graduação, de acordo com os anseios dos alunos. Dessa forma, a LISF

participa ativamente da formação de dezenas de estudantes, com foco em fomentar uma

prática médica de qualidade, humanizada e centrada no paciente. A exposição

recorrente ao cenário prático de atendimentos e a rotina de diferentes especialidades e a

discussão em grupos somados ao atendimento ao público fazem da LISF um ambiente

de muito aprendizado e exercício médico.

Por meio desse relato de experiência, objetivamos demonstrar uma possibilidade

de ampliação do acesso dos alunos à extensão universitária associada ao ensino, de

modo a complementar o currículo formal das faculdades de medicina, enquanto se

promove uma articulação com a sociedade, impactando a comunidade ao redor. Assim,

esperamos incentivar a criação de ligas acadêmicas nos mesmos moldes da LISF para

que possamos promover atividades que integrem todas elas.
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Resumo simples
Avaliou-se por meio de questionários os efeitos de uma capacitação feita sobre questões
de biossegurança com relação a prevenção do coronavírus para servidores da educação
dos setores de serviços gerais e alimentação no retorno das aulas presenciais no
município de Palmeira das Missões - RS. A capacitação forneceu subsídios e
informação para a prevenção da covid-19, refletindo em um maior preparo dos
servidores da educação e na diminuição do medo que têm de se infectar.
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Introdução

Em decorrência da infecção pelo coronavírus, as escolas da rede pública e

privada suspenderam provisoriamente as atividades letivas presenciais. Entretanto, os

prejuízos sociais causados pela interrupção do ensino presencial evidenciam a

necessidade de estabelecer medidas, que possibilitem um equilíbrio entre a segurança e

o bem-estar da comunidade escolar (OLIVEIRA, et al. 2020).

Desta forma, o retorno às aulas presenciais deve ser planejado do ponto de vista

sanitário, visto que as escolas estão sendo reabertas ainda em momento pandêmico e os

servidores da rede pública de ensino carecem de preparação adequada, no que diz

respeito à proteção e compreensão da importância da execução segura do seu trabalho

para o enfrentamento da covid-19 no ambiente escolar.

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de uma capacitação sobre

questões de biossegurança com relação a prevenção da covid-19 realizada para

servidores dos setores de serviços gerais e alimentação no retorno das aulas presenciais

em escolas no município de Palmeira das Missões - RS.

Materiais e Métodos (Metodologia)

No mês de julho de 2021, o projeto de extensão EducaDetecta da Universidade

Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões - RS, realizou atividades

teórico-práticas síncronas pela plataforma virtual “Google Meet”, em dois turnos, para

92 servidores municipais dos setores de serviços gerais e alimentação, os quais

receberam instruções quanto à biossegurança na prevenção da transmissão da

COVID-19 em ambiente escolar. As atividades práticas basearam-se no Guia de
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Retorno das Atividades Presenciais do Ministério da Educação, notas técnicas e na RDC

216/2004 da ANVISA e na cartilha da Mesa Brasil, referentes às temáticas de higiene

pessoal, do ambiente, utensílios e alimentos.

Foi aplicado um questionário ao início e ao fim das atividades, elaborado por

meio da plataforma virtual “Formulários Google” pelos extensionistas. No presente

estudo, de seis questões, duas foram escolhidas (a primeira solicitava o grau de preparo

dos servidores para um possível retorno das aulas em um escore de um a cinco e a

segunda para justificar a resposta da anterior, podendo ser assinalado mais de duas

opções). Os dados coletados foram tabulados no programa Excel do Pacote Office para

avaliar  os efeitos da capacitação.

Resultados, discussão e análises

Dos 92 participantes, 44 responderam o questionário pré-capacitação (Pré) e 27

responderam o questionário pós-capacitação (Pós), os resultados obtidos estão descritos

nos gráficos a seguir.

Quando perguntados sobre o seu nível de preparo para o retorno das aulas

(Figura 1), foi possível analisar que inicialmente, no Pré, a maior parte dos servidores

referiram seu preparo com escore de incerteza (3), em uma escala de 1 a 5, sendo que

11,4% dos avaliados responderam seu preparo com um escore máximo (Figura 1). No

período Pós, a maioria dos participantes se sentiu mais preparada para o retorno, porque

81,4% dos participantes se avaliaram com os escores de 4 e 5, somados.

59



Figura 1- Distribuição das respostas dos servidores em capacitação quanto ao seu preparo em relação às questões de

biossegurança no retorno às aulas presenciais no município de Palmeira das Missões- RS, segundo escala de likert de

5 pontos (Pré N=44; Pós N=27).

Como justificativa para a resposta da primeira questão, foi possível identificar

inicialmente, no Pré, que a maioria dos avaliados alegaram ter medo de se infectar,

sendo que ocorreu uma redução de 83,78% na escolha desse quesito no Pós (Figura 2).
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Figura 2 - Distribuição das respostas dos servidores em capacitação quanto a justificativa para seu escore de preparo

em relação a biossegurança no retorno às aulas presenciais no município de Palmeira das Missões- RS (Pré N=44;

Pós N=27).

Salienta-se que no Pré, 20,7% dos avaliados consideraram outros motivos como

justificativa do escore de preparo, sendo a segunda alternativa de maior escolha, seguida

da opção relacionada à escola não oferecer estrutura e subsídios para o retorno

presencial, na qual se observou redução de 122,6% no Pós. Tal fato pode ser atenuado

pelos gestores por meio de análises dos protocolos internacionais, de modo a auxiliá-los

na operacionalização de medidas de biossegurança de acordo com a realidade de cada

escola, com o intuito de cumprir os objetivos educacionais e sociais das redes de ensino,

favorecer o desenvolvimento dos estudantes e sanar as brechas instrucionais e

emocionais geradas pelo fechamento das escolas, a fim de minimizar o abandono

escolar e garantindo o direito de ensino de qualidade (SOARES, et al. 2020).

Ressalta-se ainda, que na pós-capacitação a maioria dos servidores responderam

que a qualificação forneceu recursos e informações necessárias para o retorno às aulas,

resultado que sugere a importância de tal capacitação. Desta forma, é perceptível a

eficácia das intervenções por meio de educação em saúde realizadas pelas instituições

de ensino na prevenção da covid-19 (DOS SANTOS, et al. 2021), sendo importante a

orientação de toda a população acerca de suas responsabilidades no que se refere a

redução da contaminação (SOUZA, 2020). Destaca-se também, que em meio a

crescente disseminação de informações falsas com relação a temática do coronavírus,

ações governamentais que garantam o desenvolvimento e o alcance de materiais

confiáveis e com comprovações científicas são extremamente importantes no combate à

pandemia (OLIVEIRA, et al. 2021).

Considerações
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Por meio da avaliação foi possível observar que a capacitação forneceu

subsídios e informação para a prevenção da covid-19, de forma a transmitir segurança

aos servidores, na intenção de diminuir o medo de se infectar com o vírus em ambiente

de trabalho e no aumento do escore de preparo para a volta às aulas, no que

compreende a relação das temáticas trabalhadas e o desempenho de suas funções.

Todavia, é possível concluir que o poder público deve investir em estrutura,

formação e instrumentalização de formação educacional em saúde para as redes de

ensino, possibilitando o processo de retomada das aulas presenciais de forma segura e

efetiva, assegurando a cidadania de milhares de estudantes.
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Resumo

Tendo em vista a pandemia de covid-19, o projeto desenvolvido no Hospital
Universitário de Santa Maria/RS, por profissionais da educação física do hospital e
alunos de diferentes cursos da saúde, teve de se reprogramar, com isso, criou-se uma
cartilha educativa, multidisciplinar e voltada a promover saúde. O objetivo de trabalho é
prevenir doenças, orientar a prática de exercícios físicos e promover saúde, à distância,
para o público atendido pelo Programa de Extensão NEMAEFS/HUSM.

Palavras-chave: Cartilha; Pandemia; Exercícios Físicos; Doenças crônicas.

Introdução: A prática de avaliações periódicas e prescrições de exercícios físicos para
populações especiais no contexto hospitalar é de suma importância, uma vez que tem
caráter preventivo e de promoção a saúde. Tendo em vista a pandemia de COVID-19, o
projeto desenvolvido no Hospital Universitário de Santa Maria/RS, por profissionais da
educação física do hospital e alunos de diferentes cursos da saúde, teve de se
reprogramar. Com o objetivo de manter os usuários do projeto ativos fisicamente, visto
que se entende os benefícios do exercício físico durante o isolamento imposto pela
pandemia, criou-se uma cartilha educativa, multidisciplinar e voltada a promover saúde.
Objetivo: Este estudo tem o objetivo prevenir doenças, orientar a prática de exercícios
físicos e promover saúde, à distância, para o público atendido pelo Programa de
Extensão NEMAEFS/HUSM. Metodologia: Estudantes de diferentes áreas da saúde,
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integrantes do projeto de extensão NEMAEFS/HUSM, o qual é oriundo do Núcleo de
estudos em medidas e avaliação dos exercícios físicos e saúde (NEMAEFS),
reuniram-se a distância, através de plataformas digitais, para dar andamento ao processo
de construção de uma cartilha, de forma multidisciplinar. O conteúdo da cartilha foi
elaborado em diferentes bases científicas, entre as principais: PubMed, MEDLINE,
LILACS e SciELO. Os estudantes se organizaram em forma de subgrupos, com temas
definidos para pesquisa. Os temas foram divididos da seguinte forma: Introdução, Saúde
Mental, Doenças Cardiovasculares, Diabetes Mellitus, Obesidade, Geriatria, Gestação e
Considerações finais. Dentro de cada tópico, foi abordado de forma simples e didática a
fisiopatologia, implicações da covid-19 e indicações e contraindicações dos exercícios
físicos para esses indivíduos. Resultados: A cartilha foi submetida a Pró-Reitoria de
Extensão (PRE), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Foi aprovada pelo
Comitê Editorial da UFSM, em outubro de 2020, porém, a publicação ocorreu em julho
de 2021. Considerações: A versão final da cartilha, foi publicada e divulgada para a
população alvo. Espera-se que a Cartilha NEMAEFS/HUSM seja esclarecedora para
todos os indivíduos usuários e participantes do projeto, com a finalidade de
compreender a fisiopatologia de seu quadro de saúde atual, compreender a importância
de realizar exercícios físicos de forma segura e saudável e principalmente, manter-se
fisicamente ativos durante a pandemia de covid-19.
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Resumo 

Atividade de promoção de saúde idealizada por docentes e discentes do Programa de 

Extensão de Traumatismos Dentários da Faculdade de Odontologia de Minas Gerais. A 

elaboração da gincana interativa  realizada por meio de introdução de conceitos, seguida 

de perguntas-respostas que levantavam conhecimentos técnicos a respeito de 

traumatismos dentários e propiciavam discussões acerca das principais lesões 

traumáticas dentárias, como reconhecê-las, e principalmente os primeiros cuidados 

essenciaisno momento do traumatismo dentário. 
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Palavras-chave:Traumatismos dentários; Prevenção de acidentes; Primeiros socorros; 

Reimplantes dentários. 

 

Introdução 

 A suspensão das atividades clínicas durante o período de pandemia fez o 

Programa de traumatismos dentários da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Minas Gerais (FAO UFMG) adequar o seu plano de trabalho.  

De acordo com as diretrizes da Associação Internacional de Traumatismos 

Dentários, os traumatismos são altamente frequentes, sendo que 25% das crianças em 

idade escolar já sofreram algum tipo de traumatismo na dentição decídua ou mista, 

enquanto 33% dos adultos sofreram algum traumatismo na dentição permanente. O 

prognóstico dos traumatismos dentários depende do tempo transcorrido entre o trauma e 

primeiro atendimento e da conduta correta em relação ao trauma, (SANABE et al., 

2009). Os cuidados imediatos são de suma importância, e por isso os cirurgiões-

dentistas devem estar aptos para orientar os pacientes ou os responsáveis quanto às 

melhores condutas a serem tomadas logo após o trauma. 

 

Objetivos 

O objetivo geral da atividade de extensão foi promover a capacitação de alunos 

dos períodos iniciais da Faculdade de Odontologia da UFMG (2º, 3º e 4º períodos) 

sobre a prevenção e primeiros socorros em traumatismos dentários. Dentre os objetivos 

específicos, foi facilitar os conhecimentos sobre traumatismos dentários acerca da 

incidência e as sequelas nos diversos casos. Além disso, foi de apresentar protocolos de 

primeiros socorros e cuidados imediatos no caso dos acidentes envolvendo lesões 

traumáticas dento-alveolares.  

Materiais e Métodos (Metodologia) 

 Na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE), os alunos voluntários do 

Programa de Traumatismos Dentários da Faculdade de Odontologia da Universidade 
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Federal de Minas Gerais (FAO-UFMG) formaram equipes com os bolsistas e 

professores para desenvolver atividades que visaram a promoção da saúde e formação e 

capacitação de recursos humanos para o cuidado ao paciente com lesões traumáticas 

dento-alveolares (LTDA), com ênfase na prevenção de acidentes e cuidados imediatos. 

A equipe 1 cumpriu esse objetivo a partir do desenvolvimento de um evento destinado 

aos alunos de odontologia dos períodos iniciais (2° ao 4° período) da FAO-UFMG. 

O evento foi intitulado “Cuidados imediatos em traumatismo dentário: como 

proceder?”, e ocorreu de maneira remota na modalidade síncrona utilizando a 

plataforma MicrosftTeams, tendo como proposta transmitir o conhecimento de uma 

maneira lúdica e dinâmica, por meio de uma gincana interativa virtual (Quiz). Para a 

realização da gincana, a plataforma VoxVote foi utilizada e desta forma, durante o 

evento, foi possível coletar dados referentes ao percentual de erros e acertos dos 

participantes, que responderam às perguntas de forma anônima.  

O quiz possibilitou a inserção do aluno em uma situação de urgência odontológica 

e o colocou como figura ativa na tomada de decisão para a condução da situação-

problema a partir da escolha da resposta da questão. Essa etapa tinha como finalidade 

introduzir o tema que seria discutido e possibilitar aos organizadores do evento 

identificar as dúvidas mais prevalentes dos participantes, e assim, no momento da 

explicação, aprofundar-se em questões relevantes na formação do conhecimento para os 

participantes. Após cada pergunta, os alunos voluntários do programa explicaram o 

tema abordado e comentaram cada alternativa da questão, utilizando o power-point,  a 

fim de apresentar a resposta correta e explicar o porquê de as outras alternativas estarem 

incorretas.  

A divulgação do evento foi feita por meio do Instagram e pelo site do CENEX 

(Centro de Extensão da FAO-UFMG), além dos grupos de WhatsApp das turmas dos 

periodos iniciais do curso de odontologia da FAO-UFMG. As inscrições ocorreram por 

meio de um formulário do Google Forms e ao final os alunos receberam um certificado 

de participação emitido pelo CENEX.  
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Resultados, discussão e análises 

 O evento contou com 87 inscrições, correspondentes aos alunos do 2º ao 4º 

período. No formulário de inscrição,  foi questionado aos interessados se estes já tinham 

tido contato com o tema “traumatismo dentário” e 71,3% responderam que não, 

justificando a relevância do evento.  No dia do evento estavam presentes na plataforma 

47 participantes (54% dos inscritos), o não comparecimento dos demais pode ser 

justificado devido a data do evento – sexta-feira à noite –, instabilidade de internet ou 

ainda, esquecimento.  Foram realizadas 14 perguntas, e dentre essas perguntas 6 

apresentaram taxa de acerto acima de 80%. Estas perguntas foram consideradas de grau 

de dificuldade fácil, pois, mesmo nos períodos iniciais os alunos obtiveram uma alta 

porcentagem de acertos. A pergunta com menor porcentagem de acertos (15,8%) 

questionava o tempo ideal que um dente avulsionado poderia ser mantido extra-alveoar. 

A alternativa mais escolhida pelos alunos (42,1%) foi de “até 6h”, e a segunda mais 

marcada foi de “até 1h” (31,6%). A resposta correta, de acordo com o protocolo da 

IADT (InternationalAssociationof Dental Traumatology), é que o tempo ideal é de até 

15min. Este conhecimento é de suma relevância pois quanto menor o tempo extra-

alveolar, melhor o prognóstico. 

As perguntas abordando as questões de avulsão, intrusão, fratura coronária e 

condutas, tiveram um índice de acerto entre 30 e 45%. Estas perguntas foram 

consideradas de grau de dificuldade como difíceis, sendo assuntos mais específicos em 

relação a conduta diante de traumatismos dentários. Visto que 71,3% dos participantes 

não tinham tido nenhum contato com conteúdo abordado, as porcentagens de acertos 

abaixo de 50% são justificadas. Os erros detectados durante a recolha das respostas  

foram recebidos como parte integrante da aprendizagem, conscientizando o aluno 

participante de que a aprendizagem não é um produto de consumo, mas um produto a 

construir, e de que ele próprio tem um papel fundamental nessa construção. Além disso, 

as respostas comentadas realizados pelos alunos voluntários, foram aproveitadas para 
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revelar a natureza das representações lógicas e estratégias para conceitos importantes do 

traumatismo dentário.  

Com o feedback da gincana, os participantes relataram ter gostado da organização 

e das metodologias adotadas no evento, além de sugerirem que a iniciativa se mantenha 

para que outros alunos tenham a oportunidade de participar. Quando questionados se o 

evento havia sido relevante para o conhecimento em traumatismos dentários, 100% dos 

alunos responderam que sim, além disso, responderam que após a gincana se sentem 

mais aptos a lidarem com situações em que sejam necessárias cuidados imediatos.  

 

Considerações finais 

Em suma, observou-se que o trabalho foi relevante na formação de conhecimento 

para o aprendizado dos alunos, tanto para os voluntários do programa de traumatismo 

dentário, quanto para os participantes da gincana, acerca dos cuidados iniciais 

relacionados aos traumatismos dentários. Com a dinâmica, os alunos dos períodos 

iniciais tiveram acesso a um conteúdo com embasamento científico atualizado e 

puderam discutir sobre o tema com os professores e alunos responsáveis pelo projeto, o 

que foi muito enriquecedor, fazendo com que todos se sentissem motivados, 

interessados e engajados durante o processo de aprendizagem. O feedback da gincana 

foi muito positivo e, desta forma, como perspectiva futura o evento possa ser promovido 

em outras universidades, além da UFMG. 
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Resumo

Tendo em vista o contexto estressante de trabalho ao qual estão submetidos os
profissionais de saúde, buscou-se relatar a experiência da Prática de Extensão: “Atenção
à Saúde do Trabalhador: Cuidando de quem cuida com as Práticas Integrativas e
Complementares” que associa medicina tradicional ao cotidiano laboral desses
trabalhadores, em dois períodos distintos: antes (outubro de 2018 a abril de 2019) e
durante a pandemia (agosto de 2020 a junho de 2021). O presente Projeto perfaz seu
papel de apoio às práticas integrativas e complementares em saúde, em adendo às linhas
de pensamento que consideram métodos farmacológicos e instrumentalistas como vias
exclusivas de assistência à saúde. Como processo contínuo, o relato de experiência
busca descrever algumas das vivências pregressas e atuais do referido Projeto.

Palavras-chave: PICS; Trabalhador; Extensão; Saúde; Estresse.
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As Práticas Integrativas e Complementares são suportadas por diversas evidências

científicas e se baseiam na valorização de práticas e saberes tradicionais. No Brasil, um

país referência na condução das PICS, essas práticas são ofertadas sob o eixo

preferencial da Atenção Primária, já consolidada como porta de entrada do Sistema

Único de Saúde (BRASIL, 2020). Não obstante, as ações envolvendo a medicina

integrativa podem ser conduzidas nos demais níveis de assistência em saúde e também

em outras instâncias que possam ser acessíveis ao usuário e que transcendam o SUS,

como neste presente Projeto de Extensão Universitária. Como resultado da Atenção

Integral à Saúde, as PICS foram normatizadas pela Política Nacional de Práticas

Integrativas e Complementares (PNPIC) de 2006 (BRASIL, 2006). Em um cenário de

crescente aumento de doenças psíquicas relacionadas ao estresse, há de se pensar na

saúde do trabalhador submetido a condições extenuantes de labor. Diante da

problemática, emerge-se a necessidade de pensar em práticas assistenciais em saúde

com manejo não farmacológico/medicamentoso direcionado aos profissionais de saúde

inseridos no contexto hospitalar, em um ambiente que propicia o acometimento de

doenças como a síndrome de Burnout, síndrome pós traumática, ansiedade e depressão,

e que leva, invariavelmente, a altas taxas de absenteísmo, rotatividade, afastamento,

redução da força de trabalho e comprometimento da qualidade na assistência prestada

por esses profissionais (GRAY et al, 2019). Concordando com Biscarde, Santos e Silva

(2013) onde a prática de extensão deve estar apoiada na “(...) problematização e

transformação da realidade, integrando docentes, discentes, usuários, gestores,

trabalhadores e profissionais de saúde no cotidiano dos serviços e da realidade sanitária,

para a consolidação do Sistema Único de Saúde.” (BISCARDE; SANTOS; SILVA,

2013). Se tem o referido Projeto de Extensão Universitária que busca, desde 2018,

ofertar técnicas integrativas e complementares, como o Reiki, Auriculoterapia, I Ching,

Tuiná, Homeopatia e Aromaterapia, aos trabalhadores do Hospital das Clínicas da

Universidade Federal de Minas Gerais no município de Belo Horizonte, Minas Gerais.
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Objetivo

Tendo a saúde do trabalhador prejudicada pelo estresse ocupacional devido estar em um

ambiente que exige esforço físico e mental, o projeto de extensão vem com o objetivo

de promover saúde para os colaboradores, além de prevenir doenças e reduzir o

absenteísmo. Esse fato, promove a percepção em obter o autocuidado, condicionar um

meio harmonioso e também qualidade nas relações interpessoais. Assim, o projeto visa

um trabalho multiprofissional com atendimentos para todos os servidores do Hospital

das Clínicas, sejam estes do setor assistencial, de limpeza ou administrativo.

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência de uma ação de extensão intitulada “Atenção à

Saúde do Trabalhador: Cuidando de quem cuida com as Práticas Integrativas e

Complementares” que tem como objetivo tornar acessível aos profissionais de saúde as

técnicas baseadas em medicina tradicional, incentivando novas possibilidades de

cuidado em saúde.

Os atendimentos foram divididos em dois momentos: antes e durante a pandemia. Antes

do atual contexto pandêmico, os atendimentos terapêuticos eram coletivos e ofertados

de segunda a sexta, no horário de 16 às 19 horas, gratuitamente ou por contribuição

sustentável, e eram prestados por profissionais voluntários em salas disponibilizadas no

Instituto Jenny de Andrade Faria de Atenção à Saúde do Idoso e da Mulher localizado

no Complexo Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFMG. Contudo, durante a

pandemia, os atendimentos se adaptaram à modalidade virtual. Sendo realizados, desse

modo, por meio de videoconferência, os atendimentos de Reiki e I Ching foram bem

adaptados ao cenário remoto, passando a ser disponibilizados aos profissionais de saúde

de maneira individual e dando, dessa forma, continuidade às práticas de extensão.

O público alvo são servidores efetivos, terceirizados e residentes do Hospital das

Clínicas, desde profissionais da área assistencial até os da limpeza. Desse modo, o
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agendamento é feito de forma online, demandado pelo próprio trabalhador no qual é

gerada a confirmação ou o cancelamento ao email do profissional, ou através de

encaminhamento realizado pela chefia ou mesmo pelo Setor de Saúde Ocupacional. São

priorizados os profissionais com queixas de adoecimento ocupacional e que tenham

emergência para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Resultados, discussão e análises

No período de outubro de 2018 a abril de 2019, 7 voluntários participaram do projeto.

Foram disponibilizadas 456 vagas para que os trabalhadores pudessem ser atendidos,

sendo efetivamente realizados 405 atendimentos distribuídos por modalidade de PICS,

conforme a tabela 1.

Tabela 1- Número de atendimentos realizados durante o período de outubro de

2018 a abril de 2019

Modalidade de Práticas Integrativas Nº de atendimentos realizados

REIKI 178

TUINÁ 50

AURICULOTERAPIA 116

HOMEOPATIA 36

AROMATERAPIA 25

Fonte: Elaborado com os dados do Projeto

No período entre agosto de 2020 a junho de 2021, foram disponibilizadas ao todo 188

vagas para as duas modalidades de práticas integrativas como o Reiki e I Ching.

Efetivamente, 185 dessas vagas foram preenchidas, conforme a tabela 2.
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Tabela 2- Número de atendimentos realizados durante o período de agosto de 2020

a junho de 2021

Modalidade de Práticas Integrativas Nº de atendimentos realizados

REIKI 111

I CHING 74

Fonte: Elaborado com os dados do Projeto

Tem-se observado que o projeto vem influenciando de maneira positiva a saúde dos

trabalhadores sendo que aqueles trabalhadores em processo de atendimento ou mesmo

os que já foram atendidos relatam melhoras significativas na sua saúde. Ainda vale

dizer que a atuação dos alunos voluntários têm possibilitado um aprendizado em relação

à própria universidade que se sustenta na tríade ensino-pesquisa-extensão.

Considerações

É visível que a procura e adesão dos profissionais de saúde não se alteraram

significativamente com a pandemia. Contudo, o número de vagas disponíveis para o

atendimento diminuiu pelo fato de que certas práticas integrativas não podem ser

adaptadas ao contexto remoto. Puderam ser observados desfechos favoráveis em saúde

experimentados pelos profissionais participantes, que relataram melhora percebida

durante o processo de trabalho ao qual estão sujeitos após as medidas de intervenção

mencionadas. Dessa forma, o presente projeto de extensão consolida novos caminhos

em complemento às práticas convencionais, usualmente relatadas como medida de

intervenção em saúde. Ampliando o escopo da promoção de saúde com as referidas

práticas, tem-se o empoderamento dos múltiplos sujeitos envolvidos, em um processo

que resgata a autonomia e evidencia a importância de cuidar de quem cuida.
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Saúde de um hospital comunitário do Sul do Brasil1
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Resumo

A Higienização das Mãos (HM) tem se mostrado efetiva mesmo após 174 anos da sua
comprovação, sendo protagonista para prevenção e contenção da atual pandemia. Nesse
sentido, objetivamos melhorar a prática de HM de profissionais de saúde através de
atividades educativas e didáticas. Para isso, realizamos quatro formações educativas,
abrangendo aproximadamente 50 profissionais. A educação continuada possui grande
importância para garantir a promoção e prevenção das Infecções Relacionada à
Assistência à Saúde, além de promover a qualidade do cuidado na assistência prestada,
garantindo uma maior segurança aos pacientes e consequentemente redução dos gastos
hospitalares.

Palavras-chave: Extensão; Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde; Higienização
das Mãos;

Introdução

Em 1847, o médico, Ignaz Philip Semmelweis relatou a importância da

Higienização das Mãos (HM) com água e sabão para diminuição da carga microbiana,

contribuindo para o controle da disseminação de agentes infecciosos (MADIGAN et. al,

2016). Entretanto, mesmo após 174 anos dessa importante contribuição, a adesão a HM

3 Estudante do Curso de Ciências Biológicas, Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira
das Missões, Liliana Berté Fontana, email: lilianabfontana7@gmail.com
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1 Trabalho apresentado no Eixo 1 – Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da
AUGM.
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tem sido um constante desafio mundial a ser superado. A HM possui um papel central

na prevenção de doenças infecciosas em qualquer tempo e em qualquer lugar, sendo que

no contexto atual, no qual a Pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (Coronavirus

Infectious Disease 2019 - COVID-19), assola o planeta, a HM tem se tornado

protagonista, sendo amplamente abordada devido a sua importância e eficácia para

precaução e contenção da disseminação viral (FONTANA et al., 2021).

Com isso, destaca-se a necessidade da etiqueta de mãos, principalmente na

assistência à saúde (WHO, 2020), visto que os profissionais de saúde, na linha de frente

da pandemia, estão suscetíveis ao contágio e transmissão de patógenos, especialmente o

Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), pois entram em

contato regularmente com pacientes e superfícies ambientais contaminadas ou

possivelmente contaminadas (PHAN et. al, 2019).

Objetivo

● Melhorar a prática de Higienização das Mãos de profissionais de saúde através

de atividades educativas e didáticas;

Materiais e Métodos

As intervenções educativas foram realizadas em um hospital comunitário de

pequeno porte, localizado no Sul do Brasil, durante diferentes períodos de tempo e

abrangendo, aproximadamente, 50 profissionais de saúde.

A primeira formação foi realizada presencialmente no mês de março de 2020 e

contou com auxílio de uma apresentação de slides. Foram abordadas informações sobre

microrganismos, contexto histórico da higienização das mãos, normativa sobre os

momentos durante o atendimento ao paciente em que devem ser realizadas a HM, quais

movimentos a serem realizados para efetivação de uma correta técnica de HM, como é a

78



morfologia viral, contando com auxílio de um modelo didático de vírus, entre outros

assuntos. Além disso, foi desenvolvida uma atividade para demonstrar os movimentos

da correta técnica de HM, seguindo as recomendações da OMS. Para isso, foi aplicada

sobre as mãos dos participantes, que estavam de olhos fechados, uma quantidade de

tinta azul misturada ao álcool gel, e foi pedido para que os mesmos espalhassem o

montante efetivando os movimentos que realizam rotineiramente para higienizar suas

mãos. Após a prática, a palestrante demonstrou a técnica correta de HM e os

participantes puderam realizar novamente a atividade, mas dessa vez seguindo todos os

movimentos. A segunda formação foi realizada de forma assíncrona durante o mês de

setembro de 2020 através da gravação de uma apresentação de slides e vídeo didático

sobre a técnica de HM. Outras duas formações foram realizadas presencialmente

durante o mês de julho de 2021, sendo que todos os participantes e palestrantes estavam

vacinados e todos os cuidados de biossegurança foram seguidos. Nestas, além do já

informado acima, foi realizado também uma atividade com tinta fluorescente invisível

na luz branca mas visível na luz negra. Para isso, aplicamos tinta fluorescente em uma

prancheta que foi passada pelas mãos dos participantes durante a formação, e no final da

mesma, com as luzes desligadas e o ambiente escuro, foi visualizado as mãos dos

participantes com a luz negra.

Resultados e discussão

Durante as apresentações teóricas com as explicações sobre os microrganismos,

a importância dos cuidados na prevenção das IRAS, várias questões reflexivas sobre o

comportamento de cada trabalhador estimulou-os a refletirem sobre a sua prática quanto

a HM na rotina de trabalho. Para falar sobre o SARS-CoV-2 e a COVID-19, um modelo

tridimensional do vírus foi utilizado, o que facilitou a compreensão de como os

antissépticos e desinfetantes agem já que entenderam a morfologia viral. Abordar

tópicos como: epistemologia da HM, recomendações da OMS sobre os 5 momentos e a
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técnica correta da HM, bem como, uso de antissépticos e cuidados necessários durante a

manipulação de superfícies entorno do paciente serviram como revisão e/ou

aprofundamento do conhecimento.

A atividade de HM utilizando tinta misturada com álcool gel possibilitou uma

reflexão da prática e dos movimentos abdicados rotineiramente. Perceberam o quanto os

movimentos corretos e o tempo recomendado são necessários para se ter uma

higienização adequada de toda a superfície das mãos, espaços interdigitais e

subungueal. Além disso, os participantes demonstraram empenho em aprimorar suas

técnicas de cuidado (Figura 1A).

Durante a primeira formação educativa, ainda não haviam casos de COVID-19

na região, isso possibilitou aos profissionais um maior entendimento da doença, do seu

agente e das formas de prevenção. Na segunda formação foi discutido sobre o dia

Mundial da Segurança do Paciente (Figura 1B), vinculando a HM como medida para

garantia da segurança dos pacientes e dos profissionais. A atividade com a tinta

fluorescente e luz negra, atraiu a atenção dos participantes e possibilitou que os mesmos

visualizassem as marcas de tinta nas mãos (Figura 1C), simulando uma possível

contaminação cruzada de microrganismos, invisíveis a olho nu, e discutissem sobre a

fonte de contágio.

Os participantes observaram e concluíram que a “contaminação” estava na

prancheta e na caneta que passou de mão em mão para assinatura de presença. Também

foi depositado a tinta fluorescente no chão, próximo a porta, e com luz normal, não era

possível ver nenhuma mudança no ambiente. Ao apagar a luz e ligar a luz negra, as

pegadas mostraram o quanto a “contaminação” foi espalhada por todo o ambiente. O

que os fez refletirem sobre a contaminação cruzada a partir das superfícies no ambiente

hospitalar e a importância da adesão aos 5 momentos de HM recomendados pela OMS.
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Atividades educativas e lúdicas tendem a estimular e motivar seu público, não

sendo diferente quando se trata de profissionais de saúde. Após intervenções sobre HM

a adesão a esta prática tende a aumentar consideravelmente nos hospitais (TRANNIN et

al., 2016; PRADO et al., 2013), demonstrando a importância da educação continuada

para garantir a promoção e prevenção das Infecções Relacionada à Assistência à Saúde

(IRAS).

Figura 1. A. Atividade de Higienização das Mãos com tinta azul misturada ao álcool

gel; B. Formação educativa assíncrona; C. Atividade com tinta fluorescente e luz negra .

Considerações

A Higienização das Mãos é uma medida simples, efetiva e de baixo custo que

previne a transmissão de patógenos, por isso, intervenções educativas continuadas nos

serviços de saúde são fundamentais para promover a qualidade do cuidado na
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assistência prestada, garantindo uma maior segurança aos pacientes e consequentemente

redução de gastos hospitalares.
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Resumo
 
Fragilidade é uma síndrome dinâmica e multidimensional caracterizada por um aumento
da vulnerabilidade e redução da capacidade de homeostase.  Além dos desfechos
desfavoráveis de saúde como hospitalização, mortalidade e institucionalização, está
associada a elevados custos de saúde, pior qualidade de vida, recuperação lentificada de
condições agudas e quedas. A atuação de equipe multiprofissional capaz de identificar
idosos frágeis e em risco de fragilização é fundamental dentro de uma estratégia de
cuidado integrado e contínuo a idosos bem como a compreensão sobre os fatores
associados e a evolução da fragilidade. O distanciamento social na pandemia da
Covid-19 trouxe impactos negativos na saúde dos idosos, sobretudo dos frágeis,
relacionados à descontinuidade de atendimentos de gerenciamento de doenças
crônico-degenerativas, à inatividade física e redução do convívio social. Conexão
Cuidado Colaborativo é um projeto de extensão universitária da Faculdade Ciências
Médicas em Belo Horizonte, Minas Gerais, desenvolvido por duas professoras e
médicas geriatras junto a dez alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina e
Fisioterapia com práticas educacionais colaborativas junto a 94 idosos e suas famílias
assistidos em ambulatório de Geriatria. O objetivo principal é garantir a continuidade do
cuidado a idosos em situação de vulnerabilidade através de capacitação e treinamento de

1 Trabalho apresentado no Eixo 1 – Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da
AUGM.
2 Mestranda e Professora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, email: mariacarolmed@yahoo.com.br
3 Aluno extensionista, estudante do curso de Medicina da   Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais
4Aluno extensionista, estudante do curso de Enfermagem da   Faculdade Ciências Médicas Minas Gerais
5 Aluno extensionista, estudante do curso de Fisioterapia da   Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais
6 Professora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais e Universidade Federal de Minas Gerais email:
mairatonidandel@terra.com.br
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equipe multidisciplinar para reconhecimento e intervenções em fragilidade. O projeto
está estruturado em cinco eixos principais de cuidados a idosos, os chamados “5Ms” -
Medicamentos, Mente, Mobilidade, Multicomplexidade e Mais importante para mim -
que abrangem as principais competências de ensino da Geriatria e Gerontologia. São de
extrema relevância o reconhecimento dos riscos de declínio funcional e fragilidade
através da aplicação de escalas validadas, da incorporação
de telemonitoramento interdisciplinar, visitas domiciliares e avaliação ambulatorial com
Avaliação Geriátrica Ampla, bem como a aplicação de critérios do Fenótipo
da Fragilidade. Foi realizado, no primeiro semestre de 2021, o telemonitoramento de 60
participantes, dos quais 48% foram classificados como frágeis; as consultas foram
realizadas por estudantes da Medicina, Fisioterapia, Enfermagem e professoras
orientadoras (MCSV e MTB) com a elaboração de plano de orientações
individualizadas junto aos pacientes e familiares cuidadores. A partir das demandas
apresentadas pelos pacientes e familiares, foram elaborados materiais educativos
difundidos também na comunidade acadêmica. O reconhecimento do status de
fragilidade, capacidade intrínseca e maior compreensão sobre impactos da pandemia
possibilitou que participantes mais vulneráveis tivessem suporte e orientações sobre
conciliação medicamentosa, gerenciamento de condições crônicas de saúde e prevenção
de agravos. Através das ações implementadas, foi possível ainda que estudantes dos três
cursos ampliassem a compreensão sobre preferências individuais, aspectos culturais e
crenças concomitantemente ao aprimoramento da formação acadêmica e cidadã. 
 
Palavras-chave: Extensão universitária, Idosos, Cuidado Multidisciplinar, Síndrome de
Fragilidade, Telemonitoramento.

Introdução

Fragilidade é uma síndrome geriátrica caracterizada por aumento da

vulnerabilidade e redução da capacidade de homeostase, e implica maior risco de

resultado adverso frente a uma pequena mudança nas circunstâncias de saúde do

indivíduo (FRIED et al., 2021). Embora tenha alta prevalência em idosos vivendo na

comunidade, variando entre 14,5% e 23,3% em nosso meio (APRAHAMIAN et

al., 2017), frequentemente não é adequadamente abordada nos diferentes níveis de

atenção (Ambulatórios de Geriatria, Instituições de longa permanência e Hospitais de

agudos e de reabilitação).  

O fenótipo para a Síndrome de Fragilidade do Idoso (SFI) é um mecanismo

capaz de traduzir as manifestações do ciclo da fragilidade, composto pelos seguintes
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critérios diagnósticos: redução da força de preensão palmar, redução da velocidade de

marcha, perda de peso não intencional, sensação de exaustão autorreferida e baixo nível

de atividade física (FRIED et al., 2001).

A efetiva implantação de linhas de cuidado resolutivas e abrangentes requer a

formação de força de equipes que, atuando em colaboração e incorporando o

paciente/família e comunidade como membros da equipe, sejam capazes de responder

às necessidades de saúde dos idosos frágeis (GIULIANTE et al.; 2018). 

O distanciamento social e a restrição do acesso a serviços de saúde em razão da

pandemia da Covid-19 ampliaram ainda mais os desafios de cuidar de uma população

que envelhece rapidamente. Infelizmente, muitos programas de atenção ao idoso não

garantiram continuidade do cuidado durante a pandemia. Além de serem os mais

afetados pela morbimortalidade da Sars cov2, acredita-se que ainda terão condições

crônicas de saúde agravadas pela fragmentação do cuidado e pelas limitações em

atividades de socialização e de promoção de saúde, como a realização regular de

atividades físicas. 

Conexão Cuidado Colaborativo é um projeto de extensão

universitária desenvolvido junto a idosos frágeis e pré-frágeis, familiares e cuidadores

assistidos no Ambulatório  de Geriatria da Faculdade Ciências Médicas de Minas

Gerais que envolve etapa de reconhecimento, incorporação de tecnologias para o

telemonitoramento e cuidado colaborativo e interdisciplinar, buscando otimizar a  

transição do cuidado, garantir integralidade e promover difusão de conceitos como

fragilidade, multimorbidades, sarcopenia e cuidados ao fim da vida para esta

população.  

O projeto está estruturado em cinco eixos (chamados “5 Ms”) – Mobilidade,

Mente, Medicamentos, Multicomplexidade e Mais importante para meu cuidado - que

abrangem as principais competências curriculares nacionais e internacionais de ensino

da Geriatria e Gerontologia.   
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Objetivos 

Identificar idosos frágeis e em risco de fragilização; incorporar

idoso/família/cuidador como membros da equipe e ofertar cuidado contínuo e integrado

a idosos em situação de vulnerabilidade; aprimorar formação técnica, acadêmica e

cidadã dos estudantes envolvidos.     

Participantes e Métodos

Foram incluídos 94 idosos vinculados ao ambulatório de Geriatria da FCM-MG

que haviam sido previamente caracterizados quanto ao perfil de fragilidade por

CHAVES et al, 2021 (por atendimentos presenciais entre agosto de 2019 até a data de

início do isolamento social pela pandemia). Os pacientes foram convidados a participar

do Telemonitoramento (por meio telefônico) para reavaliação do perfil de fragilidade, e

posteriormente por novos atendimentos ambulatoriais e por visitas domiciliares, assim

que possíveis nas diversas fases do isolamento social pela pandemia da Covid-19. 

Através de questionário estruturado e previamente padronizado pelas professoras

orientadoras do estudo, os participantes foram também avaliados quanto ao

suporte social durante a pandemia, acompanhamento e intercorrências de saúde, uso de

medicamentos, hábitos de vida, hábitos alimentares, comorbidades e avaliação da

fragilidade pelas escalas FRAIL (APRAHAMIAN et al, 2017),

PRISMA -7 (SAENGER et al, 2016) e avaliação do humor pela EGS reduzida

(CASTELO, 2010).  

Resultados preliminares 

Entre os 94 idosos participantes do estudo da SFI (CHAVES et al, 2021),

público-alvo do estudo, 13 pacientes vieram a óbito por causas diversas. No primeiro

semestre de 2021, 60 participantes foram submetidos ao telemonitoramento, e alguns

deles a uma reavaliação presencial ambulatorial ou domiciliar. A distribuição por gênero

encontrada foi de 45 (75%) do sexo feminino e 15 (25%) do sexo masculino; idade

média de 79,7 (mínima de 65 e máxima de 101 anos), a escolaridade média de 4,5 anos
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e 28 (46%) eram viúvos (as). Vinte e nove idosos (48%) foram classificados como

frágeis, taxa acima da encontrada no período anterior ao isolamento social pela

pandemia (37,5%). O número médio de comorbidades autorrelatadas foi de 3,11; o

número médio de medicações em uso 6,3; 18 (30%) necessitavam de auxílio de

dispositivo de marcha (bengala, andador ou cadeira de rodas) e 42 idosos (70%)

relataram depender de auxílio regular por terceiros.  

Acerca do suporte ao idoso, 34 participantes (56%) relataram poder contar com

filhas/os, e apenas dois disseram não podem contar com a ajuda de ninguém, vivendo

sós. Quanto a outros impactos da pandemia, 32 (53%) relataram sentir mais fraqueza

nas pernas em relação ao período pré-pandemia e 22 (36%) relataram piora de ansiedade

durante a pandemia. 

Considerações  

Além do aprimoramento da formação acadêmica e cidadã dos discentes e de

possibilitar a continuidade do cuidado a idosos frágeis e vulneráveis, o projeto

possibilitou relação dialógica com a comunidade externa, ao colocar o paciente e

família assistidos também como membros da equipe, envolvendo-os no processo de

decisões compartilhadas para cuidados individualizados e baseados no eixo “Mais

importante para mim”.   A compreensão sobre os fatores associados e evolução da

fragilidade é fundamental dentro de uma estratégia de atenção centrada no paciente,

possibilitando a sua efetiva participação nas decisões relativas à conduta e elaboração

do seu plano de cuidados (Farrell, 2020).

Sugerimos que o uso adequado das tecnologias sociais em um processo de

cuidado contínuo, como proposto neste projeto, possibilita a democratização do acesso e

pode, por meio do telemonitoramento, contribuir para promoção de saúde, redução dos

agravos e redução dos custos da saúde às populações mais frágeis e vulneráveis, como a

amostra de idosos deste estudo. 
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Resumo

O Internato Regional (IR) é um projeto de extensão realizado pelo curso de Medicina da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) sendo parte da estratégia de maior
participação ativa do aluno. Dentre as propostas do projeto está o relato de casos
clinicos nos portfólios entregues ao final do estágio, dos quais são coletados, desde o
inicio do IR, dados epidemiológicos sobre as doenças pregressas. Assim, foi-se
destacada as doenças crônicas prevalentes nos portfólios e comparadas com as mais
prevalentes no Rio Grande do Sul. A partir disso, foi observado que em ambos
prevalencem as mesmas patologias crônicas, possibilitando que, a partir do projeto, os
alunos tenham maior contato com as doenças que mais acometem a sociedade que os
cerca. O que se constitui de grande importância para o desenvolvimento da relação entre
aluno e sociedade.
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Introdução

O Internato Regional (IR) é um projeto de extensão que compõe parte das atividades

práticas opcionais do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria

(UFSM) e é vinculado às cidades de Agudo, Alegrete e Itaara localizadas na

macrorregião de Santa Maria. O IR faz parte do internato curricular do curso de

medicina, realizado no último ano do curso, no qual os internos permanecem por dois

meses nas cidades conveniadas. Nesses dois meses, os acadêmicos realizam estágio em

Unidades Básicas de Saúde (UBS) participando de visitas domiciliares, reuniões de

equipe e programas de promoção de saúde. Ao final, elaboram um portfólio

apresentando suas principais percepções sobre equipe, acomodação, cidades, atividades

de APS realizadas e casos clínicos atendidos. O projeto foi iniciado em 2011 com a

participação de internos, com diversos casos clínicos entregues até 2020. Entendendo o

processo de formação médica como um treino de olhar e sensibilidade (CARDOSO,

2020), o projeto propõe inserir os alunos na prática da Atenção Primária à Saúde (APS)

para aprimorar as vivências e melhor desenvolver a relação entre os futuros

profissionais e a sociedade que os receberá.

Objetivos

Destacar as doenças crônicas mais prevalentes encontradas nos casos clínicos entregues

pelos participantes do IR entre os anos de 2011 à 2020, correlacionando com as doenças

crônicas mais prevalentes no estado do Rio Grande do Sul (RS) e sua importância para

o desenvolvimento do vínculo entre o aluno e a sociedade.

Materiais e Métodos

Foram analisados todos os casos clínicos entregues até o ano de 2020. Os relatórios

entregues são base avaliativa ao fim do internato e auxiliam a caracterizar a população e
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o local. Foram-se destacadas e tabeladas todas as doenças descritas na história

patológica pregressa (HPP) dos pacientes relatados nos casos clínicos pelos alunos

participantes do IR selecionando-se as doenças mais prevalentes. Em seguida, o

material obtido foi comparado com as informações das doenças crônicas mais

prevalentes no Rio Grande do Sul, obtidas através da plataforma DATASUS do governo

federal e da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2019.

Resultados

A partir dos 687 casos clínicos entregues pelos participantes do IR obteve-se como

resultado o predomínio de Diabetes Mellitus, relatada em 89 dos casos clínicos

apresentados, Hipercolesterolemia relatada em 59 casos, Hipertensão Arterial Sistêmica

(HAS) em 213 casos e Doença Respiratória Crônica (DRC) em 31 casos. No Estado do

Rio Grande do Sul, as doenças mais prevalentes foram também Diabetes, HAS e

Hipercolesterolemia. Sendo que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, dentre

as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), o RS apresenta-se como o terceiro

maior estado com diagnóstico de HAS (26,6% da população), segundo maior em

diagnóstico de Diabetes (8,8% da população) e sétimo com diagnóstico de

Hipercolesterolemia (15,0% da população). Além disso, foi o Estado com maior

diagnóstico de DRC (8,1% da população). O gráfico 1 apresenta a relação encontrada

entre as doenças mais prevalentes no Estado e aquelas mais prevalentes no total de

casos clínicos apresentados pelos internos participantes do projeto.
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Gráfico 1 – Comparação entre doenças crônicas prevalentes no RS e IR

Fonte: Autor

Considerações

A APS envolve as ações de saúde com promoção, prevenção, tratamento e vigilância

em saúde (BRASIL, 2017). De acordo com Machado (2018), novas metodologias

surgiram para permitir maior participação ativa do estudante, sendo utilizadas e

experimentadas para o melhor desenvolvimento individual e profissional do aluno com

a sociedade. O método de elaboração de casos clínicos utilizado pelo IR busca

incorporar essas novas metodologias e aproximar o estudante das ações da APS. Nesse

ponto, a partir da análise e comparação dos municípios vinculados ao IR com o Estado

do Rio Grande do Sul, averiguou-se que as doenças crônicas mais prevalentes são

equivalentes entre ambos. Isso demonstra que proporcionar essa vivência de extensão é

de extrema importância ao interno, uma vez que além de agregar recursos humanos e

mão de obra profissional aos municípios, acrescenta qualidade ao nível de aprendizado

do discente, que poderá ampliar seu conhecimento tanto na realidade que o cerca quanto

vislumbrar, em uma pequena proporção, o que é registrado também em todo o Estado

do Rio Grande do Sul. Instituições de ensino superior, visando à formação integral do
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acadêmico, têm procurado aproximar os profissionais da saúde da realidade social que

os cerca (MACHADO, 2018) e de acordo com Neumann, essas políticas têm estimulado

a importância do vínculo do estudante de Medicina com a dinâmica da saúde,

inserindo-o na lógica da APS e estimulando uma clínica centrada na pessoa, sendo de

extrema importância para a aquisição de melhor desenvolvimento individual e

profissional do aluno. Assim, o contato do aluno com a atenção básica possibilitado

pelo IR permite uma participação maior na abordagem das doenças crônicas mais

prevalentes tanto nos municípios do IR quanto no Estado, podendo assim aprimorar o

vínculo entre a universidade, o aluno e a sociedade.
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Resumo simples

Introdução: A pandemia de Covid-19 impôs à educação médica novas modalidades de
ensino remoto, inclusive entre os programas de mentoria, prática do processo de
formação em Medicina. Relato de experiência: O processo de mentoria virtual foi bem
recebido, permitiu a discussão de temas leves e reforçou a identidade do grupo,
mantendo-se importante para a formação profissional. Discussão: É necessário o
investimento no treinamento de mentores, promovendo a qualidade dos encontros,
inclusive de forma remota. Mentores e docentes da formação médica precisam atentar
para o sofrimento mental dos alunos, na tentativa de minimizar esses problemas através
da mentoria. Conclusão: Não se observou prejuízos acerca da mentoria virtual e não
existe empecilho para que ela continue na modalidade remota após a pandemia.
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Introdução

Em dezembro de 2019, foi identificada a Covid-19. Devido à alta taxa de

infectividade e transmissibilidade, diversos países adotaram medidas de isolamento

social que acarretaram impactos socioeconômicos mundiais, como foi o caso de ensino

de graduação em Medicina1,2. Paralelamente, ferramentas baseadas no ensino à distância

foram propostas como alternativas para minimizar perdas na educação médica2-5.

Umas das práticas de ensino que precisaram se adequar à nova realidade foram

os programas de mentoria. Comumente inseridos no contexto da educação médica,

consistem em uma relação de troca entre o supervisor e o médico em formação. É uma

prática que fornece um ambiente de suporte para que os alunos possam discutir e refletir

sobre seus pontos fortes e limitações, auxiliados por mentores a longo prazo, na

tentativa de formular planos de desenvolvimento profissional6-8.

A mentoria possibilita que cada integrante do grupo apresente suas experiências

a partir das suas narrativas. Segundo Benjamin9, a experiência é o que nos passa, nos

toca e nos acontece. A cada dia, ocorrem muitas coisas, contudo a experiência se torna

cada vez mais rara, e, nesse contexto, destaca-se a importância das narrativas trazidas

pelos atores que compõem o grupo de mentoria e esse espaço de trocas singulares9.

Com a pandemia da Covid-19 e o avanço da tecnologia, a mentoria na

modalidade virtual trouxe o benefício de conectar mentores e alunos distantes

geograficamente, devido à situação de isolamento social, tornando-se uma prática

relevante para o cenário em questão, uma vez que, independentemente do formato, seu

objetivo permanece inalterado8,10.

Assim, este relato de experiência busca descrever e analisar criticamente as

potencialidades e os desafios do processo de mentoria virtual, na perspectiva de um

grupo de mentoria de um curso de Medicina do estado de São Paulo.

Objetivos
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Na transição do modelo presencial para o virtual, o contato entre mentores e

mentorandos modificou-se, sendo necessárias adaptações na forma e no conteúdo das

mentorias. Dessa forma, buscou-se analisar através de relatos de experiência quais

foram os efeitos práticos dessa transição, avaliando os possíveis impactos positivos e

negativos aos alunos e aos mentores.

Materiais, Métodos, Resultados e Discussão

Inicialmente, a maioria dos grupos de mentoria da escola médica estudada

suspendeu suas atividades durante a pandemia. O grupo de mentoria em discussão

existe desde 2017 com encontros presenciais quinzenais. Durante a pandemia, os

encontros ocorreram de maneira virtual a partir do mês de julho.

O mentor do grupo expõe sua opinião sobre a mudança para os encontros

virtuais. Segundo ele, os encontros virtuais seriam mais difíceis, em especial pela

possível perda de afeto. No entanto, o grupo teve uma surpresa nesse ponto. Um dos

pequenos problemas nos encontros presenciais era o atraso dos alunos que se

deslocavam de outras atividades. Com a modalidade virtual, esta questão foi amenizada

e, em muitas vezes, os encontros eram estendidos devido à necessidade de fala maior.

Logo no primeiro encontro on-line da mentoria, foi perceptível o quanto ela era

significativa para a saúde mental de muitos alunos, apresentando uma melhora

pós-mentoria na disposição e nas atividades dos envolvidos.

Um relato importante dos alunos foi ressaltar que o acolhimento trazido pelos

encontros superou qualquer possível influência negativa da mudança do formato das

reuniões. Muito mais que analisar o caráter virtual ou presencial, a troca de falas e

discussões em um ambiente acolhedor era o fator principal na qualidade da mentoria.

Mesmo com a ausência do “olho no olho real” e dos abraços afetuosos, os

encontros eram transformadores. O grande ponto, na verdade, era a conexão humana

intragrupo. Ao longo das mentorias virtuais, ficou estabelecido que as câmeras de todos
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os integrantes permaneceriam abertas, para que fosse possível estabelecer uma conexão

no olhar. Ver cada mentorando e seu mentor revelarem por suas câmeras um pouco de

suas casas, seus quartos, animais de estimação e objetos pessoais trouxe um sentimento

de intimidade e aproximação.

Foi feita uma opção de discutir temas leves durante a pandemia, como poesia,

filmes, amor e sexo. Inevitavelmente, surgiram dores, angústias e medos, os quais foram

acolhidos durante os encontros. O formato virtual para alguns alunos permitiu a

conversa com menos timidez sobre assuntos difíceis de serem abordados pessoalmente.

Em alguns momentos, a dinâmica do grupo se abalou pelo fato de os integrantes

estarem mais sensíveis e fragilizados. No entanto, a necessidade de se reinventar em

meio a novas rotinas reforçou a confiança e o carinho entre os integrantes da mentoria.

Sem dúvidas, a mentoria foi um dos pilares do enfrentamento do isolamento

social decorrente da pandemia. Quando se resolveu escrever este relato de experiência

de mentoria virtual, percebeu-se que, de forma geral, os mentorandos queriam ter direito

à fala e ser acolhidos.

As práticas de mentoria nos cursos de Medicina já estão bem estabelecidas como

uma intervenção que melhora a qualidade de vida, saúde mental e trajetória dos alunos

desde o começo do curso, como já foi descrito por Akinia et al.11 na revisão sistemática

que avaliou o impacto da mentoria dos discentes no primeiro ano de Medicina. Uma das

grandes mudanças de paradigma que deveriam existir nos programas de mentoria

refere-se ao treinamento dos mentores, o qual, de forma geral, é deficiente, conforme

estabelecido na revisão de scoping de Sheri et al.12.

Esse treinamento da nova mentoria deveria ser realizado pelos programas de

mentorias, os quais favorecem o pensar a experiência pela narrativa de mentores e

mentorandos. O narrar é viver ou experimentar, segundo Benjamin. Os participantes

manifestam suas subjetividades ao narrarem e vivenciarem tais encontros13. Analisar os

relatos dessas experiências torna-se então um desafio na medida em que, por meio da
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linguagem, busca-se passar ideias e vivências que não conseguem ser totalmente

expressas nessa transmissão14,15.

Além disso, a mentoria ganha destaque por permitir um espaço singular para

seus participantes, rompendo com o dispositivo moderno de obsessão pela informação e

opinião, movimento que contrapõe o ideal de percepção total da experiência. Ou seja,

esses espaços para compartilhamento de narrativas dão lugar à vivência da experiência e

daquilo que nos toca, e vêm se tornando cada vez mais raros na atualidade pela falta de

tempo e pelo excesso de trabalho. Por isso, a mentoria tem sua importância por

representar um gesto de interrupção, e permitir aos mentorandos um momento que traz

a possibilidade de parar, olhar, escutar e sentir, além de eles suspenderem a opinião, o

juízo e o automatismo da ação, para que possam cultivar a delicadeza e a arte do

encontro, segundo Bondía16.

A descrença inicial presente no início do processo ocorre porque somos

considerados imigrantes digitais, como descreveu Marc Prensky17. Além disso, não

podemos esquecer que a maioria dos mentores dessa escola de Medicina pertence às

gerações baby boomers e X, e tem como mentorandos indivíduos da geração Z. Mais

uma vez, neste momento histórico, o conflito geracional se potencializa desde as

primeiras descrições dos problemas geracionais discutidos por Karl Mannheim18.

Os conflitos, as incertezas, o aumento do sofrimento mental e físico durante a

pandemia e a suspensão das atividades presenciais elevaram em muito a angústia dos

alunos2. Quando, neste relato de experiência, temos um retorno às atividades, ainda com

os alunos no seu domicílio, a mentoria virtual foi uma alternativa muito saudável para

minimizar esses problemas. O foco dos encontros se manteve na promoção de

discussões benéficas tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, tornando

secundárias as mudanças trazidas pelo novo formato de mentoria.

Para tanto, Bondía16 nos evoca que o pensar não é somente raciocinar, calcular

ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido
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ao que somos e nos acontece. Isso se relaciona com a forma como nos colocamos diante

de nós mesmos, dos outros e do mundo.

Já que nem sempre temos a oportunidade de discutir a experiência que nos passa,

que nos acontece ou que nos toca, a mentoria, como espaço de troca de informações e

vivências, pode favorecer o processo de aprendizagem significativa e valorização da

formação pessoal e humanística13,16.

Segundo Clot19, o trabalho carrega uma fonte de alteridade, um centro de

iniciativa e criatividade para os sujeitos. Para Clot19, trata-se, de acordo com Vigotski,

do “social estando em nós”. Tais forças são consideradas fontes de energia vital, uma

vez que se entende esse social que está em nós como sendo antes de tudo um conflito. E

como os cursos de Medicina ocupam uma carga horária tão excessiva dos alunos e com

muita informação a ser digerida, mais uma vez acreditamos na mentoria, mesmo que

virtual, para refletir sobre todos esses processos.

Como limitações do estudo, este relato de experiência descreve a visão de um

grupo de mentoria de uma escola médica apenas, o que permite generalizações com

cautela para populações distintas. Seria importante uma abrangência de mais grupos e

mais instituições. Entretanto, temos conclusões que são importantes para refletir sobre a

mentoria virtual no período de pandemia da Covid-19.

Considerações

O relato de experiência acerca da mentoria virtual demonstra, claramente, que o

processo mais importante foi a manutenção do acolhimento e dos efeitos promotores de

saúde mental e desenvolvimento pessoal da mentoria. A transição para a modalidade

virtual acarretou poucos impactos negativos no grupo estudado, prevalecendo os efeitos

positivos no enfrentamento do isolamento social e na manutenção de contato intragrupo.

Ademais, agrupar relatos de experiência e analisá-los sob a ótica de narrativas

que expressam vivências humanas reforça o pensamento de Benjamin, na medida em
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que expôs a troca de momentos de vida entre mentores e mentorandos. Os participantes

estão a todo momento antepondo narrativas e expressando suas singularidades perante o

grupo, em um espaço singular e disruptivo do cotidiano tão ocupado e cheio de afazeres

e preocupações.

Acreditamos que, no futuro pós-pandemia, as mentorias devam voltar para o

presencial, mas não existiriam dificuldades para que alguns encontros ocorressem

virtualmente. A essência dos encontros, como sua singularidade e seu espaço de apreço

dos pequenos momentos, agrega muito como experiência humana, suspendendo o

automatismo de ação do cotidiano.
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Resumen:

Recuperando Tu Sonrisa, consiste em um proyecto de extensión que se viene

desarrollando desde el año 2012 en clave de promover un enfoque preventivo de las

afecciones bucales en personas con discapacidad, tanto mental como motriz.,

Actualmente esta población está conformada por unas 120 personas de ambos sexos

com edades compreendidas entre los 10 y 74 años. Desde que se inició la pandemia, las

acciones preventivas se reorientaron a generar conductas de cuidados frente a

enfermedades infecto- contagiosas como el COVID 19 y el DENGUE. Desde el mes de

marzo de 2020 se realizaron reuniones virtuales (Zoom) del equipo de trabajo para que,

mediante la participación de sus integrantes, se evalúen medios estratégicos a seguir, y

por consecuencia, poder planificar acciones. Se contactan a referentes y coordinadores,

tanto de la Escuela de Eduación Especial Nro 501 de Ensenada , y los Centros de Día de
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la ciudad de La Plata, logramos dar nuestros primeros pasos en el contexto de

pandemia. Hasta el momento logramos asi una eficiente acción conjunta, articulando la

comunicación y participación entre los distintos actores y con el responsable local del

sector salud. Se contempló la creación de videos y presentaciones con contenido

referente a métodos preventivos vinculados con la pandemia, entre ellos resaltando la

importancia del frecuente lavado de manos y el uso adecuado de barbijos. Por parte de

los alumnos, se diseñaron folletos en formato digital y físico, banners y una serie de

videos tutoriales preventivos. Durante la primera etapa de trabajo adaptado a la

pandemia se consolidaron actividades acordes a los resultados de una encuesta

diagnóstica a la población blanco, entrevistando a los responsables de las instituciones

y se realizaron un número importante de actividades preventivas de manera virtual. Se

utilizaron las TICs (tecnologias de la información y la comunicación), redes sociales y

el sistema de aumentativos mediante pictogramas, para mejorar la enseñanza.

Promoviendo la atención primaria de la salud mediante la Educación de calidad,

inclusiva y equitativa, estimulando constantemente la formación del profesional de la

salud podemos lograr mejorar la calidad de vida de las personas que conforman nuestra

sociedad y asi fortalecer el sistema público de salud. Este proyecto toma a la atencion

primaria de la salud, como estratégia para lograr cambios de conductas, que mantengan

y mejoren la calidad de vida de las personas, haciendo hincapié em aquellas poblaciones

con discapacidades que requieren cuidados especiales. A su vez, nuestro trabajo, toma

relevancia em um contexto em que existe mucha demanda de atencion odontológica y

escasas maneras de resolucion , ya que los odontólogos, por lo general, no estan

capacitados completamente para daruna respuesta integral. El proyecto ademas tiene

um eje acoplado, que consiuste em la formacion de recursos humanos, ya que los alunos
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de la carrera de oddontologia, al participar del mismo, toman excelentes experiencias

em este campo , el cual fortalece su formacion académica em um sentido mas humano y

al servicio de los que mas nos necesitan.

Palabras-clave: Extensión; Covid-19; Dengue; TIC; pictogramas

Texto del Trabajo

Introducción

Las enfermedades más prevalentes en la odontología son la caries y la enfermedad

periodontal. El grupo extensionista que compone Recuperando Tu Sonrisa aborda esta

problemática haciendo referencia a la atención primaria de la salud para alcanzar la

meta que consiste en mantener y mejorar la salud oral. La población seleccionada

consiste en un grupo de más de 120 personas con discapacidad que concurren a centros

de Dia y Escuelas Especiales. Mediante la promoción para la salud, el equipo de trabajo

realiza tareas preventivas tales como difusión de protocolos preventivos, enseñanza de

cepillado dental, control de la placa bacteriana y refuerzo del huésped mediante la

incorporación de fluoruros. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se

reformularon algunos de los objetivos propuestos, incorporándose entonces cuidados

preventivos en relación a evitar la infección por enfermedades emergentes como el

dengue y la pandemia de COVID 19. Por motivos relacionados con la pandemia de la

mayoría de los 120 concurrentes de los centros y escuela debieron permanecer en sus
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hogares junto a los núcleos familiares. Por lo tanto, ahora las actividades preventivas se

desarrollaron de manera virtual, utilizando redes sociales y TICs.

Objetivos

Objetivo general:

Mantener y mejorar el estado sanitario general de una población representada por

PCD mediante la atención primaria de la salud.

Objetivos específicos:

✔ Lograr un diagnóstico situacional de la población en cuanto a las patologías

bucales más frecuentes

✔ Realizar enseñanza de cepillado dental

✔ Llevar a cabo prácticas odontológicas de baja complejidad y la derivación

oportuna de aquellas que requieran

✔ Prevenir la propagación de Patologías infecto - contagiosas en la Población

representada por PCD y sus núcleos familiares y asistenciales a través del

Lavado correcto de las Manos y uso de barbijos y uso de repelente de insectos.

✔ Proveer de insumos de cuidados bucales y de cuidados contra enfermedades

emergentes en la región tales como el COVID-19 y el dengue, reforzando con la

realización de talleres presenciales y acciones virtuales mediante tutoriales en

formato video y folletos  (utilización de TICs y redes sociales)

Materiales y Métodos (Metodología)

Las metodologia de trabajo ha sido la siguiente:
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- Contacto permanente de los Directores y Coordinadores con: las instituciones

involucradas: El Centro de Día Mama y El Centro de Dia mama y El Ceibo,

ambos ubicados en la ciudad de La Plata , y tambien la escuela de Educación

Especial Nro.  501 de la localidad de Ensenada.

- Se realizaron una serie de cuestionarios online dirigidos a los actores mas

destacados de las instituciones, es decir maestros, cocineros, acompañantes

terapéuticos, asistentes sociales, etc para conocer un diagnostico situacional, que

caracterice ciertos parametros necesarios en nuestra evaluacion de las

circunstancias. Se evaluaron caracteristicas que representan las problematica

mencionda de la Odontologia y la prevencion y ademas sobre las condiciones

relacionadas con la pandemia de COVID19 y enfermedades emergentes como el

dengue.

- Se reacondicionaron una serie de folletos preventivos para ser utilizados en

principio por formato virtual, ya que la crisis sanitaria impone no realizar actos

con aglomeracion de personas, y a su vez, estas instituciones que trabajan con

nosotros han suspendido sus actividades presenciales. Se incorpora el sistema de

aumentativos, pictogramas, lenguaje de señas y las tecnologias de Información y

comunicacion, como estrategia para lograr un eficiente alcance de la

informacion a los lugares mas distantes representrados por los nucleos familiares

y las propias PCD. Se tienen en cuanta una serie de parametros tomados en las

encuestas, tales como las formas de comunicacion que presenta habiltualmente

esta población.

- Se realizan capacitaciones por Zoom con los principales referentes de las

instituciones y tambien las familias, Los temss que se tratan se basan en la
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adopcion de medidas preventivas mediante la desinfeccion de superficies con

desinfectantes, utilizacion de repelentes de insectos, etc. Se realizan talleres.

- Compra de insumos sanitarios (cepillos dentales, jabon de tocador, elementos de

protección personal, etc) que se enviaron a través de los participantes del

proyecto hacia cada uno de llas instituciones y a los hogares.

Materiales: Plataformas virtuales Zoom y Whatsapp, Formularios on line, vídeos,

folletos, elementos de desinfección, cepillos de dientes, desinfectantes de superficies (

agua lavandina, cloruro de benzalconio), repelentes, colutorios a base de flúor, jabones,

barbijos.

Resultados, discusiones y análisis

✔ - Hasta el momento se han registrado más de 100 historias clínicas y los

siguientes diagnósticos bucales:

✔ Cerca del 80% de los pacientes atendidos posee actividad de caries

✔ Más del 90 % de los pacientes son de riesgo de  padecer enfermedades

periodontales y caries

✔ Se lograron realizar variados talleres por plataforma Zoom, con amplia

participación de referentes de las Instituciones involucradas.

✔ Se han realizado más de 50 videos tutoriales sobre educación para la salud para

ser visualizados mediante plataformas y redes sociales.

✔ Se han entregado insumos sobre prevención de las patologías orales mas

frecuentes y a su vez insumos para prevención de enfermedades infecto-

contagiosas. Más de 120 kits de prevención

✔ Se establecieron vínculos con los familiares y personas a cargo de los

beneficiarios directos, a fin de lograr un constante monitoreo y una posterior

7

108



planificación para la atención de los pacientes en consultorio, cuando las

condiciones sanitarias sean más seguras y recomendables.

✔ Resultados obtenidos mediante formulario on line a 14 referentes de las

instituciones:

8

109



9

110



10

111



11

112



12

113



13

114



14

115



Consideraciones :

Debemos considerar que el trabajo de extensión está actualmente en curso y los

resultados obtenidos por las encuestas son parciales. El impacto de los resultados los

veremos en un tiempo más prolongado, pero podemos afirmar que en una evaluación

reciente se ha demostrado una gran adhesión a las normas preventivas impartidas por

este equipo. Los medios virtuales que utilizamos para llegar a la población seleccionada

15
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son bastante limitados ya que algunas personas no cuentan con la facilidad para el

manejo de las mismas.
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Resumen 
 
En Chile las personas mayores presentan alta prevalencia de enfermedades orales que 
llevan a la pérdida dentaria. Para evitar o disminuir el edentulismo se deben realizar 
actividades de prevención en salud oral, autocuidado y detección precoz de patologías, a 
la vez que se les permitiría acceso oportuno a tratamiento odontológico. Este trabajo se 
propone entregar herramientas de autocuidado a personas mayores en su entorno social, 
promoviendo el control y mantención profesionales junto al diagnóstico y tratamiento 
odontológicos a personas mayores con intervención rehabilitadora oral previa mediante 
abordaje biopsicosocial en centros comunitarios, con metodología de investigación-
acción participativa. 
 

Palabras-clave: Autocuidado, rehabilitación oral; prótesis dental; biopsicosocial. 
 

 

Introducción 
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Las personas mayores en Chile presentan secuelas orales acumuladas a lo largo de la vida, 

con gran prevalencia de enfermedad periodontal y caries que llevan a pérdida dentaria y 

alteran las funciones orales. El deterioro de la salud oral afecta diversas funciones sociales 

como sonreír, gesticular, hablar, y con un fuerte impacto en la autoestima que puede llevar 

a aislamiento en personas mayores (DONNELLY, 2012). El deterioro en la masticación 

y deglución impacta en la nutrición llevando a un deterioro en la salud general. El 

edentulismo, con la consecuente alteración de la función masticatoria, puede conducir a 

una variación en la dieta por parte de la persona, forzando a nuevas prácticas alimentarias, 

ocasionando restricciones dietéticas y comprometiendo el estado nutricional de la persona 

(ÁLVAREZ, 2011). La pérdida de dientes o la presencia de infecciones orales crónicas, 

lleva a los adultos mayores a tener una disminución en su calidad de vida y un grave 

impacto en su salud general (JIMÉNEZ, 2011). “La imagen personal derivada del estado 

dentario repercute en los niveles de autoestima lo que, a su vez, genera una pérdida de 

interés en las prácticas socializantes” (ANGEL, 2019, p. 9). 

“Esta disminución de las interacciones y su consecuente aislamiento social, además, 

vinculan a la salud bucal con el deterioro cognitivo” (ANGEL, 2019, p. 9). La falta de 

dientes y consecuente disminución propioceptiva afecta la estimulación cerebral, 

pudiendo influir en el deterioro cognitivo, y pudiendo ser reversible con el uso de prótesis 

dentales en buen estado (PERUMAL, 2016). Es importante mantener los dientes para 

proteger la función cerebral, nutricional y social, además de poder reactivar 

funcionalmente el cerebro en pacientes edéntulos una vez instaladas prótesis dentales. 

(PERUMAL, 2016; HOSOI, 2011). El uso de prótesis removible en mal estado también 

puede alterar la ingesta de alimentos, permitiendo el progreso de patología que contribuye 

al deterioro del sistema oral.  

La rehabilitación oral es la especialidad de la odontología que trata la perdida dentaria 

mediante el uso de prótesis dentales, devolviendo tejidos perdidos, función, armonía y 

estética facial (FERRO, 2017). Para la persona mayor, la rehabilitación protésica más que 

sólo devolver dientes ausentes, tiene un sentido más amplio desde lo biológico hasta lo 
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psicosocial. Consiste en entregar a la persona la posibilidad de volver a sonreír, conversar, 

insertarse en su entorno y recuperar su autoestima. Les permite volver a masticar sin 

limitarse a un alimento blando o molido, pudiendo compartir con otras personas y sentirse 

cómoda. Además de entregar seguridad para compartir con sus pares, familias y personas 

de su círculo social, le facilita establecer vínculos con otras personas (ANGEL, 2019) 

El uso de prótesis ya sea fija o removible, requiere cuidado y mantención permanente, 

control odontológico según riesgo y recambio de ser necesario. El mantenimiento 

profesional debe tener una frecuencia según riesgo individual incluyendo examen clínico, 

instrucciones de higiene oral para dientes naturales y protésicos, desinfección oral, uso 

de agentes tópicos orales según sea necesario, examen de la prótesis y sus componentes 

y educación (BIDRA, 2016). 

A través del autocuidado las personas pueden mejorar su calidad de vida mediante el 

control de su propia salud. El autocuidado debe ser una estrategia frecuente, continua y 

permanente, de acuerdo con las necesidades de las personas, estados de salud y factores 

del entorno. Los profesionales de la salud deben fomentar y fortalecer las acciones de 

autocuidado en las personas, siendo la educación un método para trasmitir prácticas 

favorables en relación a la salud (LILLO, 2014; NARANJO, 2017).  

Debido a la gran concentración de actividades clínicas, los espacios de educación en salud 

son pocos al intentar llevar a los territorios temas de salud oral y mantener activa a la 

población en prevención y fomento de la salud. Las personas mayores son transmisores 

de saberes debido al rol que cumplen en el colectivo al compartir sus experiencias, por lo 

cual entregarles conocimientos y herramientas de prevención en salud, es clave para 

mejorar su propia salud, pero también la de su entorno. 

Este trabajo aborda una intervención de acercamiento de la odontología a centros 

comunitarios donde personas mayores se reúnan socialmente, buscando entregarles 

herramientas de autocuidado, evaluación diagnóstica y tratamiento odontológico a 

personas que presentaban rehabilitación oral previa con un abordaje biopsicosocial. 

 

Objetivos 
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General: 

- Entregar herramientas de autocuidado a personas mayores en su entorno social. 

Específicos: 

- Promover la mantención odontológica profesional permanente. 

- Realizar diagnóstico y tratamiento odontológicos a personas mayores con intervención 

rehabilitadora oral previa con abordaje biopsicosocial. 

 

Materiales y Métodos  

 

La metodología en esta intervención fue la investigación-acción participativa (IAP), en la 

cual se programaron reuniones con las personas mayores para conversar y acordar la 

forma en que deseaban participar. Las reuniones se programaron en centros comunitarios 

con el objetivo que las profesionales se acercaran al entorno social de las personas, de 

modo de llevar la odontología hacia ellas sin que tuvieran que ir a un centro de salud. 

Para las actividades educativas programadas se usaron elementos de higiene oral y 

protésica, modelos simulados, espejos, computador y proyectores. Las actividades 

asistenciales se realizaron en la clínica móvil de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile llevada cerca de sus centros comunitarios. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

 

La intervención se llevó a cabo con personas mayores de las comunas de Independencia 

y Recoleta de la Región Metropolitana de Chile. El equipo profesional estuvo compuesto 

por tres odontólogas con formación en rehabilitación oral y una en patología oral; todas 

profesionales del área de la odontogeriatría. El equipo se contactó con clubes de adultos 

mayores, coordinando reuniones con representantes de cada organización para contarles 

sobre la intervención y conocer su interés. Las jornadas de trabajo grupales reunieron a 
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las profesionales con las personas mayores en los centros comunitarios donde se reunían 

frecuentemente para actividades sociales y así conocerlas en su entorno social. 

Se realizaron actividades de reconocimiento de la boca y patologías más prevalentes con 

diferentes métodos educativos. A cada participante se les entregaron elementos de higiene 

oral y se les enseño cómo utilizarlos de manera adecuada en actividades grupales, 

reforzando la educación en las atenciones clínicas individuales según necesidades y 

tratamientos protésicos recibidos previamente. Durante las actividades educativas se 

aclararon mitos en torno al cuidado oral, causas de perdida dentaria y de otras patologías 

orales. Los diferentes relatos de las y los participantes denotaban poco acceso a medidas 

preventivas y atención odontológica durante sus vidas: 

 

“Antes cuando íbamos al dentista era sólo para que te sacarán un diente” 

“Hoy a los niños desde chicos los llevan al dentista y se les cuida los dientes, 

eso antes no se veía”  

 

Las atenciones odontológicas se realizaron en la clínica móvil de manera individual. Las 

personas atendidas presentaban edentulismo parcial o total, siendo algunas portadoras de 

prótesis removibles, otras de prótesis fijas, y algunas habiendo recibido sólo 

restauraciones directas sin tener tratamientos protésicos. Se les otorgó destartrajes, 

restauraciones directas, limpiezas y reparaciones protésicas, ajustes oclusales y 

tratamiento de la mucosa oral, según diagnóstico.  

En cada atención individual se evaluó el riesgo de repetir el daño y se indicó 

individualmente la frecuencia de sus controles. En las conversas individuales algunos de 

los participantes relataron que no conocían las medidas de prevención: 

 

“No me habían enseñado a limpiar mi prótesis, y ahora me doy cuenta de que 

no lo hacía como debe ser” 

“Nunca me dijeron que no tenía que dormir con mis prótesis” 
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Insertarse en el entorno social y escuchar vivencias sobre su salud permite un abordaje 

biopsicosocial de la persona mayor, entendiendo la importancia de la convivencia social, 

la educación comunitaria, los relatos y mitos que la rodean, así como para evaluarla 

integralmente respecto a su salud oral. “Los procesos de educación sobre el autocuidado 

se revelan como una realidad multidimensional, compleja, construida a partir de 

innúmeras relaciones entre sujetos, instituciones y saberes” (SÁNCHEZ, 2015, p. 303). 

A través de IAP se estimula el conocimiento popular y muestra como el trabajo en terreno 

permite de manera participativa conocer diferentes realidades para entregar herramientas 

que mejoren la calidad de vida a través de la educación, transferencia saberes e interacción 

entre profesionales de la salud y las personas mayores (ANISUR, 1988). 

 

Consideraciones  

 

Esta intervención denota la importancia de la educación individual y comunitaria en salud 

hacia personas mayores, lo que permite conservar estructura dentaria y evitar aparición 

de nuevas patologías orales, con base en el autocuidado. Es importante la realización de 

controles odontológicos y que la atención sea con abordaje biopsicosocial conociendo el 

entorno social, la importancia que le da a la salud oral, como le afecta en sus relaciones 

interpersonales y como contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona mayor.  
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Resumo simples

O seguimento ambulatorial visa acompanhar o recém nascido (RN) egresso da Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal, bem como identificar problemas, realizar

11 Professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e Coordenadora do Projeto de
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8 Residente em Enfermagem Neonatal, email: thamirislucchesi@gmail.com
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6 Residente em Enfermagem Neonatal, email: enf_cau@hotmail.com
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Recém-Nascidos de Alto Risco Egressos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal., e mail:
camillalms@hotmail.com

4 Mestranda em Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e voluntária do Projeto de Extensão
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encaminhamentos e ações de promoção do crescimento e desenvolvimento. Assim, o
objetivo do estudo é relatar a experiência do atendimento multiprofissional em
seguimento ambulatorial de RN de alto risco em uma instituição filantrópica, e suas
contribuições para a qualificação do cuidado oferecido e a formação de recursos
humanos. Trata-se de um relato de experiência, realizado em um ambulatório de RN de
alto risco. As consultas multiprofissionais envolveram as equipes de Enfermagem,
Terapia Ocupacional e Fisioterapia, reduzindo o tempo de permanência das famílias no
serviço e possibilitando um atendimento singular e integral, além de incluir a
perspectiva multidisciplinar no processo formativo dos estudantes.

Palavras-chave: Assistência Ambulatorial; Equipe de Assistência ao Paciente; Recém-
nascido.

Texto  do Trabalho

Introdução

O recém-nascido (RN) egresso da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)

apresenta maior risco para desenvolvimento de condições crônicas de saúde que podem

prejudicar seu crescimento, desenvolvimento e a formação de vínculos familiares. Além

disso, a ida da criança para o domicílio impõe que a família esteja preparada para

assumir a responsabilidade de gerenciar e prover o cuidado no ambiente domiciliar

(LAKSHMANAN et al., 2017;VAZ et al., 2018; AYDON et al., 2018). Portanto, em

razão do maior risco de desenvolvimento de morbidades, como déficit de crescimento e

atraso no neurodesenvolvimento, bem como o aumento de demandas para o cuidado

familiar, o acompanhamento à criança nascida prematura deve se estender após a alta

(BRAGA; SENA, 2017) . Tal acompanhamento, possibilita ao profissional compreender

aspectos que ajudam a família no planejamento e execução do cuidado no domicílio,

como também aspectos que dificultam este cuidado. Assim, mediante a compreensão

das potencialidades e limitações da família, a equipe multiprofissional direciona

orientações e intervenções prioritárias, visando promover o cuidado integral a estas

crianças e seus familiares. Nesse sentido, o seguimento ambulatorial objetiva

acompanhar o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido de alto risco, buscando
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identificar possíveis problemas e realizar encaminhamentos, com o intuito de intervir

precocemente, além de realizar ações de promoção do crescimento e desenvolvimento,

de forma a garantir qualidade de vida às crianças e suas famílias. Este espaço de

cuidado multiprofissional, atende, portanto, à Política de Atenção à Saúde Materna e

Infantil do Brasil – Rede Cegonha – que preconiza o atendimento à mulher e à criança

nos primeiros 24 meses de vida (BRASIL, 2011) e à Política Nacional de Atenção

Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2015).

Objetivo

Relatar a experiência do atendimento multiprofissional em seguimento ambulatorial de

recém-nascidos de alto risco em uma instituição filantrópica, e suas contribuições para a

qualificação do cuidado oferecido e a formação e recursos humanos.

Método

Trata-se de um relato de experiência, realizado em um ambulatório de crianças de alto

risco de um Hospital Filantrópico de Belo Horizonte. As consultas multiprofissionais

iniciaram-se em 18 de agosto de 2020, envolvendo as equipes de Enfermagem, Terapia

Ocupacional e Fisioterapia, incluindo alunos extensionistas de graduação,

pós-graduação e uma docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de

Minas Gerais, além de funcionários e residentes do Programa de Residência

Multiprofissional da instituição filantrópica. Para implementação do modelo

interdisciplinar utilizou-se as seguintes estratégias: I – A construção do Macroprocesso

de atendimento e fluxo do ambulatório; II – A construção do Instrumento de Consulta

Multiprofissional de Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; III – Construção

de agenda compartilhada entre os profissionais. III - Estruturação de um banco de dados

em um software de pesquisa e inquéritos online, para o acompanhamento dos resultados

do atendimento. No que tange aos aspectos éticos, o presente estudo seguiu todos os

preceitos éticos de acordo com a resolução 466/12.
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Resultados

A realização da consulta de maneira interdisciplinar possibilitou orientações entre as

equipes e discussão sobre a melhor abordagem de cuidados e estimulação da criança,

considerando a realidade familiar. Dessa forma, durante as consultas, a Enfermagem

realiza a anamnese completa, colhe histórico de nascimento, internação e cuidado no

domicílio, ouvindo as queixas e demandas familiares. Ademais, realiza exame físico e

avalia critérios antropométricos, bem como a alimentação, as eliminações e a

imunização da criança de acordo com a idade cronológica. A Fisioterapia e a Terapia

Ocupacional realizam a avaliação do crescimento e desenvolvimento com aplicação do

Denver Developmental Screening Test (Denver II) e Alberta Infant Motor Scale

(AIMS). No que tange às orientações, as famílias são instruídas sobre os cuidados

adequados à criança no ambiente domiciliar, além de formas de estímulo ao

desenvolvimento infantil de maneira facilitada e acessível, como por exemplo, através

da confecção de brinquedos atrativos, simples e de baixo custo. Para além dos

benefícios supracitados, o atendimento multiprofissional supre o déficit de acesso aos

serviços de saúde devido ao advento da pandemia da COVID-19. Sabe-se que, muitas

crianças ficaram desassistidas neste período, e muitas famílias vivenciaram a ruptura de

suas redes de apoio. A participação de diversos sujeitos, tanto da graduação, pós

graduação, residência, docência, e profissionais do serviço, permitiu o

compartilhamento de conhecimento, de experiências, de modos de fazer, assim como

aprimorou as habilidades de comunicação e trabalho em equipe, permitindo a oferta de

um cuidado mais qualificada às crianças e suas famílias. No que tange à avaliação das

famílias que acessam o serviço, elas informaram estar satisfeitas com o atendimento,

além de se sentirem seguras em saber que a criança está sendo devidamente atendida ,

sobretudo por terem medo dos filhos apresentarem sequelas devido à prematuridade.

Além do mais, informaram que as consultas multiprofissionais são muito informativas e

ajudam no cuidado diário às crianças, assim como reduzem o tempo de permanência no
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serviço e a quantidade de vezes que a família precisa comparecer à instituição. Dessa

forma, o ambulatório é uma espaço para promover vínculo e sanar dúvidas das famílias

conforme suas demandas, amparando-as e encorajando-as na realização dos cuidados.

Assim, a equipe multiprofissional assegura um cuidado holístico e continuado, para

além da alta hospitalar.

Considerações Finais

A consulta multiprofissional reduziu o tempo de permanência das famílias no serviço e

possibilitou um atendimento singular e integral, atentando para suas demandas e

dúvidas. Além disso, a consulta incluiu a perspectiva multidisciplinar no processo

formativo de estudantes, através do compartilhamento de conhecimento, aprimorando

habilidades de comunicação e de trabalho interprofissional.
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Resumo

A pandemia causada pela covid-19 fez com que as dificuldades enfrentadas pela
população rural no âmbito da saúde fossem ainda mais evidenciadas. Assim, o objetivo
de abordar temas relacionados às plantas bioativas surge como uma capacitação com
professores de escolas públicas do território rural de Palmeira das Missões. Encontros
via Google Meet vêm sendo realizados, comprovando que é possível promover a
interprofissionalidade de maneira integral e eficaz, repassando conhecimentos seguros e
responsáveis para a comunidade escolar.

Palavras-chave: Terapia Complementar; Medicina Tradicional; Ruralidade.

Introdução

Sabe-se que devido à pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2, houve uma mudança

abrupta e inesperada no cotidiano de milhares de pessoas, inclusive nos serviços de

saúde, buscando a forma mais adequada e resolutiva de atendimento (XAVIER et al.,

2020).

No contexto rural, existem diversas especificidades relacionadas à saúde, desde o acesso

prejudicado aos serviços, até o difícil encaminhamento para tratamentos especializados,
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levando em conta o atual cenário de vida. Outro ponto que impacta no gerenciamento

das condições de saúde do paciente é a educação, uma vez que historicamente o

território rural apresenta baixos índices educacionais, fator influenciado e agravado pelo

baixo investimento (FERREIRA et al., 2018). Durante a pandemia as dificuldades

enfrentadas no acesso aos serviços essenciais se intensificaram, o que colocou em

destaque as desigualdades presentes nos grupos mais vulneráveis. Nesse contexto,

destacam-se as plantas bioativas correspondem a um meio eficaz e acessível de

proporcionar mudanças significativas na qualidade de vida das pessoas, por meio de

atividades educativas com professores da educação básica integrados a escolas rurais.

Objetivo

Promover a intersetorialidade e a interdisciplinaridade com a utilização de plantas

bioativas como um meio eficaz de melhoria da saúde.

Metodologia

A Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões, por meio de

ações extensionistas, e a Estratégia de Saúde da Família Rural, por meio do Programa

Saúde na Escola (PSE), elaboraram uma proposta de atividades remotas direcionadas à

comunidade escolar com a temática “As Plantas e a Saúde”. As ações educativas

relacionadas ao uso de plantas nos cuidados em saúde são direcionadas a professores e

alunos de escolas localizadas em comunidades rurais. Os temas trabalhados foram

previamente acordados entre os participantes e o diálogo tem ocorrido por meio da

plataforma Google Meet. A abordagem dos assuntos vem sendo direcionada de forma

interdisciplinar e contextualizada com o atual momento de pandemia da covid-19, sendo

elencadas orientações em saúde e a aplicabilidade na área escolar. Os encontros

aconteceram no período de setembro a dezembro de 2020 e foram retomados no ano de

2021.
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Resultados, discussão e análises

Para abordar a temática plantas e saúde foi fundamental realizar associações entre o

saber popular e o saber científico. Nas atividades, o aprendizado e a troca de

experiências a partir da relação intersetorial e interprofissional permitiu a possibilidade

de contemplar as necessidades de saúde das comunidades. A troca de experiências

permitiu que esses educadores pudessem ser multiplicadores dos conhecimentos

adquiridos.

Como tema principal do primeiro encontro, apresentou-se “Plantas e Saúde” em que foi

proposta a realização da parceria interinstitucional, objetivando-se compartilhar

conhecimentos com professores, educandos e familiares.

O segundo encontro teve como tema "Princípios fundamentais sobre as plantas". Este

diálogo abordou tópicos como a classificação dos organismos, a diversidade biológica e

a importância dos nomes científicos para identificação das plantas.

O terceiro encontro contemplou o tema “Plantas Alimentícias Não Convencionais

(PANC)”. Também foram abordados conceitos sobre anemia ferropriva, qual sua

origem, o que é ferro, quais as repercussões da anemia para a saúde, qual é a prevenção

e o tratamento, fatores que aumentam a absorção de ferro, fatores que diminuem a

absorção de ferro, fontes alimentares e exemplos de PANC. Houve orientação sobre as

plantas que podem ser utilizadas no tratamento e na prevenção de anemias, sendo

oferecidos subsídios para incorporação dessas plantas no cardápio da alimentação

escolar.

O quinto encontro destacou o tema “Plantas imunoestimulantes”, que correspondem

àquelas que reforçam ou intensificam as ações do sistema imunológico, ou seja, do

sistema de defesa que protege o organismo contra agentes infecciosos. Foram descritos

conceitos referentes à aromaterapia e ao emprego de óleos essenciais na melhoria da

imunidade. Enfatizou-se o efeito de alguns desses óleos no sistema respiratório e como
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o organismo reage à infecção pelo vírus da covid-19. Sabe-se, também, que o emprego

das plantas medicinais e aromáticas constitui um recurso acessível no tratamento de

doenças por muitas pessoas em todo o mundo e, ainda, pode contribuir na redução de

custos pela aquisição de medicamentos (GARLET, 2019).

No último encontro de 2020, foram finalizadas as atividades do ano, com o tema

“Plantas medicinais nativas de uso popular no Rio Grande do Sul”, em que o diálogo

discorreu sobre as plantas mais conhecidas no território, indicações e contraindicações

de cada uma, considerando as propriedades das plantas, sua origem e identificação

(GARLET, 2019).

Para o ano de 2021, foram realizados até o momento três encontros virtuais com a

parceria da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e

Extensão Rural (EMATER/RS). O primeiro encontro de 2021 ocorreu no mês de junho

e buscou retomar a temática com conceitos e propostas práticas, acompanhado de

indicações bibliográficas. O segundo encontro, ocorrido no mês de julho, abordou a

ação das plantas sobre o sistema respiratório. O assunto esclareceu sobre afecções

respiratórias e covid-19, como é possível melhorar a imunidade com o auxílio de

plantas bioativas e aliviar os sintomas respiratórios. Já no terceiro encontro do mês de

agosto, o diálogo foi direcionado à nomenclatura e identificação botânica, bem como à

utilização medicinal. Enfatizou-se a importância da identificação correta e a

nomenclatura científica das plantas, pois apenas o nome popular da planta pode gerar

equívocos no momento da aquisição e desencadear reações indesejadas no organismo

pelo uso indevido da espécie.

A educação em saúde realizada com professores do ensino básico é relevante, pois

possibilita que esses sejam multiplicadores das ações educativas e possam orientar seus

estudantes nas discussões sobre o que aprenderam, transmitindo o conhecimento para

seus familiares e pessoas próximas. Desse modo, com a integração interprofissional é
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possível a associação do saber popular com o saber científico, garantindo o uso de

plantas medicinais com maior eficácia e segurança.

Considerações Finais

A articulação entre Universidade, ESF, Escolas Rurais, PSE e EMATER faz com que

ações de educação em saúde possam acontecer em um novo formato por meio dos

encontros on-line, causando também o estreitamento de laços entre as demandas. Os

diálogos vêm acontecendo entre educadores e profissionais de diversas áreas do

conhecimento, evidenciando a importância da adaptação pessoal e coletiva nos

momentos em que isso se faz necessário.

As plantas bioativas, especialmente as medicinais, podem servir como aliadas no

cuidado à saúde. Contudo, as pesquisas e as ações devem prosseguir, contribuindo ainda

mais nos cuidados cotidianos da população envolvida.

Figura 1: Temas trabalhados nas ações educativas virtuais e a inserção das plantas bioativas nos cuidados
em saúde.
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Resumo

A pele é o maior órgão do corpo humano e suas funções são revestir, proteger, delimitar
e interagir com o meio externo. Lesões de pele acometem a população independente do
sexo, idade ou etnia, de forma prevalente, o que torna um problema sério de saúde
pública. A cicatrização das feridas é um processo de recuperação da homeostase da
pele, de forma dinâmica e coordenada. Muitas vezes, lesões de pele não são prevenidas
nem tratadas de forma correta, dificultando o processo de cicatrização. Assim, o
objetivo principal do projeto é intervir na prevenção e no tratamento de lesões de pele,
por meio de capacitações de profissionais da área da saúde e da comunidade em geral.
Como metodologia, é realizada a capacitação de graduandos da área da saúde,
principalmente enfermagem para prevenção e tratamento das lesões, a partir de
materiais, aulas e seminários que utilizem exemplos práticos.

Palavras-chave: Lesões de Pele; Cicatrização; Prevenção; Tratamento; Enfermagem.
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Introdução

As lesões de representam um importante problema de saúde pública. A escassez de

dados, não é uma realidade, apenas brasileira. Entretanto, apesar não haver um grande

numeri de estudos a vivência hospitalar e os poucos estudos, pode ser observar uma

maior prevalência de lesões crônicas. Em muitos casos essas lesões podem ser

prevenidas ou mais bem tratadas com a tomada de medidas simples, como readequação

de postura, hidratação e alimentação adequada.

Com a pandemia da COVID-19, que ainda estamos vivenciando, pode-se notar

mudanças de padrão dessas lesões por pressão em pacientes com Covid-19. Uma vez

que devido a posição de prona, aumentou a incidência de leões na área frontal, como na

testa, nariz, seios, joelho. Vale ressaltar que em pacientes sem necessidade da posição de

prona a maioria das lesões se concentra nas regiões sacrococcígea, trocantérica e

calcânea;

Dessa forma, se mostra importante a capacitação de graduandos e profissionais da área

da saúde, para observar as lesões de diferentes aspectos e proporcionar a intervenção

adequada, possibilitando assim a diminuição da incidência e prevalência das lesões de

pele crônicas.

Objetivos

Objetivo Geral:

Intervir na prevenção e tratamento de lesões de pele por meio de capacitações a

profissionais da área da saúde e comunidade em geral.

Objetivos Específicos:
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-Comprometer a Enfermagem no uso de sua atribuição legal à prevenção e tratamento

de lesões, com atuação efetiva da equipe multiprofissional;

-Buscar alternativas de cuidado que possam contribuir para evolução eficaz no processo

de cicatrização;

- Capacitar de forma remota profissionais da saúde e pessoas que tiverem interesse em

participar de lives- seminários online para prevenção e tratamento de lesões de pele

relacionadas a COVID-19.

Metodologia

Para capacitar graduandos da área da saúde, principalmente da enfermagem, para

prevenção e tratamento das lesões de pele, a partir de materiais disponibilizados em

PDF, aulas e seminários. Além, de orientação direta via contato por aplicativo de

mensagem. Para que, posteriormente, os participantes propaguem o conhecimento em

Unidades Básicas de Saúde e Instituições interessadas, sempre sob a supervisão da

Coordenadora deste Projeto.

Resultados

Desde a fundação deste projeto em 2015, cerca de 120 graduandos em enfermagem e

200 enfermeiros adotaram lesões pelo projeto e apresentaram seus relatos de

experiência em um congresso nacional de feridas e dois congressos internacionais, nos

quais o Projeto Adote Uma Lesão esteve presente. As lesões cutâneas adotadas foram

de origem traumática, venosa/arterial ou por pressão, e as coberturas utilizadas no

tratamento envolviam desde fitoterápicos às mais altas tecnologias hoje disponíveis.

Quanto às capacitações, o projeto realizou nove cursos para equipes multiprofissionais

sobre temas relacionados à prevenção, ao tratamento e aos tipos de coberturas utilizadas
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em cada fase da cicatrização. Durante a pandemia da COVID-19 foram realizadas 10

lives- seminários com capacitação de cerca de 300 pessoas.

Considerações

O projeto tem gerado impacto positivo na prevenção e no tratamento de lesões

cutâneas, por meio da disseminação do conhecimento técnico-científico específico na

área, acompanhado de abordagem multidisciplinar, adesão e corresponsabildade do

paciente e de seus cuidadores, com êxito na recuperação completa das lesões adotadas.
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Resumo

Existe um desafio em educar e motivar para o interesse pela manutenção da saúde,
tornando-se essencial uma ação multidisciplinar, especialmente com sujeitos individuais
e coletivos mais vulneráveis. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de um
projeto de pesquisa, ensino e extensão desenvolvido por professores e acadêmicos de
diferentes cursos da Faculdade Sant’Ana. Foram realizadas atividades em uma
comunidade escolar, visando ampliar os conhecimentos sobre saúde, identificar
alterações bucais e hábitos bucais deletérios através de avaliação clínica e aplicação de
questionário. Dentre as alterações bucais mais prevalentes observou-se a doença cárie e
as más oclusões. Entre os hábitos bucais deletérios, os mais prevalentes foram sucção de
chupeta e bruxismo. Verificou-se a interação positiva entre os participantes,
oportunizando a troca de experiências e promoção da saúde.
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Introdução

As relações entre saúde, doença e hábitos comportamentais da população tem sido foco

de pesquisas por impactarem na qualidade de vida dos sujeitos. Alimentação, atividade

física, hábitos bucais e de higiene são alguns dos aspectos a serem considerados para a

saúde (FERREIRA; OLIVEIRA; SAMPAIO, 2013; NORONHA; RIBEIRO, 2017).

Os serviços e as orientações técnicas nas áreas de saúde e educação contribuem na

construção de um futuro melhor para as comunidades, especialmente as mais

vulneráveis. Existe um desafio em educar e motivar para despertar o interesse pela

manutenção da saúde, que pode permanecer na vida adulta, quando se desenvolve uma

consciência crítica. Quando as ações de educação e promoção da saúde, são realizadas

de forma lúdica no ambiente escolar, permitem a construção de novos conhecimentos e

facilitam a mudança de atitudes e hábitos das crianças. Dessa forma, torna-se essencial

o trabalho conjunto entre profissionais de saúde e educação (SANTOS; GARBIN;

GARBIN, 2012; FERREIRA; OLIVEIRA; SAMPAIO, 2013).

Compreender as necessidades da comunidade, pesquisar em busca de soluções e

apresentar os resultados à ela, propicia a construção de novos saberes, objetivando a

prática profissional em consonância com a teoria adquirida e aperfeiçoada pela

pesquisa. Além de constituir uma importante ferramenta no processo de formação e

aprendizagem que efetiva a práxis da produção de conhecimento científico (SANTOS;

GARBIN; GARBIN, 2012).

Objetivos
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Contribuir com a comunidade escolar promovendo e ampliando os conhecimentos sobre

saúde geral e bucal, orientar os pais/responsáveis sobre as possíveis adequações dos

hábitos familiares visando a saúde da família e identificar a prevalência de doenças

bucais, más oclusões e hábitos bucais deletérios.

Material e Métodos

As ações extensionistas, de ensino e pesquisa foram desenvolvidas por professores e

acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Filosofia,

Bacharelado em Fonoaudiologia e Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Sant’Ana,

na comunidade escolar pertencente ao Centro de Educação Infantil Sant’Ana, localizado

na cidade de Ponta Grossa, Paraná.

No primeiro trimestre foram realizadas reuniões quinzenais com os acadêmicos, para

discutir a contribuição de cada um acerca dos temas que seriam abordados, os recursos e

instrumentos utilizados, o planejamento e preparo dos materiais para o desenvolvimento

das atividades, a construção do projeto de pesquisa, dos termos de consentimento e

assentimento e instrumentos para coleta de dados.

As ações extensionistas foram desenvolvidas com crianças de 3 a 6 anos e seus

responsáveis, por meio de estratégias lúdicas, oficinas, palestras, que ocorreram

mensalmente durante quatro meses. Foram abordados temas referentes a higiene

pessoal, saúde bucal, hábitos alimentares, hábitos bucais, atividade física e qualidade de

vida.

Foi realizada uma pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa, a qual somente foi iniciada

após aprovação do projeto pela Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
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(Parecer nº 3.619.916). A coleta de dados foi composta por três etapas: observação

participativa, avaliação bucal e a aplicação do questionário para os pais/responsáveis.

Previamente a avaliação bucal foi aplicada uma atividade lúdica, o que facilitou o

contato das crianças com os pesquisadores. O exame bucal foi realizado no próprio

ambiente escolar, durante o período de aula. Foram registradas informações

relacionadas a oclusão e alterações bucais.

Para obter informações sobre os hábitos bucais foi utilizado um questionário composto

por 15 questões mistas (Adaptado de MASSUIA 2010). Após uma palestra sobre

hábitos bucais deletérios os responsáveis responderam ao questionário e foram

selecionados os temas que seriam abordados nos próximos encontros, de acordo com o

interesse do grupo.

Os acadêmicos realizaram a observação participativa, registrando as etapas que

envolvem a aplicação do questionário, oficinas, atividades lúdicas e as relações

dialógicas estabelecidas entre os acadêmicos e a comunidade durante as palestras.

Os acadêmicos realizaram uma pesquisa bibliográfica em bases de dados sobre as

contribuições das atividades lúdicas para o fortalecimento de hábitos saudáveis em

crianças e de demais temas relacionados a saúde geral e bucal.

Resultados, discussão e análises

As interações entre os acadêmicos dos diferentes cursos envolvidos no projeto, bem

como, as associações com a comunidade escolar produziram o próprio sentido da

observação participativa. Conhecer os hábitos e a lógica que move a comunidade

possibilitou aos acadêmicos envolvidos uma vivência prática dos conceitos refletidos

em sala de aula. A observação participativa, consiste em o pesquisador se inserir, ser
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aceito e participar dos eventos do grupo que está estudando, para assim entender o

movimento próprio da comunidade.

A população da pesquisa foi constituída por 37 crianças e seus pais/responsáveis. A

média de idade das crianças foi de 4,3 anos, sendo 51% do sexo masculino.

Em relação a dentição, 81% apresentavam dentição decídua e 9% dentição mista. Todas

as crianças tinham escova de dente e realizavam a escovação entre 2 a 3 vezes ao dia,

sendo que todas escovavam os dentes durante o horário escolar. Em casa, as escovações

eram realizadas pelas crianças com supervisão dos pais (70%) ou os pais efetuavam a

escovação dental (30%). Trinta por cento das crianças já haviam consultado com

dentista.

Em relação a saúde bucal observou-se que 67% das crianças apresentavam cárie dental

e 13% possuíam dentes restaurados, o que corrobora com estudos anteriores

(GRANVILLE-GARCIA et al. 2010). As más oclusões foram verificadas em 68% das

crianças, estando de acordo com pesquisas realizadas no Brasil, que indicam valores em

torno de 70% (MEDEIROS et al., 2005). As más oclusões mais observadas foram:

sobressalência aumentada (32%), sobremordida profunda (24%) e mordida aberta

anterior (19%). Quanto aos hábitos bucais deletérios os mais prevalentes foram o hábito

de sucção de chupeta (50%) e bruxismo (50%), seguido de onicofagia (30%), respiração

bucal (20%) e sucção de lábio (20%).

Considerações

Pode-se verificar durante todas as etapas do projeto a interação positiva entre os

participantes: responsáveis, crianças, acadêmicos e professores. As reuniões iniciais

foram importantes para discussão das estratégias para que o conhecimento fosse

transmitido de maneira simples e eficiente, para as diferentes faixas etárias.
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Resumo
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Saúde e Educação Permanente no Enfrentamento à Pandemia da COVID-19” e aborda a
educação permanente em saúde e a educação em saúde através de ações de prevenção,
controle e organização dos sistemas de saúde frente à COVID-19 para os profissionais
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Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, iniciou-se o contágio do

coronavírus (SARS-CoV-2), causando um aumento de hospitalizações por casos de

pneumonia em diversos países (DE PAIVA, 2020). A COVID-19, posteriormente

decretada como uma pandemia, é um importante e crescente problema de saúde pública,

demandando o desenvolvimento de ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) e

Educação em Saúde como estratégias para auxiliar no controle da pandemia.

A EPS atua como ferramenta de transformação das práticas assistenciais visando

a qualificação dos profissionais de saúde, gestores e instituições, de forma a contribuir

para o aprimoramento dos serviços prestados e ao fortalecimento do Sistema Único de

Saúde (SUS) (ESPOSTI et al., 2020). Enquanto que a Educação em Saúde envolve

ações para compartilhar informações sobre atitudes e medidas de prevenção possíveis e

necessárias, de modo a orientar a população acerca da realização de práticas saudáveis e

responsabilidade em saúde, desenvolvendo uma interface entre educação e saúde ao

buscar propiciar um pensamento crítico a respeito da doença e da realidade (SILVA et

al., 2020).

Sendo assim, diante desse contexto preocupante e somando a necessidade de

distanciamento social, destaca-se a utilização das Tecnologias de Informação e

Comunicação (TICs), torna-se estratégia para disseminar conhecimento a todos os

setores da sociedade, podendo influenciar na realização de ações promotoras da saúde

(ESPOSTI et al., 2020; SILVA et al., 2020). Para tal fato se concretizar, a extensão

universitária possui um significativo papel, visto que caracteriza-se por ser um processo

educativo, cultural e científico, responsável pela articulação indissociável entre ensino e

pesquisa, para que dessa forma seja possível viabilizar uma relação mútua e

transformadora entre a Universidade e a sociedade (DINIZ et al., 2020).

Objetivos
Relatar a experiência de docentes, discentes da Graduação e discentes e egressa

da Pós-Graduação em Enfermagem da UFSM com o desenvolvimento de um Programa
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de Extensão que tem o propósito de promover ações de educação permanente em saúde

e educação em saúde voltadas ao enfrentamento da COVID-19, direcionadas aos

profissionais vinculados à assistência e gestão de saúde, e também, à população em

geral, por meio do desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos.

Materiais e Métodos
Trata-se de um relato de experiência acerca das vivências de um Programa de

Extensão (PE) intitulado “Educação em Saúde e Educação Permanente no

Enfrentamento à Pandemia da COVID-19|”, iniciou em 06 de junho de 2020. O PE é

desenvolvido por docentes, discentes da Graduação e discentes e egressa da

Pós-Graduação em Enfermagem, e trabalha com ações de educação em saúde e EPS

para o enfrentamento da pandemia. Está vinculado ao Grupo de Ensino, Pesquisa e

Extensão Práticas de Cuidados nos Diversos Cenários de Atenção à Saúde (PraCCeS),

que integra o Grupo de Pesquisa Cuidado, Saúde e Enfermagem, do Departamento de

Enfermagem da UFSM e, é desenvolvido em parceria com o Núcleo de Educação

Permanente em Saúde (NEPeS) da Secretaria Municipal de Saúde do município de

Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul (RS) e conta com o auxílio do Núcleo de

Tecnologia Educacional (NTE) da UFSM.

Os materiais elaborados pelo PE são materiais didáticos do tipo audiovisuais e

ilustrativos com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde pertencentes a 4º

Coordenadoria Regional de Saúde do RS no processo de trabalho e fluxos de

atendimento na pandemia da COVID-19. Ademais, o PE visa contemplar a população

em geral a partir da elaboração de materiais que demonstrem a importância das medidas

de prevenção e controle, tais como o uso de máscara, higienização das mãos e

distanciamento social e, a importância das vacinas no combate a COVID-19 a fim de

controlar a transmissão.

Resultados, discussão e análises
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Sabe-se que com a pandemia da COVID-19, as desigualdades sociais da

população se escancararam. Assim, a carência de cuidados específicos de prevenção e

controle do vírus, precisam ser abordados e repassados de forma lúdica para que o

entendimento seja facilitado. Soma-se a sobrecarga que os profissionais de saúde têm

enfrentado, carecendo de informações fidedignas, de fácil acesso e compreensão, a fim

de auxiliar a organização dos atendimentos à população com o advento da COVID-19.

Por isso, elaborou-se e estruturou-se ações que permitem transmitir informações sobre

esses cuidados e prevenções para a comunidade por meio da educação em saúde e

produtos técnicos e tecnológicos voltados à EPS.

O programa atende as demandas e necessidades referente a pandemia da

COVID-19 da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e em específico, do município de

Santa Maria. Sendo assim, disponibilizou materiais abordando a organização e

estratégias de fluxos de atendimento diante da COVID-19. Nesse sentido, foram

produzidos dois vídeos sobre EPS, com orientações para a rede de enfrentamento da

COVID-19 do município de Santiago, RS, e para as unidades de Atenção Primária de

Saúde de Santa Maria, RS. Além disso, foram elaborados infográficos, os quais

abordam as medidas de prevenção e controle da COVID-19 que devem ser tomadas

entres colegas da unidade de saúde, por exemplo, higienização dos objetos,

distanciamento na hora de refeição, não compartilhar objetos de uso pessoal, cuidado e

utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI).

Estruturam-se ainda ações de educação em saúde, com o intuito de informar e

compartilhar conhecimentos sistematizados e baseados na ciência, para prevenção e

controle da COVID-19 entre a população em geral. Dessa forma, já foram produzidos

quatro vídeos abordando as medidas de prevenção e controle, tais como: lavagem das

mãos, uso de máscaras, limpeza do domicílio, de alimentos e embalagens, cuidados que

devem ser realizados em caso de pessoas com suspeita ou confirmação da COVID-19,

bem como medidas de prevenção para profissionais de limpeza da UFSM.
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Concomitantemente, está em desenvolvimento ações para as campanhas de vacinação

com objetivo de incentivar a população a receber a vacina e continuar com as medidas

de prevenção.

Com intuito de divulgar e disseminar esses trabalhos feitos pelo programa, os

mesmos foram disponibilizados no link:

https://ntetube.nte.ufsm.br/catalogo/147-Campanhas_de_Sa%C3%BAde, somando mais

de 4.000 visualizações. Para mais, os materiais foram disponibilizados às equipes dos

serviços de saúde e à gestão de Santa Maria, RS, e também divulgados no Instagram do

Grupo @grupo.pracces.ufsm, o qual o programa está vinculado.

Considerações
O PE possibilitou o desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos que

contribuíram com a articulação da universidade com a comunidade, no enfrentamento à

pandemia da COVID-19. Reitera-se o importante papel do PE na difusão de

conhecimentos e acesso às informações em saúde, incentivando a adesão de medidas de

autocuidado pela população e auxiliando os profissionais da saúde no desenvolvimento

de práticas seguras ao exercício de suas atividades. Portanto, as ações auxiliam na

formação técnico-científica dos docentes, discentes da Graduação e discentes da

Pós-Graduação em Enfermagem pois possibilita a troca de conhecimento. Ademais,

destaca-se os subsídios teóricos e científicos dos produtos técnicos e tecnológicos

elaborados para a constituição e ampliação dos conhecimentos, cujo acesso pode ocorrer

com significativa facilidade pela sociedade.
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Resumen

El presente trabajo sistematiza la experiencia extensionista, realizada en 2019 respecto a
la incorporación curricular de prácticas en terreno de estudiantes cursantes de la
asignatura Psicología Sanitaria en el Marco del Proyecto de Extensión de la Cátedra de
Psicología Sanitaria de la Facultad de Psicología UNC, con el aval de la secretaria
Extensión UNC; denominado “Salud Colectiva: Los buenos tratos en la comunidad”.
Los objetivos se orientaron a promover los buenos tratos desde la perspectiva de Salud
Integral, a través de talleres y espacios de escucha, en la comunidad Institucional del
Colegio IPET 250, ubicado en la zona sur de la Ciudad de Córdoba. Esta demanda surge
por parte del equipo directivo de la institución, sobre problemas en la convivencia
escolar entre los/as estudiantes, la preocupación sobre los modos de vincularse (malos
tratos) a pesar que poseen un código institucional de convivencia.
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Salud Integral ; Adolescentes; Promoción de la salud; Buenos tratos; curricularizacion
de la extensión.

Introducción

El presente trabajo sistematiza la experiencia extensionista, realizada en 2019 respecto a

la incorporación curricular de prácticas en terreno en la currícula de estudiantes

cursantes de la asignatura de tercer año de la carrera de psicología, Psicología Sanitaria.

El objetivo fue promover los buenos tratos en la comunidad Institucional del IPET 250,

ubicado en la zona sur de la Ciudad de Córdoba. La población a la cual la intervención

estuvo destinada, fueron los estudiantes de 1º, 2º y 3º año del turno tarde, haciendo un

total de 300 destinatarios.

La mayoría de los estudiantes viven en barrios populares, con necesidades básicas

insatisfechas, sus familias son numerosas y poseen altos porcentajes de desocupación y

la mayoría no realizan actividades extracurriculares.

La modalidad de trabajo constó de dos espacios. Uno de ellos es el espacio de escucha

y de encuentro, individual y/o grupal, un lugar donde circule la palabra, se centre en la

escucha atenta, alivie y contenga. Allí, se expresaron las temáticas que ellos deseaban

referidas a su cotidianeidad que les aqueja o que quieran compartir de una manera libre.

El otro espacio constó de talleres recreativos donde se trabajó sobre los modos que

poseen los estudiantes para vincularse, centrándose en la promoción de los buenos tratos

y de la prevención de los malestares que los malos tratos puedan generar, desde la

perspectiva de la salud integral.

El propósito de este proyecto fue promover los buenos tratos en el contexto educativo

para que los cambios tengan continuidad en el ámbito comunitario. La importancia

radica en el diálogo de: saberes, lo social y lo científico; de actores, comunitarios y
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universitarios; de perspectivas, educación y salud; de derechos y valores y de docencia,

investigación y extensión, para consolidar un espacio de integración, reflexión acción

que permita entender a la salud como una construcción, de la que todos formamos parte,

con derechos y responsabilidades, plasmado en un espacio compartido colectivo,

participativo, reflexivo y re- creativo.

Objetivos Generales

- Prevenir y promocionar los buenos tratos como modos de vinculación entre los

estudiantes de Ipet 250: Dr. Juan Bialet Masse, ubicado en Barrio Las Flores, Córdoba

capital.

Objetivos Específicos

- Problematizar y desnaturalizar los modos de vinculación de los estudiantes del IPET

250.

- Sostener talleres de promoción de la salud y prevención de los malos tratos por parte

de los estudiantes Universitarios.

- Construir saberes en conjunto entre estudiantes del IPET 250 y estudiantes de

psicología sobre nuevos modos de vincularse.

Materiales y Métodos

Destinatarios

Los destinatarios directos fueron 300 alumnos del ciclo básico de la escuela IPET N°

250, primero, segundo y tercer año de la misma. Se logro promover espacios de

participación, de diálogo y de escucha.
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Metodología

Primer momento: se realizó la presentación del proyecto al colectivo institucional y

formulación de consensos para su implementación. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo

acciones diagnósticas para reconstruir las problemáticas vinculadas con pautas

colectivas de convivencia en la escuela, a traves de grupos focales, entrevistas y

observaciones participantes.

Segundo momento: Se realizaron las intervenciones propiamente dichas. Se trabajo a

través de talleres, entendidos como una metodología de trabajo grupal. Paralelamente,

comenzó a funcionar un espacio de encuentro semanal, individual o grupal, al cual los

estudiantes asistieron por libre elección, propiciando la escucha y el diálogo, dos

herramientas que sirven para atravesar el trayecto escolar y personal. Por último, cada

grupo de la facultad de Psicología realizó un informe recolectando todo lo trabajado en

el proceso, a modo de sistematización.

Resultados, discusiones y análisis

Las observaciones participantes tuvieron como objetivo acercarse a las dinámicas

grupales que poseía cada curso, poder observar cómo los estudiantes se desenvolvían en

su naturalidad en la escuela, poniendo la mirada en los modos de vinculación entre ellos

y con los docentes.

Las encuestas que se realizaron recabaron datos socio demográficos, y sobre los sentires

que los estudiantes poseían hacia la institución y referidos a su estadía en la misma. El

objetivo es conocer edades, genero, barrio de origen etc. Caracterizando a cada grupo de

trabajo. Estas primeras definiciones que poseían sobre la escuela se utilizarían como

disparador para ir desentrañando los sentidos construidos por los estudiantes sobre la

institución.

158



Los primeros talleres se orientaron a trabajar sobre el reconocimiento del otro, de

reconocerse como compañeros de curso. Se plantearon a través del juego diferentes

propuestas, donde cada uno tenía que describir sus deseos y particularidades, más allá

de la escuela. La mayoría de los estudiantes, reconoció que, aunque hacia un tiempo

eran compañeros de curso, había cosas que no conocían del otro. Esto los tomo con gran

sorpresa y con alegría, ya que encontraron en sus compañeros más cosas en común.

Los siguientes talleres se enfocaron en tomar las definiciones que poseían los

estudiantes referidos a los MALOS TRATOS, VIOLENCIA, PREJUICIOS. La

temática más común entre los cursos era referida a las burlas que se hacían unos a otros.

Usualmente comenzaba con un “chiste” referido a una particularidad, física o no, del

compañero, donde se naturalizaba y no se consideraba que esta actitud podía afectar al

otro. Esta situación estaba arraigada entre los estudiantes por más que a la mayoría le

molestaba. En las instancias de dialogo ellos pudieron hacer consiente esta situación y

expresar su malestar.

Los siguientes talleres se enfocaron a trabajar sobre los conceptos que surgieron

anteriormente desde la perspectiva de la promoción de los buenos tratos, se tomaron

como ejes las palabras RESPETO, DIVERSIDAD, COMPAÑERO. Las actividades de

estos talleres rondaron en la construcción colectiva de nuevos conceptos que estaban

atados a sentimientos de compañerismo y cooperación. Se logro construir conceptos

nuevos y poder conocer más a sus compañeros, entendiendo que si entre ellos se

acercaban aún más se pueden generas actitudes de cooperación y de aceptación del otro.

Consideraciones

El proyecto de intervención involucro en total, 9 cursos de 1º a 3º. En la recolección de

datos de las sistematizaciones se determinó que hubo una participación de un 90% de

los estudiantes en la modalidad de trabajo taller. Esto se determinó a través de la
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participación concreta a las actividades de producción propuestas en los diferentes

talleres y de las intervenciones de los estudiantes en los espacios de reflexión.

La incorporación del proyecto en la curricula de la cátedra de Psicología Sanitaria, tuvo

resultados satisfactorios, los estudiantes de Psicologia pudieron trabajar en el territorio

desde  el rol que implica la Psicología Sanitaria.

Habilitar un espacio de confianza, cálido y de libre expresión fue el punto más básico

con el cual se trabajó. El objetivo era que los estudiantes no se sintieran juzgados, que

entendieran que su saber y su experiencia era lo que importaba para realizar la tarea

propuesta. No se trata de pensar intervenciones en las instituciones para trasmitir un

nuevo saber, sino romper con la concepción de sujeto pasivo que aprende y dar una

vuelta a la historia. Construir entonces, sujetos activos que buscan respuestas, que

tienen voz y tienen algo para decir.
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Resumo Simples

A saúde mental da população foi profundamente afetada por conta da pandemia
ocasionada pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 19
(SARS-COV-2). Isso por conta da junção entre fatores sociais, como medidas
restritivas, mudanças na rotina e perda de pessoas, e econômicos, como mudanças de
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hábitos de consumo e incerteza quanto ao futuro. Sendo assim, medidas capazes de
remediar a problemática colateral à pandemia demonstram-se necessárias ao
desenvolvimento sustentável. Como um projeto de extensão universitária, a Mederi Jr.,
empresa vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), desenvolveu e aplicou múltiplos workshops em saúde mental durante o
período para equipes. Como resultado, hábitos saudáveis foram integrados à rotina dos
participantes de modo a amenizar os efeitos perversos da conjuntura de vida
contemporânea.

Palavras-chave: Saúde Mental; SARS-COV-2; Empresas Juniores.

Corpo do Trabalho

Introdução

Com a crise pandêmica de covid-19, ocasionada pelo vírus SARS-COV-2 e com

a declaração realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional devido às proporções de

contágio e elevados números de mortes, impactos diversos surgiram e são observados

em toda a sociedade (SILVA et al., 2020).

Além disso, durante uma pandemia tornou-se notória a preocupação voltada ao

combate do agente patogênico, no caso o vírus, bem como a saúde física da população,

de modo que as implicações sobre a saúde mental tendem a ser negligenciadas ou

subestimadas frente às demais demandas (SCHMIDT et al., 2020).

Com base no exposto, medidas que são adotadas com fins de reduzir as

implicações psicológicas causadas pela pandemia, se fazem cada vez mais necessárias

não só, no que se refere ao encorajamento para enfrentamento da pandemia e

desdobramentos associados à doença, mas também para o bem-estar e saúde do

indivíduo como um todo (ORNELL et al., 2020).

Dentro desse contexto, a saúde mental se mostra como um dos componentes

essenciais para a saúde, caracterizando-se como um estado de bem-estar no qual um
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indivíduo realiza suas próprias habilidades, controla o estresse normal da vida,

trabalha produtivamente e, é capaz de contribuir com sua comunidade (WHO,

2018c; PEREIRA et al., 2020).

Nesta perspectiva, a empresa Mederi Jr. organizou um projeto em Workshop em

Saúde Mental, como uma alternativa viável, adequada e necessária durante a pandemia,

auxiliando a promoção, proteção e restauração da saúde mental de acadêmicos,

membros de outras empresas juniores e população em geral.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo relatar a realização de um Workshop em Saúde

Mental e os conteúdos abordados por acadêmicos ao realizarem intervenções na saúde

mental de outros acadêmicos membros de empresas juniores e profissionais em meio à

pandemia de COVID-19.

Materiais e Métodos (Metodologia)

O presente artigo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e experiências
vividas pelos autores durante a realização das atividades voluntárias na Empresa Júnior
(EJ) vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. A
pesquisa bibliográfica foi feita em bases de dados acadêmicas, legislação e
documentação disponibilizada por entidades representativas do movimento durante o
primeiro semestre de 2021.

Resultados

Apesar do grande acesso a informação que a população dispõe atualmente,

alguns temas e dúvidas relacionadas à saúde ainda levantam muitos questionamentos.

Diversas vezes, este grande acesso aos conhecimentos dispostos na internet facilitam a

disseminação de boatos e falsas notícias referentes a temas da área da saúde.

Desse modo, esclarecer estes assuntos faz-se necessário para que as pessoas

adquiram o conhecimento sobre as práticas preventivas que precisam realizar, as formas

de transmissão de determinada doença ou até como lidar em caso de ocorrência da

mesma e onde procurar ajuda. Assim, uma consultoria que traga esta possibilidade de
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esclarecimento vinda de estudantes dos cursos de graduação da área da saúde, que

dispõe deste conhecimento de forma certificada, é de extrema relevância neste contexto.

Sendo assim, o projeto “Workshop em saúde Mental” foi idealizado a partir da

visível necessidade de se trabalhar sobre o tema saúde mental dentro do contexto de

alunos universitários e frente aos impactos da pandemia. No Workshop em Saúde

Mental, abordam-se os assuntos expressos e delimitados a seguir:

- Fisiologia dos transtornos psicossociais - Ansiedade, pânico e depressão.

- Vício em dispositivos eletrônicos, com destaque para a nomofobia e luz azul -

Pauta-se na abordagem dos sintomas, comorbidades e tratamento da nomofobia

- Excesso de cafeína/mate: Alerta quanto ao uso excessivo de substâncias

excitantes amplamente difundidas no Brasil e seus impactos no organismo;

- Hidratação: Abordagem sobre o equilíbrio hídrico, bem como recomendação de

consumo de água por dia.

- Alimentação: Definição da alimentação saudável segundo os critérios da

Sociedade Brasileira de Nutrição

- Abuso de Substâncias: Alerta sobre o abuso de substâncias lícitas e ilícitas e seu

impacto sobre a psique humana;

- Aromaterapia: Elucidação cientificamente embasada sobre os mecanismos de

ação e impactos do uso de aromaterapia no corpo e na mente;

- Meditação, yoga e autoconhecimento: Surgimento do Yoga, seus objetivos,

princípios e benefícios. Logo após, a meditação mindfulness, abordando seus

principais componentes e benefícios.

- Criação de hábitos: Explanação dos mecanismos fisiológicos e constitutivos de

um hábito perante o cérebro na sua formação;

- Redução da procrastinação: Apresentação do ciclo de intervenções para a

minimização do ato de procrastinar;

165



- Resultados e gestão efetiva do tempo: Diálogo acerca da importância

organizacional da rotina.

- Estresse: Proposta reflexiva referente aos agentes estressores e sua manutenção

na vida interpessoal;

- Solidão: Apresenta-se a diferença entre a solidão de ordem física (isolamento

social) e a de ordem psicológica (sentimento de solidão).

- Motivação: Estratégias que possam ser implementadas na vida do cliente para

que este sinta-se motivado, como aprendizado, premiação e competição;

Além dos conteúdos anteriormente citados, durante a execução do workshop são

abertos espaços para diálogo e resolução de dúvidas e após conclusão é aberto um canal

de comunicação para realizar três semanas de acompanhamento objetivando uma

mudança de hábitos e consequente melhora na saúde mental.

Discussão

A importância do desenvolvimento de ações a nível de prevenção, promoção e

restauração da saúde, na especificidade da saúde mental, é evidenciada ao passo que não

apenas possibilitam um ambiente de diálogo e trocas entre acadêmicos e profissionais,

mas também promovem a desmistificação de um tema de relevância social, estimulando

cada vez mais a conscientização da população.
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Resumen

El presente proyecto tiene como propósito disminuir el riesgo de contaminación cruzada
tanto en los trabajadores de la salud de diferentes centros de Atención primaria, como
así también en los individuos de la comunidad, mediante la concientización a la
población y la vigilancia permanente de aplicación de las medidas de Bioseguridad. Se
entiende por intervención en los centros de salud y / o clubes, la propuesta de
herramientas que fomenten un cambio de conducta para minimizar los riesgos por
exposición en los lugares donde se ofrece atención primaria de salud, y concientizar a la
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comunidad de los riesgos patogénicos cotidianos que se presentan en ámbitos de
concurrencia masiva. Nuestro propósito en cuanto a las acciones en el marco de la
Pandemia Covid-19, estuvieron orientadas, a lograr actitudes y conductas responsables,
que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones.
Palabras-clave: Extensión; Bioseguridad; Covid-19.

Texto del Trabajo

Introducción

Este proyecto tiene como propósito disminuir el riesgo de contaminación cruzada tanto

en los trabajadores de la salud de diferentes centros de Atención primaria, como así

también en los individuos de la comunidad, mediante la concientización a la población

y la vigilância permanente de aplicación de las medidas de Bioseguridad. Nuestro

propósito en cuanto a las acciones en el marco de la Pandemia Covid-19, estuvieron

orientadas, a lograr actitudes y conductas responsables, que disminuyan el riesgo de

adquirir infecciones. De aquí la importancia de incorporar conocimientos, y el manejo

preventivo frente a los microorganismos potencialmente patógenos con poder de riesgo

de contaminación biológica como lo es el virus Sars-cov2. Esto puede producir

infecciones cruzadas entre el personal de Salud, y el resto de la comunidad y/o el

ambiente, si no se tienen las precauciones necesarias para controlarla. Se entiende por

intervención en los centros de salud, ONG y / o clubes, la propuesta de herramientas

que fomenten un cambio de conducta para minimizar los riesgos por exposición en los

lugares donde se ofrece atención primaria de salud, y concientizar a la comunidad de los

riesgos patogénicos cotidianos que se presentan en ámbitos de concurrencia masiva.

Cabe mencionar, como medida de Bioseguridad un factor importante que son conductas,

incorporación y hábito sobre la importancia del lavado de manos. Las manos son la

principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria y hoy más que

nunca en el marco de la pandemia Covid-19. La higiene de las manos es la medida más
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importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones

cruzadas. Organismos como la OMS y los CDC recomiendan realizar un lavado de

manos frecuente con agua y jabón, o, si esto no es posible, utilizar un desinfectante de

manos a base de alcohol. Mantener las manos limpias es una de las medidas más

importantes que podemos adoptar para evitar contagiarnos y propagar el COVID-19 a

otras personas, especialmente después de haber estado en espacios o medios de

transporte públicos y haber tocado personas y/o superficies u objetos, después de

sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño. Bajo esta

situación de Pandemia nos encontramos frente a la necesidad de adaptarnos en las

diferentes actitudes, responsabilidades y tareas a realizar en la Atención de la Salud.

Objetivos

● Incorporar conocimientos, y capacitar en el manejo preventivo frente a los

microorganismos potencialmente patógenos con poder de riesgo de

contaminación biológica como lo es el virus Sars-cov2.

Materiales y Métodos (Metodología)

Las metodologia de trabajo ha sido la siguiente:

- Reuniones y capacitaciones virtuales del equipo de trabajo para la elaboración

de las actividades a desarrollar en el marco de la Pandemia Covid-19 a cargo de

Directores, Co-directores y coordinadores para calibrar el grupo de trabajo. Se

dividió al equipo de trabajo en 4 grupos (Cada grupo se encargó de ser el nexo

con el centro, club u ONG). Se realizó todos los viernes a las 18hs reuniones de

trabajo, mediante las plataformas zoom, videollamadas con el fin de calibrar el

grupo.
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- Actualización y revisión bibliográfica sobre la temática a desarrollar a cargo de

Directores, Co-directores y coordinadores destinado al equipo de trabajo. Se

realizó la actualización bibliográfica en forma constante, continúa y de forma

permanente para integrar la información esencial para luego realizar la

transferencia en forma singular y colectiva.

Además en este contexto de pandemia fue de vital importancia para indagar

sobre las normativas vigentes para nuestro correcto abordaje.

- Reuniones virtuales con los responsables de los centros operativos participantes

del proyecto en la cual coordinarán día y horario más conveniente según la

organización del mismo para la ejecución de las actividades. Se realizó las

reuniones virtuales con los representantes de los diferentes centros, clubes y

ONG para dialogar y que nos cuenten acerca de cada lugar, en cuanto a

población, grupos etarios, actividades que realizan en cada lugar.

● Camino a la casita

Presidente: Raúl E. kasiaztky

● Centro de Fomento Villa Elvira

Presidente: Daniel E. Rodriguez

● Club Atlético Social y cultural Victoria

Presidente: Adriana Dorado

● Club Social Cultural y Deportivo El Fortín

Presidente: Gustavo Díaz

- Preparación de material didáctico, confección y armado de encuestas

diagnósticas y finales sobre la temática del proyecto con los equipos de trabajo,
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con el fin de obtener datos estadísticos y poder informar a la comunidad,

mediante enlace realizado por google drive.

- Elaboración de presentaciones en PowerPoint y su programación, como

herramienta de promoción y prevención de las medidas de bioseguridad. Se

realizó diferentes presentaciones en power point, para la divulgación como

herramienta de promoción y prevención de las medidas de bioseguridad en

tiempos de Covid-19; es un dispositivo que representa de mucha utilidad para

generar documentos que sirvan como apoyo visual.

Por ejemplo:

● Lavado de manos

● Covid-19 (promoción y prevención)

● Barbijos

● Dilución del hipoclorito de sodio

● Preparación de alcohol 70%

● Técnicas de cepillados.

- Realización de videos ilustrativos con medidas de Bioseguridad para la

comunidad, como premisa lograr multiplicadores de salud y fortalecer la

promoción y prevención al universo a trabajar en conjunto con alumnos. Como

herramienta se realizó videos ilustrativos para llegar a los destinatarios de los

centros, clubes y ONG para formar multiplicadores de la salud y fortalecer la

promoción y prevención en el universo a trabajar ya que es un medio didáctico

que sirve como facilitador de transmisión de conocimientos y asimilación de la

temática abordada.
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- Organización y ejecución de talleres virtuales, mediante plataforma zoom y

seguir forjando medidas bioseguras, trabajo en conjunto con alumnos con el fin

de seguir formando y estableciendo conductas preventivas.

- Diagramación de folletos ilustrativos sobre las medidas preventivas de Covid 19.

Se confeccionó folletos ilustrativos sobre Covid-19, 4 póster y un banner para

los centros, clubes y ONG como finalidad de captar la atención de los

destinatarios.

- Preparación de elementos de bioseguridad e higiene de manos que se acercaran a

los centros establecidos en formato de kits, entre los cuales encontraremos (kits

de jabón, cepillos de manos, toallas antisépticas y folletos ilustrativos; kits con

alcohol en gel, toallas antisépticas y folletos ilustrativos; kits con hipoclorito de

sodio y folletos ilustrativos sobre la preparación de acuerdo a la concentración;

kits de repelentes y folletos ilustrativo; teniendo en cuenta la promoción y

prevención.

- Evaluación de progreso en las diferentes etapas de actividades de trabajo. Con

respecto al tipo de evaluación, nos centramos en una evaluación inicial o

diagnóstica que podemos englobar a un periodo de aprendizaje lo que nos sirvió

y ayudó para conocer dónde y cómo íbamos a ejecutar el trabajo; en cuanto a la

formativa nos proporcionó de mucha utilidad para ir detectando los avances y

también las limitaciones y/o variables y como evaluación sumativa para poder

determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos. El fin es mejorar la

eficacia del proyecto plasmado en relaciones a sus fines.

- Autoevaluación de lo realizado por cada integrante del proyecto y los obstáculos

que se presentaron en forma grupal e individual, teniéndolos en cuenta para

superarlos en el futuro. De acuerdo al objetivo planteado podemos llegar a la
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conclusión la importancia que presentan los trabajos de extramuros y en nuestro

caso sobre las medidas de bioseguridad, mas hoy en tiempos de pandemia

teniendo en cuenta que en este contexto los obstáculos fueron factor (personal

de riesgo, contacto estrecho, fases, etc) lo que fue modificándose en tiempo y

espacio.

- Informar a la comunidad mediante la divulgación de los resultados en eventos y

también mediante publicaciones.

Materiales: Plataformas virtuales Zoom y Whatsapp, vídeos, folletos, poster, elementos

preventivos y de desinfección, cepillos de dientes.

Resultados, discusiones y análisis

Se evaluó y analizó estadísticamente los datos aportados por el cuestionario a cargo del

equipo de trabajo. Los mismos resultados se divulgarán a través de eventos científicos y

de publicaciones.

Los 4 lugares ya sean centros, clubes y ONG bajo el proyecto han recibido los

siguientes insumos. A continuación, el listado del total de insumos comprados y

entregados:

- 1 bidón de alcohol 70% (5 litros)

- 1 bidón de lavandina (5litros)

- 1 bidón de jabón bactericina (5 litros)

- 40 cepillos niños con pasta dental

- 40 alcohol en gel

- 40 barbijos
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- 1 rociador y toallitas ayudin

- 20 jabones con cepillos de manos

- 1 poster

- 40 folletos

- Servilletas de papel

Las actividades se han podido llevar a cabo, considerando el contexto actual que

estamos atravesando y la situación epidemiológica vigente. En lo que respecta a los

inconvenientes podemos mencionar la “presencialidad” producto de la pandemia y lo

que esto conlleva, de todos modos, eso no ocasionó y en todo momento siempre

estuvimos en contacto para la reprogramación de las actividades.

Consideraciones

Enfatizamos la importancia de la educación, prevención y concientización en tiempos

de Pandemia del COVID 19, y otras enfermedades infecciosas mediante capacitaciones

a todo el personal docente, no docentes, contratados, estudiantes de la FOLP UNLP y a

la comunidad.

Es importante lograr la sostenibilidad y la replicabilidad para poder mantener en el

tiempo mediante capacitaciones, talleres y divulgaciones a cada uno de los destinatarios,

quienes se convertirán en los agentes multiplicadores de salud.
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Resumen:

El presente trabajo tiene como finalidad narrar la experiencia vivenciada en talleres
virtuales destinados a adultos mayores, en el marco del Programa de Adultos Mayores
de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
La propuesta comprendió el desarrollo de temáticas referidas a la estimulación cognitiva
y la neuroalimentación, así como también actividades de ejercitación, con la motivación
de potenciar un cerebro sano y activo. Al encontrarnos en situación de pandemia por
COVID-19, les propusimos contenidos sobre nutrición que les permitiera mantener un
sistema inmune óptimo. Dichos encuentros se desarrollaron a través de la red social
Facebook, a fin de generar vínculos e intercambios virtuales.
Participaron del espacio adultos mayores de la Provincia de San Luis y de otras
provincias locales.
Utilizamos como recursos, presentaciones en power point y diversos materiales
didácticos (documentos teóricos, imágenes, canciones, recetas) para su desarrollo.
La experiencia resultó enriquecedora, de mutuo aprendizaje e intercambio con los
estudiantes, docentes y equipo coordinador.
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Palabras claves: adultos mayores; nutrición; estimulación; encuentros virtuales

 

Introducción

 A inicios del 2020 y paralelamente a comienzos del ciclo académico nos

encontramos frente a un contexto incierto y de crisis debido a la pandemia generada por

Covid-19. Este entorno, junto a la multiplicidad de situaciones que de allí emergieron,

implicó un gran impacto a nivel económico, social, cultural y emocional en la vida de

todas las personas, como también en la transformación del sistema educativo y la

educación en general. El confinamiento, como primera medida implementada para el

cuidado de la salud, y la situación de no presencialidad forzada nos enfrentó

a importantes desafíos en la comunidad educativa.

Desde este lugar, coordinadores y docentes nos vimos ante el desafío de proponer

nuevas alternativas y/o recursos planificando propuestas desde los entornos virtuales

para los estudiantes. En esta línea, se propone darle marco y continuidad al Programa de

Adultos Mayores dependiente de la Universidad Nacional, con la iniciativa de mantener

y sostener los talleres que se venían desarrollando. Surge así la posibilidad de trabajar

en red con los adultos, a modo de compartir vivencias, contenidos y actividades,

teniendo presente el panorama complejo que transitábamos. Si bien dicha

propuesta demandó esfuerzos y compromisos colectivos para organizar las diversas

tareas, marcó un antecedente importante en cuanto a la participación activa de muchos

adultos de la provincia de San Luis y provincias vecinas.

Teniendo en cuenta el contexto podemos decir que los datos epidemiológicos y

demográficos actuales muestran que la población de edad avanzada aumenta en el

mundo; y este aumento se relaciona, en parte, con la mayor longevidad de las personas

mayores. Esto se ha logrado debido a los avances en medicina, tecnología, educación,

higiene y alimentación. Una de las prioridades actuales es garantizar el envejecimiento

con calidad de vida, permitiendo a los adultos mayores que conserven una buena salud.
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Con el envejecimiento se producen cambios neuronales que alteran la transmisión de los

impulsos nerviosos como la acumulación de productos del metabolismo celular, la

pérdida de mielina y la disminución del número de neuronas. También se reduce la

síntesis de neurotransmisores, decrece el número de receptores, se reducen las

ramificaciones de las dendritas, con lo cual se ve afectada la comunicación neuronal.

Además, se produce disminución del riego sanguíneo con lo cual llega menos sangre a

las neuronas. Estos cambios a su vez llevan a modificar las habilidades cognitivas

(Ginarte, 2002). El cerebro y sus diferentes células necesitan nutrientes para su

formación, desarrollo y para el mantenimiento de sus funciones; y algunas de ellas

necesitan nutrientes específicos para cumplir las actividades cerebrales. Son varios los

estudios que sugieren que una alimentación completa y equilibrada basada en alimentos

ricos en antioxidantes, proteínas, hidratos de carbono complejos, ácidos grasos

insaturados, vitaminas y minerales, combinada con actividades físicas, sociales y

recreativas ayuda a mejorar el funcionamiento cognitivo y disminuyen el riesgo de

padecer enfermedades neurodegenerativas (Ibáñez Benegas, 2009).Las características

de un estilo de vida y una alimentación saludable pueden reducir el riesgo de

enfermedades crónicas. En los adultos mayores la hipertensión, la obesidad y diabetes

se han relacionado con una mayor probabilidad de padecer deterioro cognitivo y

demencia tipo Alzheimer (Martinez Garcia, 2018). Es importante estudiar y conocer los

factores que afectan el funcionamiento cognitivo, ya que al incidir en ellos se puede

retrasar el declive que afecta estas funciones en la vejez; lo cual, dado el ritmo al cual la

población envejece, es necesario a fin de mejorar la calidad de vida de los adultos

mayores. El estilo de vida y los alimentos fuente de nutrientes claves que contribuyen a

mantener las funciones cognitivas en grado óptimo, deben ser considerados por

ser factores protectores importantes y modificables en la calidad de vida de los adultos

mayores (Castro Zamparella, 2020).

La respuesta inmune se ve afectada por diversos factores: la genética, la edad

(inmuno-senescencia), la exposición a agentes patógenos, el estado hormonal,
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vacunaciones, ejercicio, estrés, consumo de tabaco, alcohol, obesidad, etcétera. Todos

ellos son factores que debemos tener en cuenta como fuente de variación en las

respuestas inmunitarias. El estado nutricional y los hábitos alimentarios son una de las

fuentes principales de variación, ejerciendo un papel importante en la prevención o

enlentecimiento de la depresión del sistema inmune. Si bien una alimentación variada

en alimentos, nos protegen de carencias nutricionales, existen ciertos nutrientes que son

esenciales para favorecer una inmunidad adecuada. como son las Vitaminas A, D, E y

C y los minerales como el hierro, zinc y selenio (Aguilar, 2020)

La estimulación cognitiva (EC,) por su parte, se define como el conjunto de técnicas y

estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas

capacidades y funciones cognitivas (percepción, atención, razonamiento, abstracción,

memoria, lenguaje, procesos de orientación y praxias) mediante una serie situaciones y

actividades concretas que se estructuran en lo que se denominan “programas de

entrenamiento cognitivo”. La estimulación cognitiva no sólo se centra en lo cognitivo,

sino que aborda otros factores, tales como la afectividad, la esfera conductual, social,

familiar y biológica, buscando intervenir sobre la persona adulta de forma integral.

Cuando referimos a EC, damos cuenta de la diversidad de actividades que permiten

ejercitar las capacidades cognitivas existentes con la finalidad de mejorar el

funcionamiento cognitivo y disminuir la dependencia del adulto mayor. Es de resaltar,

que una de las principales funciones de la EC es trabajar las capacidades que aún se

conservan en el adulto mayor y no las que ya ha perdido, logrando así evitar la

frustración del adulto (Ginarte, 2002). Todo esto contribuye a una mejora global de la

conducta y estado de ánimo, como consecuencia de una mejora de autoeficacia y

autoestima.

En fin, la EC se dirige de un modo más específico a mejorar el funcionamiento

cognitivo de las personas con deterioro cognitivo o demencia, potenciando las

capacidades y habilidades cognitivas todavía preservadas, así como enlenteciendo el

proceso de deterioro. Sin embargo, no se dirige a recuperar definitivamente o frenar
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procesos degenerativos, aspecto terapéutico hoy por hoy inalcanzable desde cualquier

aproximación terapéutica. Esta disciplina tiene su base científica en el cuerpo de

conocimientos que aportan la neuropsicología, la psicología cognitiva, así como las

teorías y principios existentes sobre el aprendizaje y la motivación humana (Francés,

Baradiarán, Marcellán , Moreno, 2003).

Objetivo General

▪  Conocer y estimular las funciones cognitivas, e indagar sobre el  consumo de

alimentos fuente de nutrientes claves en la cognición y en el sistema inmune, en

adultos mayores.

Objetivos Específicos

▪ Contribuir a mantener la mente activa a través de estímulos novedosos y  

desafiantes e informar sobre los factores protectores del funcionamiento

cognitivo.

▪  Promover un estilo de vida saludable.

▪  Informar acerca de los alimentos fuente de nutrientes claves, que contribuyen a

mantener las funciones cognitivas en grado óptimo.

▪ Informar acerca de los nutrientes claves para fortalecer el Sistema Inmunológico

en contexto de Covid, y ofrecerles opciones saludables para el desayuno,

merienda, cena y colaciones.

 

Materiales y Métodos

La propuesta se desarrolló con una frecuencia semanal de dos horas, durante el período

de abril a diciembre del año 2020.Se llevó a cabo mediante la red social Facebook,
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trabajamos en un grupo privado “UNSL en Red con adultos mayores”, creado por la

coordinación del programa, en cual se enmarca dicha experiencia. 

En dichos encuentros se presentaron diversos temas, actividades y ejercicios cuya

finalidad implicó informar y potenciar las distintas habilidades cognitivas (memoria,

percepción, atención, lenguaje, funciones ejecutivas), como también fortalecer

la alimentación equilibrada y saludable de los adultos. La modalidad de trabajo fue de

taller. 

Las actividades planteadas se dejaban a disposición de los participantes, por lo que se

les ofrecía la posibilidad de desarrollarlas durante el encuentro, junto a un intercambio

con los docentes, o realizarlas en sus tiempos, con la finalidad de ejercitarse durante la

semana. Así mismo realizamos devoluciones recíprocas del trabajo, y señalamientos en

caso que lo solicitasen.

Los materiales utilizados, comprendieron presentaciones de powerpoint, actividades de

ejercitación cognitiva, material didáctico y de lectura referentes a contenidos de

los temas abordados, que se sugería y proponía en cada encuentro. 

 

Resultados, discusiones y análisis

 Las devoluciones de los participantes fueron positivas, resaltaron como valioso el

material que se les brindó, como también la importancia de conocer los nutrientes

necesarios para preservar y mantener el Sistema Inmunológico frente al Covid. Así

mismo, se mostraron agradecidos por las alternativas saludables que se les presentaron a

través de recetas para las distintas comidas y colaciones del día, a fin de mejorar el

Sistema Inmunológico.

En cuanto a los desafíos cognitivos, se los observó participativos, comprometidos y con

mucho dinamismo en las diversas tareas. Reconocieron la importancia de poner en

funcionamiento las distintas funciones cognitivas de manera activa y permanente,

además de sentir las actividades como una distracción o entretenimiento en situación de

cuarentena.
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Los participantes se animaron también a compartir y expresar las vivencias y emociones

que transitaban a diario, como así también compartir gustos, intereses, necesidades con

el grupo en general.

La apertura en el espacio y la entrega de cada uno y una, fue gratificante para todos los

que formamos parte de este equipo de trabajo.

 A modo de conclusión podemos decir que resultó una experiencia muy enriquecedora

tanto para los participantes del taller como para nosotras como docentes, no solo desde

el punto de vista académico, sino también emocional ya que cada encuentro fue

vivenciado como una experiencia de aprendizaje y acompañamiento; considerando

que muchos de ellos/ellas se encontraban en soledad y transitando momentos de

angustia producto del aislamiento.

 

Consideraciones

A partir de la lectura y evaluación del dictado del taller con las docentes y equipo

coordinador del Programa, pudimos reconocer las áreas de mayor compromiso,

fortalezas y desafíos.

Desde este lugar, surge la posibilidad de ampliar nuevas alternativas y/o recursos en los

talleres actuales, incorporando encuentros por meet y la creación de grupos de whatsapp

para una mejor coordinación y/o organización con los estudiantes.
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Resumo simples

Saúde Única é um termo que trata como indissociável as saúdes humana, animal e
ambiental. O PROESAH (Programa de Estratégias em Saúde Animal e Humana) foi
idealizado por compreender a necessidade da introdução do profissional em Medicina
Veterinária no Núcleo Ampliado de Saúde da Família – Atenção Básica (NASF-AB).
Em parceria com a Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Viçosa, em Minas
Gerais, o projeto conta com a participação dos colaboradores do Departamento de
Veterinária da Universidade Federal de Viçosa (DVT/UFV) vinculados ao projeto.
Durante as visitas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), docentes e discentes
participam junto aos agentes de saúde. Palestras e visitas nas escolas do município
também contribuem para a Educação em Saúde. A esterilização dos animais das
famílias com vulnerabilidade socioeconômica é outro pilar de suma importância para os
ideais do projeto.

Palavras-chave: One Health; educação em saúde; extensão; zoonoses.

Texto do Trabalho

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente existem

cerca de 30 milhões de animais entre cães e gatos em situações de abandono. Para além

da problemática do estabelecimento de bem-estar para esses animais, esse é um dado

preocupante, pois considera-se que cerca de 75% das doenças emergentes ou

Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da
AUGM.
² Docente Titular de Cirurgia Veterinária, no Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa,
e-mail: andrea@ufv.br
³ Discente em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa. Bolsista e colaborador do projeto
PROESAH. e-mail: victor.rabelo@ufv.br
4 Discente em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa. Colaborador do projeto PROESAH,
e-mail: felipe.l.lopes@ufv.br
5 Médico Veterinário, ex-bolsista e colaborador do projeto, e-mail: rafael.colman@ufv.br
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re-emergentes tem potencial zoonótico. Informações como essas reforçam a necessidade

da inserção da Medicina Veterinária no contexto de saúde pública, trabalhando junto

com demais profissionais da saúde para o estabelecimento da saúde única.

Apresentar o PROESAH e suas ações na comunidade Viçosense, em Minas

Gerais. O projeto foi idealizado no Departamento de Veterinária da Universidade

Federal de Viçosa (DVT/UFV) e visa democratizar o conhecimento, auxiliando assim a

promoção da saúde única com ações práticas em benefício para a população local.

Docentes e discentes da graduação e pós-graduação atuam ativamente nas

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) selecionadas pela Secretária de Saúde do município

para a realização de um trabalho em conjunto com demais profissionais que atuam na

Atenção Primária à Saúde, propiciando troca de informações. Esse que é trabalho cujo

intuito é democratizar o conhecimento, tornando-o acessível àqueles que talvez não

tenham acesso às informações discutidas acerca do tema. Outra ação importante são as

palestras e oficinas elucidativas que são oferecidas em escolas do município que se

voluntariam ao projeto, abordando assim temas como guarda responsável e maus-tratos,

também como identificá-los e denunciá-los, acabam sendo discutidos com crianças e

adolescentes.

Além disso, o projeto também realiza a esterilização de cães, cadelas, gatos e

gatas de tutores com vulnerabilidade socioeconômica que estão devidamente

cadastrados em suas respectivas UBSs. Tendo em vista a necessidade de diminuir o

número de animais abandonados, a esterilização cirúrgica que ocorre seguindo todos os

protocolos previstos pelos Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) é outra ação crucial para o êxito

do projeto. Sabe-se que animais inteiros que se reproduzem de forma indevida e/ou

indesejada por vezes acabam sendo abandonados por seus responsáveis, o que

atualmente é configurado como crime segundo a Lei Federal nº 14.064/20.
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Os animais são selecionados após uma consulta clínica, onde são coletados

materiais para realização de exames laboratoriais afim de estabelecer a higidez dos

pacientes para então poderem ser encaminhados à marcação do procedimento cirúrgico.

Todo responsável recebe cartilhas educativas sobre mitos, verdades e os benefícios da

castração, bem como recebem orientações acerca da importância do jejum hídrico e

alimentar e sobre o pós-operatório.

Os pacientes previamente selecionados são recebidos no Hospital Veterinário da

Universidade Federal de Viçosa (HV-UFV), quando acontece a confirmação de que as

orientações foram seguidas ou não. Os animais são submetidos à cirurgia,

ovariohisterectomia no caso das fêmeas e orquiectomia no caso dos machos,

devidamente anestesiados e monitorizados, acompanhados por equipe completa de

profissionais formados em Medicina Veterinária. Após o término do procedimento

ficam sob observação até o final do dia, quando recebem a alta clínica. O pós-operatório

tardio é realizado nos domicílios dos responsáveis por discentes e docentes que realizam

visitas e avaliam a evolução durante os 10 primeiros dias que antecedem a retirada dos

pontos das feridas cirúrgicas, quando finalmente os animais recebem a liberação médica

veterinária.

Desde o início das atividades do projeto já foram esterilizados mais de 275

animais. Tendo em vista as desistências ou recusas que alguns responsáveis podem

oferecer, esse é um número expressivo. Esse número também reflete a popularização do

projeto nas comunidades Viçosenses, bem como reforça a ideia da Medicina Veterinária

como promotora de bem-estar animal e saúde pública.

A exemplo dos dados obtidos em um determinado mês no ano de 2019, no bairro

Fundão em Viçosa (MG), foram selecionados 03 gatos, 07 cães, 07 gatas e 18 cadelas.

Desses foram castrados 03 gatos, 07 cães, 06 gatas e 13 cadelas, resultando em 100%,

100%, 85,72% e 72,23%, respectivamente, de animais castrados. Os motivos para

determinadas porcentagens não serem sempre totais podem ir desde a simples
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desistência por parte dos responsáveis, por inúmeras razões pessoais, ou até a não

realização dos jejuns e posterior necessidade de reagendar o procedimento. Não existe

nenhum tipo de penalização para os responsáveis que não comparecem no dia marcado,

apenas são orientados a esperar uma nova visita à UBS da sua região quando deverão

participar da seleção.

Esses dados do projeto não são resultados ligados somente ao controle de

natalidade e população de animais abandonados, mas também tem relação direta com a

saúde pública. Sabe-se que cães e gatos podem ser reservatórios ou vetores de diversas

doenças com potencial zoonótico, a exemplo da Leishmaniose Visceral Canina (LVC)

ou esporotricose. O controle populacional dos animais e ações de educação em saúde

são cruciais para o estabelecimento e manutenção da saúde única.

O projeto já recebeu diversas premiações a nível nacional, e possui muito

prestígio dentro do município de Viçosa. Conta ainda com a contínua atividade e

participação de docentes e discentes do Departamento de Veterinária, afim de continuar

promovendo a saúde única, ao passo que também torna o reconhecimento da Medicina

Veterinária como crucial para o desenvolvimento de todo o país.
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Resumo  
  
Este trabalho tem a finalidade apresentar as experiências obtidas a partir das atividades 
de Escavação Arqueológica Simulada desenvolvidas pelo Laboratório de Arqueologia, 
Sociedades e Culturas das Américas (LASCA - UFSM), que permitia, antes da pandemia 
de Covid-19, a extroversão dos conhecimentos práticos da ciência arqueológica. A partir 
disso, relatar a metodologia aplicada nessas atividades e os resultados obtidos.  
 
Palavras-chave: Arqueologia; Educação Patrimonial; LASCA-UFSM; Extensão.  
  
Introdução  
 

O presente trabalho tem como tema central apresentar a oficina de Escavação 

Arqueológica Simulada, atividade de Educação Patrimonial realizada no Laboratório de 

Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas (LASCA), da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM). Conforme Maria de Lourdes Parreiras Horta estas atividades de 

educação patrimonial “[...] possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 

levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em 

que está inserido”. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO; 1999. P. 4). Assim sendo, 

buscaremos expor e relatar os resultados e processos na construção dessa atividade.  

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM. 
2 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, André Luis Ramos Soares email: alrsoaressan@gmail.com 
3 Estudante do Curso de História Licenciatura, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) email: 
eduardomarin66@gmail.com 
4 Estudante do Curso de História Bacharelado, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) email: 
patrick_ventura14@outlook.com  
5 Estudante do Curso de História Licenciatura, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) email: 
williancarvalhors@gmail.com  
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Anteriormente a crise sanitária do COVID-19, o LASCA desenvolvia uma visita 

guiada baseada na exposição itinerante “A Trajetória da Arqueologia no Rio Grande do 

Sul”, onde apresentávamos a diferença entre a Paleontologia e a Arqueologia, o trabalho 

do Arqueólogo, as ferramentas de utilização arqueológica, e os povos pré-coloniais que 

ocuparam o território do atual Rio Grande do Sul desde 12.000 A.P. até o presente. Para 

finalizar a visita, direcionávamos os visitantes para a sala de escavação arqueológica 

simulada, onde realizávamos uma breve introdução sobre o trabalho de campo do 

arqueólogo.   

Nesse sentido, iniciávamos a escavação simulada, onde os visitantes eram 

divididos em oito quadrículas (caixas de areias) em grupos de até quatro pessoas. Iniciado 

o processo de escavação os visitantes encontravam réplicas de materiais arqueológicos 

históricos e pré-coloniais. Além disso, os visitantes tinham que tirar as medidas 

encontradas nas quadrículas de modo a localizar os materiais durante a escavação. Assim, 

a partir dessas práticas, torna possível aos visitantes, “[...] neste processo dinâmico de 

sociabilização em que se aprende a fazer parte de um grupo social, o indivíduo constrói a 

própria identidade”. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO; 1999. p. 5).  

E por fim, a escavação arqueológica simulada era avaliada por meio de um 

questionário aplicado aos professores onde coletávamos as opiniões a respeito da 

atividade.   

 

Objetivo 
 
  

O objetivo deste trabalho é relatar como aconteceram as atividades e salientar a 

importância destas formas de ensino e extensão. Segundo Ademir José Machado,  
[...] em certos casos os professores, não têm um conhecimento 
específico sobre a arqueologia, muitas vezes esta área do 
conhecimento é confundida com a paleontologia, além de muitas 
vezes, perder-se na imagem dos caça-tesouros imortalizados pelo 
cinema. (MACHADO, 2004, p. 10). 
 

Assim, por meio da realização da atividade de escavação arqueológica simulada 

buscamos realizar uma apresentação que aborde de forma sintética os conceitos básicos 
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do que entendemos como sítio arqueológico, cultura material, datação, povos das 

primeiras ocupações do Rio Grande do Sul e mudanças climáticas. Desta forma, buscou-

se através do ensinamento lúdico explicar a profissão do arqueólogo, abrangendo todo o 

conjunto de ações e atividades que compõem o LASCA, de forma a complementar a 

formação dos visitantes, alunos e professores.   
 

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

   

A priori, partimos para a construção das caixas de madeira, as quais possuem 1 

metro quadrado e 25 centímetros de altura. Depois disso, o interior das caixas foi 

preenchido com areia, onde foram enterradas algumas réplicas de materiais cerâmicos, 

líticos e ósseos, artefatos arqueológicos que representam a cultura material dos povos que 

habitaram o Rio Grande do Sul. Após o término da confecção das caixas e organização 

da sala, realizamos a divulgação da atividade entrando em contato com as escolas da 

cidade.   

Desta forma, as escolas que apresentavam interesse podiam agendar um horário 

para que suas turmas fossem atendidas por nossa equipe e então realizar a oficina de 

escavação arqueológica simulada. Assim, como já foi dito, os visitantes eram divididos 

nas quadrículas em grupos de até quatro pessoas, onde eram distribuídas as ferramentas 

utilizadas pelos arqueólogos, como: pinceis, espátulas, pás, baldes, planilhas, lápis e 

peneira.   

Os pinceis eram utilizados para a retirada sistemática da areia sobre os materiais 

sem que houvesse a danificação e o deslocamento dos artefatos dos seus locais de origem. 

A pá de lixo, espátulas e baldes eram utilizados para a retirada do excesso da areia das 

quadrículas, a qual era peneirada no intuito de encontrar fragmentos de materiais 

arqueológicos, como pequenos pedaços de cerâmicas, ossos e líticos. E por fim, as 

pranchetas e os lápis, para as crianças do ensino primário desenhar os materiais 

encontrados, enquanto para os maiores eram realizadas as medições onde os materiais 
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eram encontrados dentro das quadrículas, buscando cada vez mais se aproximar de uma 

escavação arqueológica real, utilizando dos mesmos materiais e metodologias científicas.  

Após a realização da atividade de escavação arqueológica simulada, é aplicado 

um questionário aos professores contendo algumas perguntas relacionadas a identificação 

das escolas, a quantidade de alunos e a experiência posterior a realização da 

atividade. Isso conforme a Horta et al. 
Em qualquer atividade de Educação Patrimonial, a avaliação da 
experiência pode trazer subsídios que possibilitem aos 
educadores enriquecer a aplicação da metodologia utilizada, 
verificando o nível de envolvimento e compreensão dos alunos 
com o tema explorado. Um método possível para se fazer esta 
avaliação é o uso de questionários, aplicados aos professores e 
alunos, a partir da experiência vivenciada. (HORTA; 
GRUNBERG; MONTEIRO; 1999. p. 50). 

 
Além disso, foi entregue aos professores junto ao questionário, um documento 

referente ao uso de imagem dos visitantes, para que nos seja concebido o direito de 

usar registros fotográficos e documentais em nossas redes sociais e futuros trabalhos.  
 

Resultados 

 

Recebemos um total de 98 participantes, sendo dentre eles 10 estudantes do 

Sistema de Ensino Gaúcho Albert Einstein, 54 estudantes do 4º ano da Escola Duque de 

Caxias divididos em duas visitações e 34 estudantes do Projeto Orquestrando Arte. 

Assim, traremos os resultados obtidos pelos estudantes do ensino básico, que 

durante a atividade foram separados em duas classificações. Os estudantes de séries 

iniciais realizaram apenas desenhos de forma a representar os materiais arqueológicos 

encontrados na escavação. E os estudantes das séries finais, que já possuíam um 

conhecimento de matemática básica, puderam assim, realizar as medições entre os 

objetos enterrados e separá-los por símbolos em uma espécie de legenda. 

  Desta forma, é importante ressaltar que devido a declaração de pandemia da 

Covid-19 e as determinações de isolamento e afastamento social. A UFSM determinou 

que “[...] as atividades acadêmicas e administrativas presenciais deverão ser substituídas 
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por atividades em ambiente virtual ou domiciliares, de acordo com recomendações 

específicas de cada unidade.” (UFSM, 2020). Consequentemente, no LASCA estas 

atividades de Educação Patrimonial e arqueológica são interrompidas presencialmente. 

Porém, de forma remota continuamos com a realização de alguns projetos paralelos.  

  

Conclusão  

 

Portanto, acreditamos que após a realização da atividade e demais questionários, 

notamos resultados positivos e satisfatórios de acordo com os objetivos 

propostos, consideramos que a atividade de extensão foi de grande ajuda para os 

visitantes, podendo assim complementar o conhecimento a respeito da importância da 

realização de escavações arqueológicas, bem como a utilização das metodologias próprias 

do trabalho do arqueólogo para a preservação da cultura material e posterior estudo de 

sociedades do passado, sejam elas históricas ou pré-coloniais.  

Desta maneira, salientamos que as experiências obtidas ao longo do 

desenvolvimento do projeto, que se iniciou com a construção das caixas e foi finalizada 

na prática destas atividades com os visitantes, foram de extrema importância para nós, 

membros do LASCA, pois proporcionaram inúmeros debates e trocas de ideias a respeito 

da extroversão do conhecimento acadêmico.  
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Resumen:  

El contexto que sacude al mundo desde 2020 por COVID 19, puso a prueba la capacidad y 

creatividad de las prácticas extensionistas para sostener el vínculo con los actores sociales 

territoriales, reconociendo el inusual escenario y teniendo que buscar nuevas estrategias para 

continuar aportando a la construcción social colectiva de la cual la Universidad es parte. Este 

trabajo busca compartir el recorrido hecho desde el Área Territorio Sociocultural de la Secretaría 

de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, como articulador directo 

con los miembros de las comunidades y las redes institucionales barriales en que está inserta, 

identificando las demandas que surgían a partir del nuevo contexto y generando acciones que 

permitieran atravesar la situación de pandemia de un modo comprensivo y proactivo con políticas 

y dispositivos  institucionales acordes a la coyuntura. 

Palabras claves: Territorio; Extensión universitaria; Intervención social. 

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre sus dispositivos institucionales cuenta con el  

Área transversal Territorio Sociocultural5, dependiente de Secretaría de Extensión Social y 

Cultural.(SESyC) La misma con sus diferentes estrategias de vinculación y acción busca 

profundizar y afianzar el diálogo entre la Universidad y los actores de la sociedad donde ésta 

tiene influencia. Esto se realiza a través de la participación activa en espacios interinstitucionales 

                                                           
1 Trabajo presentado al Eje 1-Institucionalización de la Extensión , en el V Congreso de Extensión de AUGM.  
2Tec. en Comunicación Social, no Docente de la UNL, Mail: estebanaignasse@gmail.com 
3 Lic. en Terapia Ocupacional, docente, investigadora y extensionista de Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas UNL . Coordinadora Área 
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4 Lic. en Sociología, Docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL, Mail: imorelli@unl.edu.ar 
5 El equipo interdisciplinar está conformado por quienes figuran  como autores de esta ponencia, y por Cecilia Farias Walter, Germán Gómez, 
Flavia Manarin, Jonathan Ruhl, Silvia Leguizamón y  Jose Moreyra.  
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como las redes barriales, donde se promueve el acompañamiento a procesos de transformación 

social desde el intercambio horizontal entre diferentes saberes. En este trabajo se pretende 

recuperar la experiencia de este equipo en este contexto de pandemia, donde el diálogo 

permanente con estos actores territoriales situados, dan las pistas para reflexionar el hacer 

cotidiano y redefinir las líneas de acción que se venían implementado para contribuir a resolver 

conjuntamente problemáticas sociales que se agudizan con la situación de conyuntura. El Plan 

Institucional Estratégico (PIE) de la UNL para el decenio 2021-2030 postula una “Universidad 

que oriente la función de la extensión al medio social e interactúe con los actores e instituciones 

de su territorio (…) en el sitio litoral-centro, con los diferentes niveles del Estado y orientando 

acciones junto a ellos para un desarrollo sostenible”.  

Siguiendo estos lineamientos, desde el área es fundamental compartir dos conceptos claves de 

relevancia en el marco de la extensión: a) Territorio como “lugar donde se despliega el guión de 

la trama social, donde sujeto y su entorno prueban la vulnerabilidad o eficiencia de sus lazos 

sociales” (Carballeda, 2005:119). El territorio “no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado, 

la realidad geosocial es cambiante y requiere permanentemente reorganización territorial (...), 

es un espacio de poder, de gestación y dominio del estado, de individuos, de grupos y 

organizaciones(....)”. (Montañez y Delgado; 1998: 122-123); b) Intervención social es “un medio 

y no un fin” (Carballeda, 2005), como mecanismo de diálogo entre actores sociales en sus 

diferentes componentes multidimensionales que se encuentran en inter juego en un territorio, con 

“diferentes perspectivas de visibilidad, de enunciación, de surcos de poder y, especialmente, de 

formas de construcción de subjetividad” (Carballeda, 2005:49), respondiendo las necesidades 

sociales en pos de aportar a la transformación social.  

Intervenciones con el territorio 

Declarada la pandemia en el mes de marzo de 2020, el Área de Territorio Sociocultural, tuvo que 

reinventarse. Hasta ese momento su función central estaba en la vinculación directa, presencial 

con los actores institucionales e interinstitucionales en el territorio. Esta forma de trabajo debido 

197



 

 

a las medidas de aislamiento y distanciamiento obligatorio preventivo, se vio restringida 

drásticamente, pasando a ser el contacto virtual la forma más factible de mantener los vínculos.  

De las reuniones en ronda de las redes institucionales barriales, las visitas y acciones conjuntas en 

las sedes de las asociaciones civiles, las capacitaciones y cursos presenciales, las actividades 

colectivas en el marco de proyectos, prácticas y programas de extensión en el espacio público, se 

pasó a los encuentros virtuales vía meet o zoom como sostén de la vinculación, la mediación por 

pantallas y dispositivos móviles, el uso intensivo del whatsapp como herramienta de 

comunicación, la generación de información de interés público para compartir por soportes como 

videos, audios, flyer y demás formatos por redes sociales digitales. Más allá de los objetivos 

planteados como Universidad, en esta instancia se profundiza la relevancia de valores como 

solidaridad, empatía, apoyo, afecto y predisposición para cooperar y acompañar las necesidades 

que iban surgiendo a medida que la situación se complejizaba. Es a partir de la información 

recabada que al interior de la UNL, toma fuerza la dinámica de trabajo de articulación virtual con 

las diversas áreas de la SESyC. Se entraman programas, proyectos, prácticas de extensión, 

acciones de capacitación y otras iniciativas, que se pusieron a disposición de los actores 

institucionales y de la comunidad donde la universidad está presente. 

Consolidar las relaciones con las instituciones y redes barriales inter-institucionales  

El trabajo permitió seguir fortaleciendo el vínculo con siete redes institucionales barriales6 donde 

la UNL participa, como así también con organizaciones civiles de la ciudad de Santa Fe. El 

común denominador de estas redes es que pertenecen a sectores de la ciudad vulnerables, con 

problemáticas sociales y económicas de larga data, con barrios que no cuentan con todos los 

servicios públicos que provee el Estado, pero a su vez con potencialidades que gestan singulares 

formas de organización comunitaria. En cada red se generaron acciones, algunas trabajadas de 

manera conjunta y otras de forma particular con alguna de las instituciones que la componen, 

contribuyendo a continuar afianzando la relación de la Universidad con el territorio. En las 7 

redes participan más de 140 entidades de la sociedad civil, entre las que se encuentran 

                                                           
6 Red Nueva Vida; Red Convivencia; Red  interinstitucional y social Alto Verde; Red San Martín; Red Yapeyú; Red Acería; Red La Guardia. 
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instituciones educativas, asociaciones vecinales, centros de salud, bibliotecas populares, espacios 

culturales, organizaciones no gubernamentales, merenderos, instituciones religiosas, centros de 

acción familiar y de jubilados; como así también distintos niveles del estado municipal y del 

provincial. De todas ellas, con 82 se estableció algún tipo de vinculación efectiva durante el 

2020. En estos encuentros se debatían cuestiones relacionadas con las problemáticas del barrio y 

sus vecinos, de donde surgían las agendas temáticas priorizadas que eran la base para producir 

acciones desde la UNL. Así se fueron generando diversas propuestas como el diseño de 

actividades lúdicas y artísticas7 para trabajar en casa destinada a toda la familia y en especial a las 

infancias, para contrarrestar el tedio que producía la rutina del aislamiento; capacitaciones 

virtuales a partir de proyectos de extensión en relación a temáticas de alimentación y producción 

de alimentos como el de huertas domiciliarias; el emergente de incendios en zona de islas 

propició la generación de encuentros para reflexionar e intercambiar sobre el cuidado del 

ambiente desde el hacer cotidiano8; espacios de experimentación artística9 como el de moldería y 

fotografía, entre otros; formación de mediadores culturales10; talleres de acompañamiento para 

bibliotecas11 poniendo a disposición herramientas y recursos digitales; la realización de murales 

de concientización por la pandemia trabajados en conjunto con una de las redes barriales; el 

voluntariado de apoyo escolar; la donación de alimento nutritivo a instituciones que brindan un 

servicio alimentario. Además, se recurrió al envió de email institucionales de manera masiva para 

difundir propuestas, actividades e información de interés social generada por la UNL 

considerados de utilidad para las instituciones y vecinos. Esta acción condujo a una relación más 
                                                           
7Universos Mínimos propuesta para redescubrir las infancias a través del juego, la creatividad y la imaginación 
https://www.unl.edu.ar/extension/universosminimos/ 
8Propuesta para compartir sobre nuestro ambiente, la flora y la fauna 
autóctona.https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=25500.https://www.youtube.com/watch?v=xAEhTbycf-
I/https://www.youtube.com/watch?v=JLefsfY_Av 
9Son propuestas de formación dirigidas a estudiantes y comunidad en general para iniciarse en la experiencia artística, dar continuidad o fortalecer 
conocimientos previos https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=24872; 
https://www.youtube.com/watch?v=MOF1j6sOFDo 
10 Programa destinado a integrantes de espacios institucionales de las artes y la cultura; así como también a integrantes de espacios no 
tradicionales de organizaciones no gubernamentales, , artistas, gestores y hacedores de diversas expresiones del campo cultural de la ciudad de 
Santa Fe y la  región. 
https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/la_unl_ofrece_un_programa_de_formaci%C3%B3n_de_mediadores_culturales#.YQHqe0RKjIU 
11Talleres virtuales contribuir a la gestión de la comunicación digital de bibliotecas, espacios y organizaciones de mediación lectora. 
https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/segundo_encuentro_%E2%80%9Cbibliotecas_libros_y_lecturas#.YQHrPERKjIV 
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directa con algunas instituciones interesadas en profundizar el trabajo sobre la temática abordada 

en los mails. Por otra parte, también algunas de estas acciones fueron la base para la generación 

nuevas propuestas para la convocatoria especial de Proyectos de extensión de Interés social 

(PEII). De un total de nueve iniciativas presentadas al inicio del 2021, el Área Territorio 

Sociocultural integra el equipo en cinco. Las mismas abordan diferentes problemáticas, poniendo 

el foco en la coyuntura actual de pandemia, buscando promover el trabajo interinstitucional, 

intersectorial e interdisciplinario, incluyendo a distintas carreras de las unidades académicas, 

programas de extensión y áreas de  la UNL. 

Reflexiones finales 

Desde el Área Territorio Sociocultural de la SESyC, se ha apostado a generar nuevas 

oportunidades y condiciones de intervención, repensando las prácticas, profundizando la escucha, 

el diálogo y la identificación de las problemáticas que emergen en estos tiempos inciertos. De la 

proximidad del cuerpo a cuerpo se pasó a un acompañamiento mediado por tecnología, cuyo 

sostén es posible por el trayecto recorrido antes de la pandemia. Ante los desafíos del nuevo 

escenario el compromiso ético-político de la extensión universitaria de la UNL con el territorio 

de la cual es parte, se direcciona a seguir creando y recreando modos que democraticen y 

contribuyan al permanente fortalecimiento de ciudadanos y ciudadanas, instituciones y 

organizaciones de la comunidad, para consolidar un tejido basado en la cohesión sociocultural.  
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Análise  do imaginário sociodiscursivo em Olindo Antonio Toaldo 
(1977), filósofo extensionista brasileiro (nota de rodapé)1 
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 Resumo simples 

O objetivo deste trabalho é analisar o imaginário sociodiscurivo no discurso de Olindo Antonio 
Toaldo, presente no livro Extensão universitária: a dimensão humana da universidade- 
fundamentação e estratégia. Foram utilizados vários conceitos da Análise do Discurso: 
imaginário sociodiscursivo, formação discursiva, formação ideológica e habitus. O imaginário 
sociodiscursivo em Toaldo (1977) é o extensionista, pragmático, formativo e nacional 
desenvolvimentista, que se filia à formaçãp discursiva (e ideológica) liberal. 

 
Palavras-chave 
 
Imaginário sociodiscursivo; Contrato de comunicação; Formação discursiva (e 
ideológica); Extensão universitária brasileira. 
 
Introdução 

O imaginário sociodiscursivo se constitui em uma relevante lacuna do conhecimento 
sobre a extensão universitária brasileira. O tema é importante na agenda acadêmica, 
principalmente num momento de crise. 

. O centro  do problema desta investigação é : qual seria o imaginário sociodiscursivo em 

Olindo Antonio Toaldo, considerado por nós um filósofo extensionista..  

 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de 
Extensão da AUGM. 

2 Professor do Colégio Técnico da Universidade Federal de Santa Maria, email: afbtorres@yahoo.com.br. 
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Objetivos 

O objetivo geral desta investigação é analisar o imaginário sociodiscursivo presente em 

Olindo Antonio Toaldo (1977). 

Os objetivos específicos são: 

- identificar o imaginário sociodiscursivos  implícito na argumentação desse autor que 

justifica a relevância e o sentido discursivo de ações de extensão universitária brasileira; 

- investigar quais são as fontes fundadoras desse imaginário.  

 Materiais e Métodos (Metodologia)  

Queremos compreender o  texto de Toaldo (1977), que denominamos anteriormente de 

‘filosofia extensionista universitária brasileira”,  como discurso. 

Em conformidade com Charaudeau (2006, p. 520, a construção do discurso envolve dois 

campos: um de ação e um de enunciação, resultando no contrato de comunicação. 

É a partir desse marco teórico que procederemos à investigação de nosso objeto, buscando 

compreender o discurso configurado no texto autoral de Toaldo (1977) sobre o tema da 

extensão universitária pública brasileira como uma encenação discursiva em que se 

encontram as trocas simbólicas operadas entre os sujeitos envolvidos no interior de um 

campo de ação determinado, a universidade.  

Buscamos, a partir dos pressupostos teóricos sobre formação discursiva, formação 

ideológica (Pêcheux) e imaginário sociodiscursivo (Charaudeau) analisar  as ideias 

propostas por Toaldo (1977), perceptíveis por meio da análise de seus enunciados, de 

suas propostas, posicionamentos e críticas sobre a extensão universitária.  

A constituição do corpus 

O corpus é constituído do seguinte livro: 
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_TOALDO, O. A. Extensão universitária: a dimensão humana da universidade- 

fundamentação e estratégia. Santa Maria: UFSM, 1977, 189p. 

Esse texto de autor brasileiro foi escolhido por ter sido publicado, ter sido reconhecido 

academicamente como relevante sobre o problema da extensão universitária brasileira, 

por apresentar regularidades discursivas e ser uma obra completa sobre o tema extensão 

universitária brasileira. 

 

Resultados, discussão e análises 

Identificamos, no discurso do autor analisado, o imaginário sociodiscursivo pragmático, 

formativo e nacional-desenvolvimentista; 

Imaginário extensionista pragmático, formativo e nacional-desenvolvimentista 

Em Toaldo (1977), encontramos o imaginário extensionista pragmático, formativo e 

nacional-desenvolvimentista. Nesse sentido, seu imaginário funda discursos do 

fortalecimento do Poder Nacional e do desenvolvimento nacional (com a convocação da 

universidade, por parte do governo federal, e a sua consequente participação no 

desenvolvimento do país), de uma formação contínua e aplicada dos estudantes 

universitários que estariam conectados com os problemas do país e das comunidades, ao 

mesmo tempo, com as questões aplicadas do conhecimento de suas áreas, e de uma 

harmonia social. Como poderemos observar nos trechos abaixo, a singularidade desse 

autor está nesse pragmatismo que pensa a extensão como uma dimensão aplicada, prática 

e útil ao desenvolvimento social e econômico do país, capaz de tornar o estudante 

universitário um membro ativo da sociedade, um sujeito crítico: 

A Extensão Universitária, integrada ao ensino e à pesquisa, aparece, nesse sentido, 
como instrumento eficiente para a consecução de um duplo objetivo: formação humana 
do acadêmico e prestação de serviços à comunidade (TOALDO, 1977, p. 20). 

Toaldo (1977, p. 68) admite que a extensão universitária desperta, nos estudantes 

universitários, o sentimento de solidariedade e o desejo de participar das soluções dos 

problemas e da democracia: 
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Na dimensão social, finalmente, inclui-se a formação do sentido social, do cívico e do 
profissional. Todos esses aspectos aparecem como evidentes por si mesmos. Num País 
que pretende alcançar, em curto espaço de tempo, o seu pleno desenvolvimento e a 
grandeza, é vital a preparação para o trabalho. Imprescindível, também, despertar na 
juventude, o espírito de solidariedade e o desejo de participação no equacionamento 
dos problemas e no aperfeiçoamento da sociedade democrática (TOALDO, 1977, p. . 
68). 

O discurso do engajamento dos estudantes universitários fundamenta esse imaginário 

sociodiscursivo, concebendo a comunidade como a família ampliada. Assim, o estudante 

universitário pertenceria à comunidade, devendo, pois, responsabilizar-se por ela, numa 

espécie de retribuição. A participação dos estudantes universitários (todos) na extensão 

universitária é considerada por esse autor uma espécie de engajamento.  

Se se pretende, pois, que os estudantes de hoje atuem na sociedade de amanhã com 
maturidade, com iniciativa, com criatividade, com bom senso, com humanismo e com 
plena consciência de suas responsabilidades sociais, devem ser iniciados neste 
aprendizado real na escola da comunidade, aprendendo, na ação disciplinada e 
planejada pela Universidade, a fazer ação comunitária. 

Todos os universitários devem, por conseguinte, ser engajados em programas de 
Extensão ITOALDO, 1977, p. 89). 

A proposição do imaginário sociodiscurivo pragmático, formativo e nacional-

desenvolvimentista, por parte de Toaldo (1977) parece também associar a extensão 

universitária à tentativa de resolução (superação) do problema da contestação da 

juventude. A contestação da juventude é considerada por esse autor, fundamentado por 

Toynbee (1973), um dos principais problemas do mundo contemporâneo, constituindo-

se em um desafio para a educação: 

A par do extraordinário  progresso científico e tecnológico, em vias de transformar a 
própria fisionomia do cosmo, sobressaem a violência sob diversas formas, a contestação 
da juventude e o problema da pobreza e da fome, além da luta pelo desenvolvimento e 
bem-estar das nações e do apelo à solidariedade humana (TOALDO, 1977, p. 25). 

O discurso de Toaldo se filia a uma formação discursiva (e ideológica) liberal, aqui 

compreendida como a que defende um certo pragmatismo como resposta à desigualdade 

social, visando à harmonia social.. 

No discurso de Toaldo (1977), os valores fundadores são liberais, de natureza utilitário-

patriótica: harmonia, equilíbrio, naturalidade, desenvolvimento, integração, ordem, 

progresso, liderança, ajustamento, utilidade, pátria, nação, família, fraternidade, 
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individualidade, personalidade, ajuda ao outro, bem comum, civismo, cidadania, 

humanismo, hierarquia, ética, servir, responsabilidade, necessidade, valores, pedagogia, 

filosofia, realidade, contribuição, melhoria, formação, tecnologia, pobreza, fome, 

violência, juventude, eficiência, competência, eficácia, praticidade, participação, 

oportunidade, visando a despertar, nos interlocutores, ideais do mundo empresarial e 

social. 

A instância acadêmica (constituída de servidores técnico-administrativos e docentes) 

parece reconhecer e, consequentemente, legitimar o poder do discurso de Toaldo (1977, 

compartilhando, assim, modelos ideais de extensão universitária. O Sistema de 

Informação da Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (SIEX/UFMG) 

comprova essa relação de legitimidade, na arena acadêmica. 

Elaborar considerações sobre resultados já obtidos e/ou esperados.  

Identificamos, no discurso analisado, o imaginário sociodiscursivo extensionista 

pragmático, formativo e nacional-desenvolvimentista. 

A categoria imaginário sociodiscursivo, ao integrar o imaginário social à análise do 

discurso, como propõe Charaudeau, é relevante para as questões discursiva e identitária; 

para as ciências da linguagem; para o conhecimento dos sujeitos de linguagem como 

parceiros da comunicação como encenação e enunciação, em termos do uso de diferentes 

intencionalidades, de construção de diferentes imagens, numa relação contratual 

dialógica e social necessária; para o conhecimento das instituições, que são heterogêneas. 

Referências  
CHARAUDEAU, Patrick. Discurso político. Tradução de Fabiana Komesu e Dílson Ferreira da 
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Resumo 
 
As universidades possuem um papel de suma importância no que diz respeito ao 
desenvolvimento e divulgação de conhecimento que provocam na sociedade grandes 
mudanças. No entanto, existem dificuldades e lacunas em relação à interação 
universidade-comunidade devido à pouca divulgação de suas atividades ao público. O 
projeto Visitas Monitoradas ao Instituto de Ciências Agrárias tem como finalidade 
apresentar aos estudantes da rede pública e privada, bem como toda a comunidade norte-
mineira, o funcionamento da universidade pública, sua infraestrutura, seus cursos 
superiores, o ambiente acadêmico e demais atividades. Nesse momento de isolamento 
social houve a necessidade de reinventar as formas de realização das atividades com a 
utilização das redes sociais para a continuidade das atividades do projeto. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento; divulgação; Extensão; Visitas Monitoradas. 

 

 

 Introdução 

As universidades possuem um papel de suma importância no que diz respeito ao 

desenvolvimento e propagação de conhecimento que provocam na sociedade grandes 

mudanças. Nota-se, que mesmo as universidades possuindo esse papel intrinsecamente 

importante para sociedade, existem dificuldades em relação à interação universidade-

comunidade devido à pouca divulgação de suas atividades ao público que não integram a 

comunidade acadêmica. Isso agravou-se ainda mais devido à pandemia, o que resultou na 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM. 
2 Estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Agrárias, email: 
claragusmaomaia01@gmail.com 
3 Professor da universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Agrárias, email: 
fredericomineiro@ica.ufmg.br 
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interrupção das atividades presenciais devido as medidas de contenção social, tornando 

essa contribuição um cenário distante para a comunidade. É nesse contexto, buscando 

mitigar os efeitos da pandemia na continuidade das atividades de extensão e continuar 

divulgando o Instituto de Ciências Agrárias para toda a comunidade do Norte de Minas 

Gerais, que o Projeto Visitas Monitoradas ao Instituto de Ciências Agrárias da UFMG - 

Campus Regional de Montes Claros, que é vinculado ao Programa de Desenvolvimento 

Rural e Apoio à Reforma Agrária (PRODERA), vem reformulando seu plano de trabalho 

de forma a dar continuidade as visitas e divulgações da universidade de maneira virtual. 

 

Objetivo 

O objetivo desse resumo é apresentar as atividades realizadas no Projeto Visitas 

Monitoradas ao Instituto de Ciências Agrárias da UFMG - Campus Regional de Montes 

Claros, bem como as dificuldades que a equipe vem enfrentado para dar continuidade às 

atividades do projeto de maneira remota devido a pandemia do novo coronavírus. 

 

Metodologia 

No regime presencial, as atividades do projeto eram promovidas e articuladas no Instituto 

de Ciências Agrárias para as escolas de ensino fundamental e médio da comunidade e 

região, além de vistas nas próprias escolas e nos outros campi para divulgar os demais 

cursos da UFMG. Foram realizados minicursos, cartilhas e palestras elaborados e 

ministrados pelos bolsistas e voluntários em escolas públicas e privadas, na zona rural e 

urbana. Com isso, os visitantes tinham a oportunidade de participar ativamente durante 

as visitas, pois, podiam fazer indagações aos monitores e associar teoria e prática. O 

público que participou das visitas teve a oportunidade de conhecer a infraestrutura e o 

cotidiano dos estudantes do ICA/UFMG e adquirir mais conhecimentos sobre cada curso 

ofertado na universidade, o que propiciou uma experiência de inserção na realidade do 

ensino superior público. Atualmente, essas atividades tiveram que ser remodeladas e 

estão sendo realizadas de maneira virtual. A equipe vem criando perfis nas redes sociais 
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e buscando desenvolver materiais didáticos para que as informações sobre a universidade 

continuem sendo divulgadas as comunidades de maneira efetiva.  

 

Resultados, discussão e análises 

Apesar das atividades presenciais do projeto terem sido suspensas, ao analisarmos a 

efetividade do projeto em propiciar aos estudantes de várias escolas da região e para a 

comunidade a oportunidade de visitar a universidade, conhecer seus cursos, sua 

infraestrutura, as pesquisas, atividades e programas nela desenvolvidos, podemos 

considerar a ação deste projeto bastante positiva, pois, possibilitou reduzir a distância 

entre a universidade e a comunidade, além de estabelecer uma relação interativa entre 

ambas. Essa correlação também foi verificada por Da Silva et al. (2018) em um trabalho 

realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, 

Campus Vitória de Santo Antão, onde os estudantes conheceram a infraestrutura e o 

cotidiano dos estudantes do curso de Licenciatura em Química, e após a visita vários 

estudantes apresentaram interesse em seguir a carreira docente em Química. 

 

Considerações  

Nesse momento de isolamento social houve a necessidade de reinventar as formas de 

realização das atividades de extensão. Desse modo, a utilização das redes sociais tem sido 

um instrumento significativo para alcançar os objetivos do projeto. Além disso, o uso das 

mídias sociais, neste período de atividades de remotas obrigatórias, contribui para que a 

universidade siga no comprimento das suas responsabilidades para com a comunidade. É 

importante salientar que as demais equipes de extensão do ICA/UFMG não têm poupado 

esforços na elaboração de procedimentos referentes ao retorno das atividades presenciais, 

conforme as orientações governamentais e as diretrizes da UFMG, preparando-se para o 

retorno das atividades após a pandemia, adaptadas as novas medidas de segurança. 
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Resumo 
 
Este estudo apresenta uma alternativa de apoiar os municípios de pequeno porte da 
Regional de Saúde de Belo Horizonte (SRSBH) na construção dos instrumentos de 
planejamento municipal em saúde. Trata-se de um relato de experiência dos passos 
adotados para organização e realização de um projeto de extensão desenvolvido na 
Universidade Federal de Minas Gerais. As ações propostas estão sendo realizadas em 
etapas, as quais pretendem apoiar gestores municipais na construção do Plano 
Municipal de Saúde. Os resultados alcançados até o momento apontam que 7 
municípios de pequeno porte da RSBH aderiram à proposta e foram feitos os cálculos 
de 23 indicadores de saúde e entrevistas com os gestores dos mesmos. Espera-se realizar 
um processo de Educação Permanente, subsidiando a melhoria no Planejamento em 
Saúde. 
  
Palavras-chave: Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde; Saúde. 

 

Introdução 

O plano municipal de saúde é um instrumento que auxilia na gestão, envolvendo o 

planejamento das questões relacionadas à saúde, apresenta potencialidade de contribuir 
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na resolução de demandas e na alocação eficiente de recursos. Em relação a construção 

do plano, primeiramente é ideal que haja um diagnóstico situacional, para que a base 

seja sólida e pautada na realidade vivenciada localmente,  observando as necessidade e 

vulnerabilidades, principalmente em relação a grupos específicos, como pessoas com 

condições crônicas, que são uma grande preocupação quando se trata de saúde pública 

(NASCIMENTO; EGRY, 2017). 

O PMS é elaborado a cada quatro anos,  no primeiro ano da gestão e vigora do segundo 

ano da gestão em curso até o primeiro ano da próxima gestão, deve ser elaborado de 

forma participativa com aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Consiste na 

definição dos compromissos assumidos pela gestão de saúde (MINAS GERAIS, 2013). 

Ainda que haja vistas sobre a importância do PMS e sua construção, é evidente que os 

pequenos municípios possuem dificuldade na elaboração do Plano, fazendo com que 

suas proposições deixem de ser condizentes com as necessidades locais. Esse fato pode 

ser comprovado com os escritos de Azevedo e Aquino (2016) que analisam o 

planejamento em diversos municípios, mostrando que ainda com os avanços, a falta de 

recursos humanos, organização e estrutura impacta na construção do PMS nos 

municípios de menor porte. 

Nesse sentido, tendo em vista essa lacuna fez- se importante o desenvolvimento de um 

projeto de extensão que dialogue com as intervenções, sensibilizando os gestores 

municipais para a melhor organização do planejamento em saúde. 

Objetivos 

Apoiar os municípios de pequeno porte da Regional de Saúde de Belo Horizonte na 

construção dos instrumentos de planejamento municipal em saúde. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  
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Trata-se de um relato de experiência dos passos adotados para organização e 

realização  de um projeto de  extensão. O projeto de extensão Apoio Gerencial a 

municípios de pequeno porte na região metropolitana de Belo Horizonte desenvolvido 

na Universidade Federal de Minas Gerais, propõe um método de problematização e a 

elaboração de alternativas de intervenção para a  participação conjunta conjunta na 

construção do conhecimento, unindo saberes e aptidões para ação-reflexão  num 

processo de Educação Permanente em Saúde (BERBEL, 2012; VILLARDI; CIRINO; 

BERBEL, 2015).  As ações propostas serão realizadas em etapas as quais envolvem o 

conhecimento e a compreensão da realidade para o estabelecimento de atividades 

voltadas para a educação permanente em saúde. Por meio do projeto pretende-se apoiar 

gestores municipais na construção dos instrumentos de planejamento, tais como o Plano 

Municipal de Saúde,  conforme preconizado na legislação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Cabe ressaltar que os municípios contemplados pela ação constituem-se de 

municípios de pequeno porte I (população de até 20 mil habitantes) alocados na 

Regional de Saúde de Belo Horizonte. Regional de Saúde de Belo Horizonte. O Projeto 

conta com a participação de  alunos graduandos do curso de Gestão de Serviço de 

Saúde, alunos egressos e pós graduandos do mestrado profissional, além de professores 

de diversas áreas do conhecimento, permitindo uma multidisciplinaridade de visões 

sobre a saúde. 

 

Resultados, discussão e análise 

Do total de 15 municípios de pequeno porte da Regional de Saúde de Belo Horizonte 

convidados para participar do projeto, 7 aderiram à proposta sendo esses: Moeda, Rio 

Acima, Santana do Riacho, Raposos, Florestal, Piedade das Gerais e Jaboticatubas. Tais 

municípios compõem esse estudo de intervenção. 

Até o momento foi realizado o cálculo de 23 indicadores de saúde para os municípios 

em estudo tais como: Mortalidade Prematura, Coeficiente de mortalidade por câncer de 

colo uterino, Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 
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investigados, Mortalidade Proporcional por Causas Mal Definidas, Coeficiente de 

internação por diabetes, Percentual de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Básica, Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar, 

Número de óbitos maternos, Mortalidade Infantil, Percentual de nascidos vivos de mães 

que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal, Número de casos novos de sífilis 

congênita em menores de um ano de idade, Razão de exames citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 anos, Razão de exames de mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 69 anos, Proporção de gravidez na adolescência entre as 

faixas etárias 10 a 19 anos, Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 

Básica,  Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa Família, Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica, 

Consultas médicas básicas por habitante, Proporção de vacinas selecionadas do 

Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade, 

Número de Casos de COVID-19, Óbitos por COVID-19, Incidência de casos da 

COVID-19 e Taxa de letalidade da COVID-19. Os dados utilizados para o cálculo dos 

indicadores foram baseados em informações secundárias do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Os cálculos dos 

indicadores envolveram a série histórica de 2014 a 2018, em excesso da COVID-19 que 

vem sendo acompanhada por semana epidemiológica desde dos primeiros casos. 

Atualmente, os indicadores calculados estão sendo analisados para a produção de um 

relatório de diagnóstico situacional para cada município. Em paralelo a isso, na fase 

qualitativa do projeto foram realizadas entrevistas com os gestores municipais na 

proposta de compreender a realidade e as lacunas. Ademais, foram analisados os PMS 

do período de 2017-2021 das cidades foco do estudo, possibilitando entender as 

principais questões que devem ser aperfeiçoadas no plano para o próximo quadriênio. 

 

Estima- se que todo o processo de compreensão e entendimento da realidade será 

inspiração para o desenvolvimento de um processo de Educação Permanente em Saúde 
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à distância a ser realizado com os municípios, estimulando e inspirando melhores 

práticas de planejamento e por consequente a realização de um Plano pautado nas daka 

de cada loca 

Considerações  

Espera-se alcançar a melhoria do planejamento em saúde dos municípios de pequeno 

porte, contribuindo ao possibilitar envolvimento com o cotidiano da gestão dos serviços 

de saúde aliando a teoria e prática para elaborar produtos à sociedade. Acredita- se na 

potencialidade desta proposta, pois o Planejamento em Saúde como instrumento de 

gestão é fundamental para que os serviços ofereçam respostas aos problemas de saúde 

locais. Essa ação constitui-se na prática da extensão universitária que dialoga a 

universidade em resposta à sociedade. 
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Resumo 
 
Introdução: O presente projeto de extensão “Educação infantil em higiene pessoal” visa 

realizar intervenções em crianças de 5 a 13 anos, promovendo mudanças de estilo de vida, 

como a correta higienização das mãos, bucal e do corpo para a prevenção de transmissão 

de microorganismos e contágio por doenças infecciosas e cáries dentárias. A técnica 

correta destes procedimentos dever ser realizada por todos, principalmente pelas crianças 

e adolescentes. No contexto atual de pandemia COVID-19 fica ainda mais clara a 

relevância do envolvimento da sociedade nas formas de prevenção e na importância 

principalmente da higienização das mãos. Desta forma, foi realizada uma atividade 

educativa sobre a higiene pessoal voltada as crianças. Objetivos: Descrever a experiência 

sobre uma ação de educação em saúde voltada a crianças e adolescentes para a 

importância e correta higienização pessoal. Métodos: Em junho de 2021, as discentes do 

Centro Universitário São Camilo realizaram uma intervenção com 19 crianças entre 6 a 

13 anos, em uma instituição de ensino Educandário Sagrada Família, localizada no 

Município de São Paulo. A ação apresentou a importância e a técnica correta da 
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higienização pessoal como higienização das mãos, do corpo, do cabelo e dos dentes. 

Inicialmente, foi realizada atividade de interação dos participantes com os discentes. 

Posteriormente, uma criança foi escolhida aleatoriamente e os olhos forma vedados, 

depois, foi fornecida tinta acrílica simulando o sabonete líquido e foi solicitada a 

realização dos movimentos de higienização das mãos. Verificou-se, então, a falta de 

higienização de algumas partes das mãos. Após isso, houve uma palestra breve sobre os 

passos para a correta higienização das mãos junto com as crianças e os adolescentes. 

Paralelamente a isso, as crianças repetiram os movimentos ensinados e aquelas que, 

possuíam dificuldade em algum dos movimentos, foram instruídas para poderem realizar 

de forma correta. Em seguida, houve uma palestra breve sobre a correta higienização dos 

cabelos e do corpo, enfatizando a prevenção do piolho. Por último, foram entregues 

dentes artificiais de isopor, de um lado com face feliz (sem cárie) e do lado oposto, face 

triste (com cárie) e os alimentos, ambos com velcro para mostrar como os dentes ficavam 

na ausência de higienização correta dos dentes. Essa atividade teve maior aderência tanto 

das crianças e dos adolescentes porque houve a interação de todos os alunos. Foram 

distribuídos, ao final do evento, kits de higiene pessoal com uma escova de dente, uma 

pasta de dente infantil, um sabonete líquido infantil e um shampoo infantil. Resultados: 

O projeto conseguiu alcançar o objetivo de educação em saúde voltada à higienização 

pessoal e foi muito proveitosa para as crianças e os adolescentes na aprendizagem 

 

Palavras-chave: Higiene pessoal; Higiene das mãos; higiene bucal; saúde da criança. 

 

 

Texto do Trabalho 

Introdução:  

Higiene pessoal é uma das mais importantes ferramentas de biossegurança, relacionada à 

prevenção de transmissão de microrganismos, contágio por doenças infecciosas (BRASIL, 
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2020)  e a formação de cárie dentária. A técnica correta destes procedimentos deve ser 

disseminada, não somente para os profissionais, mas também para toda a sociedade, e 

principalmente para os pequenos jovens na fase de crescimento.  

No contexto atual da pandemia COVID-19 fica mais evidente a importancia disso, pois 

são ferramentas simples que ajudam no combate à disseminação das doenças contagiosas 

(BRASIL, 2020). Nesse cenário, as crianças são essenciais no processo de educação em 

saúde por estarem em uma das fases de maior absorção do conhecimento, sendo assim, 

foi realizada um projeto de extensão em atividade de educação em saúde voltada a este 

grupo. 

O projeto foi realizado de forma lúdica com a finalidade de oferecer experiencias 

agradáveis, e desta forma, ensinar de forma natural às crianças e os adolescentes sobre a 

importância e as técnicas corretas da hiegiene pessoal (KISIHIMOTO, 2010) 

Objetivos 

Descrever o projeto de extensão sobre educação em saúde voltada a crianças e 

adolescentes para correta higienização pessoal. 

Demonstrar e ensinar a importância da higienização pessoal e das consequências, se não 

realizada.  

Incentivar as crianças e jovens a praticarem a higienização pessoal 

 

 Materiais e Métodos (Metodologia)  

Em março de 2020, foi divulgada o edital 007/2020 do projeto de extensão da Escola 

Camiliana III edição. O grupo composto por 3 discentes realizou a intervenção em junho 

de 2021, com 19 crianças e adolescentes entre 6 a 13 anos, divididos em dois períodos, 

manhã e tarde, em uma instituição educativa Educandário Sagrada Família, localizada no 

município de São Paulo.  

A ação visou apresentar a importância da higienização pessoal e a técnica correta. 

Inicialmente, foi realizada atividade de interação dos participantes com os discentes. 
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Posteriormente, uma criança foi escolhida aleatoriamente e os olhos forma vedados, 

depois, foi fornecida tinta acrílica simulando o sabonete líquido e foi solicitada a 

realização dos movimentos de higienização das mãos (Figura 1). Verificou-se, então, a 

falta de higienização de algumas partes das mãos. 

 
Figura 1 – Simulação da higienização das mãos com os olhos vedados 

 Após isso, houve uma palestra breve sobre os passos para a correta higienização das 

mãos junto com as crianças e os adolescentes. Paralelamente a isso, as crianças repetiram 

os movimentos ensinados e aquelas que, possuíam dificuldade em algum dos movimentos, 

foram instruídas para poderem realizar de forma correta. 

 Em seguida, houve uma palestra breve sobre a correta higienização dos cabelos e do 

corpo, enfatizando a prevenção do piolho. Por último, foram entregues dentes artificiais 

de isopor, de um lado com face feliz (sem cárie) e do lado oposto, face triste (com cárie) 
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e os alimentos, ambos com velcro para mostrar como os dentes ficavam na ausência de 

higienização correta dos dentes (Figura 2). Essa atividade teve maior aderência tanto das 

crianças e dos adolescentes porque houve a interação de todos os alunos.  

Figura 2 – Higienização dos dentes 

Foram distribuídos, ao final do evento, kits de higiene pessoal com uma escova de dente, 

uma pasta de dente infantil, um sabonete líquido infantil e um shampoo infantil (Figura 

3) 

 
Figura 3 – Kit higiene 

Resultados, discussão e análises 

O projeto conseguiu alcançar o objetivo de educação em saúde voltada à higienização 

pessoal e foi muito proveitosa para as crianças e os adolescentes na aprendizagem, pois a 

visualização da higienização das mãos no dia-a-dia não abrangia todas as partes das mãos.  

 Verificou-se a contribuição das atividades interativas e lúdicas no aprendizado das 

crianças e jovens. Ademais, a experiência positiva gera mudanças de comportamentos de 

forma espontânea. Desta forma, sugere-se mais ações com este público para o 

desenvolvimento de cultura de saúde e prevenção de doenças. 

Considerações  
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Este projeto visa a estimulação das crianças a adotarem higienização pessoal de forma 

correta a fim de prevenir doenças contagiosas. 
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Resumo 
 
Aproximar a ciência e suas descobertas da sociedade é uma necessidade contemporânea.  
Objetivo: disponibilizar em, ambiente virtual, material científico em linguagem técnica e 
popular e assim aproximar a Ciência da Comunidade. Metodologia: Estudo descritivo e 
quantitativo de resultados parciais de um projeto de extensão que visa disponibilizar em 
ambiente virtual materiais científicos em linguagem de fácil compreensão. Resultados: 
Foram realizadas 362 publicações no site, de março a agosto de 2020, sendo 75% das 
postagens artigos científicos traduzidos para linguagem de fácil compreensão, além de 
eventos na área da saúde, serviços de atendimentos de saúde remoto e notícias sobre a 
Covid-19.  Considerações: O Portal “Ciência e Consciência” mostra-se como uma 
ferramenta que promove a popularização da ciência e da divulgação científica.  
 

Palavras-chave: Divulgação Científica; Ciência para todos; Pesquisas. 

 

Introdução 

Após o início da modernidade, a ciência foi definida como o caminho mais seguro 
de acesso à realidade, passou a ser vista como motor do desenvolvimento e símbolo de 
progresso. Com o estabelecimento da relação indestrinçável entre ciência e 
desenvolvimento humano e social, uma das principais preocupações do homem passou a 
ser fazer ciência.  A partir dessa preocupação, várias instituições foram criadas e 
organizadas com o principal objetivo produzir informações cientificas, o que corroborou 

                                                           
1Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2Acadêmica do Curso de Medicina na Universidade Federal de Santa Maria e aluna de Iniciação Científica no 
Laboratório de Biogenômica, Departamento de Morfologia- UFSM. E-mail: andressa.hoppen@acad.ufsm.br 
3Professora na Universidade Federal de Santa Maria e PhD do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia- UFSM- 
Santa Maria- RS. E-mail: fernandabarbisan@gmail.com 
4 Professora na Universidade Federal de Santa Maria e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia- 
UFSM- Santa Maria- RS. E-mail:ibmcruz@hotmail.com  
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para o aumento do volume de conhecimentos e materiais disponíveis e a evolução dos 
conhecimentos, permitindo a melhoria da vida das pessoas em todos os aspectos, 
destacamos aqui os relacionados a saúde e tecnologia.  

Junto ao aumento da quantidade de informações disponíveis, ocorreu também o 
surgimento e a disseminação das chamadas “Fake News”, notícias falsas transmitidas de 
maneira imprecisa, sem argumentos sólidos e fontes ou referência de credibilidade. Na 
internet, a disseminação dessas informações se tornou bastante corriqueira, 
principalmente pelo fato do mundo virtual ser livre de análise editorial e os 
compartilhamentos ocorrerem de maneira quase instantânea. 

Dessa maneira, mesmo que a aproximação entre Universidade e Comunidade seja 
essencial para a valorização, defesa e incentivo da ciência, há um distanciamento por 
conta de dificuldades de acesso a estudos e pesquisas recentes por parte da população. 
Mesmo com uma vasta disponibilidade de informações científicas na internet, em um 
contexto de “Fake News”, são comuns distorções relacionadas a Universidade e Pesquisa, 
principalmente pelo fato da maioria da população não estar habituada a linguagem 
utilizada em textos científicos. 

Assim, na percepção de popularizar o conhecimento científico, a internet 
representa um apoio ao processo de construção do conhecimento, por meio da divulgação 
científica em detrimento as notícias falsas. Nessa perspectiva, o uso de ambientes virtuais 
para a divulgação de informações científicas em uma linguagem palpável a população em 
geral, torna-se uma estratégia eficaz para propagação da ciência.  
 
Objetivos 

Disponibilizar, em ambiente virtual, material científico em linguagem popular, a 
partir de artigos publicados em revistas cientificas na área das ciências da saúde, 
promovendo aproximação de Cientistas/Comunidade e a valorização da comunidade 
Cientifica. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo de resultados parciais de um 
projeto de extensão que visa disponibilizar em ambiente virtual materiais científicos em 
linguagem de fácil compreensão. Esses materiais são confeccionados por graduandos 
alunos e iniciação científica e pós-graduandos de diferentes cursos da Saúde da 
Universidade Federal de Santa Maria, a partir de artigos publicados em periódicos da área 
das ciências da saúde, à população em geral.  
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Cada texto cientifico escrito em uma linguagem mais acessível é enviado para 
uma equipe editorial, composta por Doutores nas áreas da saúde, que é responsável pela 
revisão técnica do artigo.  
 
Resultados 

Durante o período de 29 de março de 2020 à 17 de agosto de 2020, foram 
realizadas 362 publicações no portal. A maioria delas, isto é, 75% (n=273) referiam-se a 
artigos traduzidos para uma linguagem de fácil compreensão. Quanto as temáticas desses, 
a maior parte estava associada a pandemia por SARS-CoV-2, como aspectos clínicos, 
epidemiológicos, terapêuticos e fisiopatológicos. Ainda, foram divulgados 27 eventos de 
organizações civis e instituições renomadas na área da saúde, além de 38 serviços de 
suporte e atendimentos de saúde remoto, como assistência psicológica e canais de dúvidas 
sobre a Covid-19. Divulgou-se também 32 notícias e vídeos com orientações de 
prevenção e proteção contra o Coronavírus. 

Considerações  

O Portal “Ciência e Consciência” mostra-se como uma ferramenta que vai ao 
encontro da popularização da ciência e da divulgação científica. As temáticas abordadas 
relacionam-se com questões atuais da sociedade, corroborando com a ampliação dos 
conhecimentos e instigando o senso crítico dos leitores.  

As informações divulgadas reforçam a importância e a relevância da Pesquisa 
Científica em Universidades. Em um momento no qual se vê a explosão de notícias falsas, 
é de suma importância que a população tenha locais, de fácil acesso, onde possa obter 
informações cientificas confiáveis, oriundas de artigos de pesquisa publicados em revistas 
de impacto internacional. 

O espaço virtual proporciona, ainda, envolvimento de acadêmicos da área da 
saúde, principalmente, na concepção e elaboração do material a ser disponibilizado, 
oportunizando um ambiente de aprendizagem e convivência. Dessa maneira, o graduando 
é incentivado a buscar a leitura cientifica em plataformas confiáveis que ratificam a 
ciência, ao mesmo passo que adquirem conhecimento.  
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Resumo 
O presente trabalho trata de uma ação de extensão que está sendo promovida pelo Instituto 
Federal Farroupilha Campus São Borja. Busca-se através da elaboração de um livro 
digital proporcionar um espaço de expressão, compartilhamento de ideias, pesquisas e 
ações desenvolvidas durante o período de ensino remoto, devido a pandemia do COVID-
19. Este será composto de artigos científicos e relatos de experiências acerca das práticas 
desenvolvidas no período pandêmico como forma de registrar as diferentes percepções e 
realidades vivenciadas pela comunidade acadêmica do IFFar e pela comunidade escolar 
externa da cidade de São Borja. Mediante esta ação, busca-se mostrar a importância da 
extensão universitária como função articuladora entre diferentes instituições de ensino da 
comunidade são-borjense. 
Palavras-chave: Extensão; Produção coletiva; Vivências pedagógicas; Ensino remoto  
Introdução 
A pandemia surge em um contexto mundial marcado por crises ambientais, sociais, 

econômicas e políticas em que diversos países tiveram que se adaptar para a emergência 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Estudante do curso de Licenciatura em Matemática do IFFar Campus São Borja, Bolsista de extensão, email: 
anelise.2020018258@aluno.iffar.edu.br 
3 Pedagoga do Instituto Federal Farroupilha Campus São Borja, email: caroline.lacerda@iffarroupilha.edu.br  
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6 Técnica em Assuntos Educacionais do Instituto Federal Farroupilha Campus São Borja, email: 
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causada pela COVID-19. Foram necessárias a adoção de medidas extraordinárias de 

distanciamento social e quarentenas por todo o mundo. A partir disso, exigiu-se novos 

desafios à educação no mundo inteiro, em especial no Brasil, que, assim como os demais 

países, teve suas aulas presenciais suspensas e seu modelo educacional presencial alterado 

para a forma remota. Esse fato acabou gerando grandes reflexões sobre a forma de estudar 

em tempos de pandemia, fazendo com que os sujeitos inseridos dentro dos contextos 

educacionais pensassem a escola e os processos de ensino e aprendizagem em formato 

digital (RIBEIRO e CLÍMACO, 2020). 

Assim como todas as instituições educacionais, o Instituto Federal Farroupilha (IFFAR), 

Campus São Borja, também teve que se adaptar a essa nova realidade. As atividades 

administrativas e pedagógicas precisaram ser reinventadas para atender as demandas do 

ensino remoto e aos protocolos de saúde. Do mesmo modo, as ações de extensão sofreram 

muito com as imposições que a pandemia nos trouxe, pois o contato com a comunidade 

se restringiu quase que totalmente. Foram necessárias muitas adaptações para que, de 

fato, a extensão não se extinguisse por completo, pois é algo fundamental numa 

instituição, visto que as ações de extensão visam contribuir com a valorização e progresso 

sociocultural local e regional. 

A extensão no IFFar, de acordo com o PDI da instituição,  

é compreendida como um processo educativo, cultural, social, científico e 
tecnológico que promove a interação transformadora entre as instituições, os 
segmentos sociais e o mundo do trabalho local e regional, com ênfase na 
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 
tecnológicos, visando ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental e 
cultural sustentável, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa 
(IFFar, 2019-2016, p.62). 

Face do exposto, apresenta-se o projeto de extensão “Produção bibliográfica: 

experiências de uma Pandemia na/da comunidade acadêmica do Instituto Federal 

Farroupilha Campus São Borja” que visa proporcionar um espaço de expressão, 

compartilhamento de ideias e sentimentos exigidos pelo isolamento social devido a 

Pandemia COVID-19. Tal projeto trata da construção coletiva e colaborativa de um livro 

digital onde a comunidade escolar, acadêmica do IFFAR Campus São Borja e também a 
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comunidade escolar externa da cidade de São Borja tenham a oportunidade de submeter 

seus trabalhos para registrar as diferentes experiências pedagógicas vividas durante o 

ensino remoto. 

Objetivos  

O projeto tem como objetivo principal promover espaços de reflexão e registro das 

diferentes percepções e realidades vivenciadas pela comunidade escolar e acadêmica da 

comunidade são-borjense em geral e do Instituto Federal Farroupilha Campus São Borja, 

no contexto de Pandemia Covid-19; e apresentar à comunidade o árduo trabalho 

desenvolvido por professores, funcionários, alunos e familiares durante o período 

pandêmico por meio de um livro digital. 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho se trata de uma pesquisa-ação, que de acordo com Picheth; Cassandre; 

e Thiollent (2016) envolve os participantes no intuito de melhorar suas próprias práticas, 

seu ambiente de trabalho e as pessoas que fazem parte dele, além disso, facilita a busca 

de solução de problemas, pois os participantes os vivenciam. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de abordagem exploratória que tem como método a dialética; sendo esta a arte 

de dialogar, argumentar e contra-argumentar com outras realidades e teorias para se obter 

uma conclusão, ou seja, uma nova teoria (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2009). Tem 

como técnica a produção de textos de comunicação científica e relatos de experiências a 

serem submetidos pela comunidade, os quais irão compor o livro digital.  

Para a elaboração do livro, o trabalho será organizado em três etapas denominadas 

subprojetos, sendo eles: Planejamento das ações: formação de comissões; divulgação 

da ação, publicação do edital; reuniões para decisões técnicas; Desenvolvimento de 

ações: recebimento dos trabalhos e análise pela comissão avaliadora; seleção dos 

trabalhos recebidos; análise e envio de pareceres aos autores e demais procedimentos 

técnicos; Lançamento da obra: organização de um evento com auxílio dos alunos do 

curso técnico em eventos para lançamento da obra. 
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Resultados, discussão e análises 
O projeto está em fase inicial e até o presente momento foram desenvolvidas as ações 

preliminares de planejamento, tais como contato e reuniões com instituições de ensino 

públicas para firmar parcerias para a edição do livro, contato com avaliadores externos 

para avaliação dos trabalhos e realização de reuniões da equipe organizadora para 

elaboração do edital de submissão de trabalhos.  

Esta etapa é importante, pois é o momento onde se estabelece contatos externos e 

parcerias do IFFar com outras instituições. Além disso, proporciona o crescimento 

profissional para os envolvidos, pois traz exemplos desenvolvidos em outras instituições 

que futuramente podem ser aplicados no Campus São Borja. Outro ponto importante de 

destacar é o estabelecimento de relações entre educadores e alunos do Campus com os 

educadores externos da cidade de São Borja. 

O edital de chamada para submissão de trabalhos foi publicado no site9 institucional 

do IFFar e também enviado como convite para a Universidade Federal do Pampa Campus 

São Borja, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - unidade São Borja, 35ª 

Coordenadoria de Educação de São Borja, uma escola particular e para as escolas 

municipais da cidade de São Borja. Acredita-se que serão submetidos diversos trabalhos 

para compor o livro, principalmente no que tange às experiências vivenciadas por 

professores, funcionários, alunos e familiares de ambos.  

O IFFar Campus São Borja conta com a parceria do Instituto Federal Catarinense, 

através da Editora IFC para publicação do livro digital, no qual está sendo estabelecido 

convênio para o fechamento da parceria, bem como a colaboração da coordenadora do 

projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Editora 

Experimental: Ape.com. Através desta colaboração entre instituições, firmamos um 

 
9 Edital de chamada de trabalhos para compor o livro: https://bit.ly/3A1GY1x 
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mecanismo de integração e desenvolvimento de oportunidades de troca de conhecimentos 

e possibilidade de colaboração em futuros projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

Considerações 
A Extensão Universitária é extremamente importante para a formação acadêmica. 

Embora o contexto pandêmico se apresenta como um grande desafio para essas ações, as 

mesmas ainda precisam ser asseguradas, pois são ações articuladoras que unem o saber e 

o fazer da universidade com a sociedade. 

A elaboração do livro é uma maneira de abrir um espaço para comunidade escolar e 

acadêmica expressarem através da escrita a realidade vivenciada neste período atípico 

pelo qual estamos passando. Nestes tempos difíceis, onde a educação e, principalmente, 

os profissionais da educação são constantemente atacados e desvalorizados, é de extrema 

importância que compartilhemos nossas experiências, pois assim mostramos como as 

dificuldades e obstáculos do ensino remoto estão sendo superados ou contornados e que, 

apesar do distanciamento imposto pela pandemia, caminhamos juntos em prol do mesmo 

objetivo, que é a Educação de qualidade. 
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Resumo 
 
A obrigatoriedade da integração da extensão à matriz curricular com a devida gestão da 
oferta, implementação e comprovação é um dos grandes desafios das instituições de 
ensino atualmente. Os documentos referentes às atividades de extensão devem estar 
organizados de forma não apenas a comprovar-se a integralização do percentual de 10% 
indicado pela normativa, mas ao mesmo tempo, a compor um acervo integrado às 
exigências de digitalização de documentos acadêmicos. A definição de um processo de 
curricularização, com a geração de dados que não estejam alinhados com a metodologia 
da digitalização de documentos para uma gestão integrada, pode representar uma perda 
significativa de tempo e investimentos, além de provocar um retrabalho desnecessário, 
refletindo negativamente no clima organizacional. Nesse sentido, a presente pesquisa 
buscará compreender o impacto da implementação conjunta das normativas de 
curricularização da extensão e digitalização de documentos na gestão de dados 
acadêmicos em uma Instituição de Ensino Superior. 
 
Palavras-chave: Curricularização da Extensão; Digitalização de Documentos; Gestão 
Integrada. 
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Introdução 
 

A obrigatoriedade da integração da extensão à matriz curricular com a devida 

gestão da oferta, implementação e comprovação é um dos grandes desafios das 

instituições de ensino atualmente. A releitura da extensão universitária traz consigo uma 

série de mudanças em documentos basilares das instituições e nas próprias metodologias 

intra e extramuros adotadas ao longo dos anos.  

Os documentos referentes às atividades de extensão devem estar organizados de 

forma não apenas a comprovar-se a integralização do percentual de 10% indicado pela 

normativa, mas ao mesmo tempo, a compor um acervo integrado às exigências de 

digitalização de documentos acadêmicos. 

A digitalização do acervo acadêmico, por sua vez, embora sua obrigatoriedade 

aponte para 2024, é um projeto “não iniciado” em muitas instituições e, devido sua 

abrangência, será impactado e impactará a condução de outros processos internos de 

gestão a depender do nível organizacional da IES. 

Nesse ponto, considerando os prazos diversos para implementação das normativas 

e a especificidade dos processos em questão, observa-se que, via de regra, as instituições 

têm desenvolvido seus planejamentos de forma não integrada, o que pode resultar em 

uma complexa tentativa de resgate de dados, com geração de arquivos sem padrão e de 

difícil indexação para um gerenciamento de qualidade. 

Feitas estas considerações, infere-se compreender de que forma a implementação 

conjunta das normativas de curricularização da extensão e digitalização de documentos 

impacta a gestão de dados acadêmicos em instituições de ensino superior de modo que a 

pesquisa poderá subsidiar a decisão estratégica da IES nesse sentido. 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 
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● Compreender o impacto da implementação conjunta das normativas de 

curricularização da extensão e digitalização de documentos na gestão de dados 

acadêmicos nas Instituições de Ensino. 

Objetivos Específicos 

● Apontar as alterações de processo acadêmico oriundos das normativas objetos da 

pesquisa; 

● Identificar o cenário de implementação das normativas nas IES; 

● Avaliar os impactos da implementação conjunta das normativas e sugerir um 

modelo de ação. 
 

Materiais e Métodos (Metodologia) 
 

Adotar-se-á a pesquisa bibliográfica e documental, coleta de dados através de 

entrevistas, formulários e afins com os setores responsáveis pela geração e controle de 

documentos no escopo da normativa.  

 

Resultados, discussão e análises  

 

Sendo o instrumento responsável por articular a pesquisa e o ensino, nem sempre 

a extensão teve sua importância reconhecida pela academia, de modo que apenas após 

sua inclusão no texto constitucional e na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), bem como a criação do FORPROEX (Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras) que se inicia o processo de resgate e 

ressignificação da extensão.  

 Noutro turno, o Decreto nº. 9.235/17 trata da regulação, supervisão e avaliação 

das instituições já elencava como obrigação prevista a digitalização dos acervos 

acadêmicos. A posteriori, as Portarias MEC 315/2018 e 332/2020, indicaram o prazo, 

respectivamente, de 24 e 48 meses para implementação da normativa, procrastinando a 

exigência da medida para 2024. 
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 É importante destacar que a digitalização do acervo acadêmico deve ser realizada 

considerando minimamente os requisitos descritos a seguir: 

 
Art. 46. O acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos 
documentos nato-digitais, deve ser controlado por sistema especializado de 
gerenciamento de documentos eletrônicos, que possua, minimamente, as 
seguintes características: 
I - capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a 
preservação do acervo acadêmico digital; 
II - forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo 
acadêmico digital; 
III - método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua 
segurança e preservação; e 
IV - utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme 
disciplinada em lei, pelos responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo 
(MEC, Portaria 315/2018). 

 

 Nesses termos, recuperar, preservar e garantir a autenticidade são os principais 

desafios que permeiam o processo de gestão do acervo acadêmico. A digitalização dos 

documentos já vem sendo implementada em várias instituições, em níveis e por 

metodologias diversas, inclusive porque a normativa alcança não apenas os documentos 

que estão sendo gerados e consultados (temporalidade) mas todos os documentos 

acadêmicos pretéritos da instituição. 

 A digitalização nesse formato é deveras complexa  

 
[...] constatou-se que 72% dessas instituições ainda não possuíam política 
(ou programa) de gestão de documentos instituída, 30% não possuíam uma 
unidade (setor) responsável pela gestão dos documentos arquivísticos, 26% 
não haviam adotado e não utilizavam o Código de Classificação de 
Documentos [...] (LIMA et al, 2019, p. 38). 

 

 Nesse ponto, importa trazer uma reflexão sobre a relação entre as duas exigências: 

a) curricularização da extensão com a devida comprovação da carga horária e atividades 

individualizadas e b) digitalização de documentos acadêmicos de modo gerenciável e 

integrado.  

Ora, os documentos que se referem à prática extensionista são evidentemente 

acadêmicos e devem ser gerenciados em conjunto com acervo da instituição, todavia, 
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considerando o tratamento histórico dispensado à extensão e o processo vigente de 

transição para a curricularização, é possível que tais medidas adotem caminhos diversos, 

não necessariamente conflitantes, mas que poderiam minimamente seguir uma 

metodologia comum.  

 

Considerações 

 

A definição de um processo de curricularização, com a geração de dados que não 

estejam alinhados com a metodologia da digitalização de documentos para uma gestão 

integrada, pode representar uma perda significativa de tempo e investimentos, além de 

provocar um retrabalho desnecessário, refletindo negativamente no clima organizacional. 

Semelhantemente, para a indexação eficiente dos documentos é preciso que os 

dados sejam interpretados corretamente, logo, o processo de digitalização não deve se dar 

isoladamente ou, pelo menos, carece de um planejamento que considere as 

especificidades dos processos paralelos envolvidos. 

Nessa esteira, tem-se que o modelo de implementação dos processos pode ser 

realizado de forma integrada de modo a gerar dados íntegros e uma gestão eficiente de 

documentos. Para tanto, faz-se necessário compreender os desafios desse processo e os 

critérios de avaliação adotados pelos órgãos reguladores para somente assim adotar um 

modelo com o melhor custo-benefício e que atenda os anseios dos atores envolvidos. 
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Resumo 
 
No âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a 
extensão universitária integra as dimensões avaliativas dos processos de avaliação 
institucional. O presente trabalho analisa os critérios de autoavaliação da Política de 
Extensão com base na discussão da função social da universidade e da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensao. O procedimento metodológico consistiu no exame do 
documento orientador dos processos de autoavaliação das Comissões Próprias de 
Avaliação. Os resultados sistematizados nas categorias – institucionalização da extensão; 
extensão no plano acadêmico e compromisso social da universidade na extensão – 
revelam que o SINAES induz e valoriza a institucionalização enquanto dimensão 
acadêmica articula às demandas sociais relevantes.  
 
Palavras-chave: Autoavaliação; SINAES; CPA; Extensão; Universidades Federais.  
 

Corpo do Trabalho 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a despeito 

das críticas, vem se consolidando, desde sua criação em 2004, como a política de 

avaliação da educação superior brasileira, erigida a partir de debates e embates ainda nos 

anos de 1980. Contudo, foi na década seguinte, no contexto da Reforma do Estado, 

iniciada em 1995 no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

que a avaliação, em âmbito nacional, se torna instrumento central das reformas 

educacionais implementadas. Desde então, à avaliação padronizada e externa com fins de 

controle e regulação tem se contraposto a avaliação formativa com vistas à melhoria 

educacional e o aperfeiçoamento institucional (DIAS SOBRINHO, 2010). 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação Conhecimento e Inclusão Social em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e Técnica em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria 
de Extensão da mesma instituição. email: nfcdoutorado@gmail.com. 
3 Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais,  email: m.rosimary@gmail.com  
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Esses sentidos e fins contraditórios se encontram no interior do SINAES, 

instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril 2004. A centralidade dada à avaliação 

institucional (interna e externa) em sua formulação inicial, foi secundarizada com criação 

de indicadores externos com base no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). Nesse contexto, o trabalho das Comissões Próprias de Avaliação (CPA), 

responsáveis pela condução da autoavaliação no âmbito de cada instituições de educação 

superior (IES), vem sendo desvalorizado em função das demandas impostas pela 

avaliação externa, cujos resultados subsidiam as ações de controle e regulação do Estado 

(renovação de cursos, recredencialmento das IES etc) (DIAS SOBRINHO, 2010). Apesar 

das mudanças e contradições que conformam o SINAES, essas Comissões desenvolvem 

processos de autoavaliação organizados em torno das dimensões avaliativas do Sistema, 

dentre elas, destaca-se a “Política de Extensão” no âmbito das políticas acadêmicas.  

Concebida como dimensão acadêmica da universidade, a extensão universitária é 

marcada pelos determinantes históricos que conformaram a função social da universidade 

em contextos diversos (OLIVEIRA, 2014). Ao longo do tempo, a produção de 

conhecimento e a formação nas universidades brasileiras estiveram majoritariamente 

vinculados aos interesses das classes dominantes do país. Mudanças, nesse sentido, 

resultaram das lutas populares e de segmentos da comunidade acadêmica, pela 

democratização do conhecimento científico em favor dos interesses sociais mais amplos. 

O princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, consagrado 

constitucionalmente em 1988, é fruto dessas lutas, como parte de uma concepção de 

universidade socialmente referenciada.  

Entretanto, sob a hegemonia neoliberal e a mudança do papel do Estado na 

educação, concebida como um serviço e não como um direito social, as políticas voltadas 

para a diversificação e diferenciação institucional na educação superior, dentre outras, 

possibilitaram que as IES privadas com fins lucrativos se tornassem predominantes no 

sistema de educação superior brasileira, confrontando a perspectiva da indissociabilidade. 

A extensão universitária, nesse contexto, também foi instrumentalizada como venda de 

serviços para captação de recursos para a manutenção das universidades públicas. A luta 
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por forjar um entendimento da extensão enquanto dimensão acadêmica, indissociável do 

ensino e da pesquisa, decorre, entre outras coisas, das ações do Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior (FORPROEX) na construção 

da política nacional de extensão (JEZINE, 2006). 

A partir desses aspectos, ressalta-se que à avaliação desse fazer universitário não 

vem se constituindo em objeto de estudos no campo da avaliação da educação superior. 

Portanto, é fundamental olhar para a extensão universitária, no âmbito da política de 

avaliação da educação superior vigente, a partir da ótica da função social da universidade. 

Considerando a lacuna de conhecimentos a respeito da avaliação institucional da 

extensão, o presente trabalho tem como objetivo socializar os resultados parciais de 

estudo em andamento a respeito da avaliação da extensão nas universidades federais.  

Como recorte deste estudo são analisados os indicadores de autoavaliação da 

extensão universitária estabelecidos no SINAES, com o objetivo de discutir a função 

social da universidade mediada pela extensão universitária neste Sistema. A pesquisa 

documental considerou os indicadores de extensão elaborados pela Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), sistematizados no Roteiro de 

Autoavaliação Institucional (MEC, 2004), que orienta os processos avaliativos e a 

elaboração de relatórios pelas CPA.  

De acordo com o documento analisado, esses processos devem considerar as 

dimensões de avaliação do SINAES, organizados por dois Núcleos principais: 1) Núcleo 

básico e comum (obrigatório); 2) Núcleo de temas optativos (podem ser ou não 

selecionados a partir de sua realidade institucional de cada IES). A respeito da Política de 

Extensão, a CONAES estabeleceu os seguintes critérios para esses núcleos:   
 

4.2.3.1 Núcleo básico e comum: concepção de extensão e de intervenção social 
afirmada no Plano de Desenvolvimento Institucional; articulação das atividades 
de extensão com o ensino e a pesquisa e com as necessidades e demandas do 
entorno social; participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção 
social e o respectivo impacto em sua formação. 
4.2.3.2 Núcleo de temas optativos: há um órgão institucional responsável pela 
coordenação das atividades e da política de extensão? Explicite sua dinâmica de 
funcionamento; há preocupação da IES em desenvolver atividades de extensão 
que atendam à comunidade regional em termos sociais, culturais, da saúde e 
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outros? Como se manifesta? Há sistemáticas de avaliação das atividades de 
extensão desenvolvidas pela IES? Quais? Qual o impacto das atividades de 
extensão na comunidade e na formação dos estudantes? As atividades de 
extensão desenvolvidas estão integradas com as de ensino e pesquisa? São 
coerentes com a missão da IES? Descreva as formas de integração. Quais as 
políticas existentes na instituição para o desenvolvimento das atividades de 
extensão? Existem incentivos institucionais ou de outras fontes? Quais são eles? 
(MEC, 2004, p.20-21) 
 

Para fins de sistematização, esses critérios foram classificados em três categorias: 

institucionalização da extensão, extensão no plano acadêmico e compromisso social da 

universidade na extensão. Buscou-se responder a seguinte questão: o que esses critérios 

indicam sobre a função social da universidade?  

Em relação à institucionalização da extensão universitária, alguns estudos 

demonstram que esse processo é relativamente recente, uma vez que nas décadas de 1990 

e 2000, a existência de estruturas específicas de gestão da extensão, bem como definições 

normativas e de políticas institucionais para o desenvolvimento da extensão ainda não 

estavam consolidadas ou eram precárias (FORPROEX, 2007b; SOUZA; MEIRELES, 

2013). Assim, compreende-se que a autoavaliação do SINAES induz e valoriza a 

institucionalização da extensão no cumprimento da função social das universidades, ao 

estabelecer como critério de avaliação, por exemplo, a existência de uma “concepção de 

extensão afirmada no PDI”, a presença de “um órgão institucional responsável pela 

coordenação das atividades e da política de extensão”, a existência de “sistemáticas de 

avaliação” e de “incentivos institucionais” às ações de extensão.  

No que concerne à extensão no plano acadêmico, infere-se que o SINAES é 

orientado pela concepção acadêmica de extensão, articulada ao ensino e pesquisa, uma 

vez que pressupõe a participação de estudantes nas atividades de extensão com impacto 

na formação. Dessa maneira, o Sistema abrange a extensão na perspectiva da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, isto é, como processo formativo 

e de produção de conhecimento.  

A orientação dos referidos processos pode ser analisada, conforme os indicadores 

do SINAES, pelo compromisso social da universidade na extensão, terceira categoria 

aqui sistematizada, identificada pela articulação da extensão às “necessidades e demandas 
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do entorno social”. As atividades de extensão precisam demonstrar a “preocupação das 

IES” em atender “à comunidade regional em termos sociais, culturais, da saúde”, dentre 

outras demandas, com impacto na comunidade. Portanto, esses critérios indicam a direção 

para que a função social das IES seja vinculada a questões sociais relevantes.  

Com base na categorização realizada, considera-se que, os indicadores de 

autoavaliação da extensão no SINAES induzem e valorizam esse fazer universitário como 

dimensão acadêmica articulada aos interesses sociais mais amplos, em especial, nas 

universidades orientadas pela indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

No entanto, ressalta-se a finalidade e o caráter regulatório do Sistema quanto à garantia 

da oferta da educação superior com “qualidade” em um sistema educacional 

majoritariamente constituído por IES privadas, com fins lucrativos, focadas no ensino 

voltado para o mercado de trabalho. Conclui-se dessa maneira, que apesar das 

contradições e limites do SINAES, a autoavaliação da extensão nas universidades 

federais, para além dos critérios do Sistema, pode contribuir para a construção de 

processos avaliativos que fortaleçam a função social da universidade pública e 

socialmente referenciada.    
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Resumen 

El presente artículo corresponde a un ejercicio analítico que articula el concepto de 
competencias docentes, la función social de la academia, y la teoría crítica. Es importante 
advertir que como acción reflexiva no busca resolver, sino más bien revelar preguntas 
sobre el rol de las y los académicos en un contexto de universidad vinculada.  
Este artículo se desarrolla en el marco del Fondecyt Iniciación N° 11200429 "Las 
tensiones en el gobierno de las universidades estatales, un enfoque de cambio 
organizacional", financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. 
 

Palabras-clave 
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Introducción 
 
Esta acción reflexiva se enmarca en la convicción la Educación Superior (ES) es un bien 

público y como tal está al servicio de la comunidad local y global, con el fin de lograr una 

sociedad más integrada, democrática, sustentable y socialmente justa. Toda acción que se 

desarrolla desde una universidad debe estar orientada – como fin último- hacia el 

desarrollo ético y social de las sociedades (UNESCO, 2009).  

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de 
Extensión de AUGM. 
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e incidencia pública de la educación superior. Actualmente participa como tesista de postgrado en el FONDECYT de 
Iniciación (2020-2023) “Las tensiones en el gobierno de las universidades estatales en el sistema chileno de educación 
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Situados en el contexto latinoamericano, los movimientos sociales, económicos y 

políticos dan muestras claras que nuestras sociedades necesitan contar con ciudadanos 

preparados cultural e intelectualmente, para hacer frente a los desafíos del presente y 

del futuro, para dirigir sabia y satisfactoriamente sus propios destinos, así como asumir 

el papel que deben jugar en el desarrollo de sus países. Las universidades, por el rol 

que ocupan en la sociedad, son las organizaciones mejor preparadas para desempeñar 

una función clave en el diseño e implementación de estrategias adecuadas para arribar 

a esta meta. Tienen la misión, y, por sobre todo, la responsabilidad fundamental de 

usar sus conocimientos, su tradición y su capacidad de innovación para preparar el 

futuro de América Latina (Beneitone et al., 2007, p.34) 

Objetivos  

Reflexionar sobre el rol docente en el contexto de una academia vinculada a partir del 

concepto de competencias y la teoría crítica.   

Materiales y Métodos (Metodología)  

La metodología utilizada corresponde a un análisis conceptual sobre el concepto de 

competencias y sus usos en la educación superior, atendiendo las funciones articuladoras 

de la academia desde una visión crítica, revelando preguntas sobre el rol de las y los 

docentes en una universidad vinculada.  

Resultados, discusiones y análisis 

Competencias.  

Las competencias han sido abordadas por distintos autores y en forma sumamente 

dispersa (Tenutto, Brutti e Algarañá, 2010). Una forma de definirlas que es abarcan el 

conjunto de capacidades que se desarrollan mediante procesos, para que las personas sean 

competentes en múltiples aspectos (sociales, cognitivos, culturales, afectivos, laborales, 

pro- ductivos), mismos que se construyen y desarrollan a partir de las motivaciones 

internas de cada quien (Torres et al., 2014).  Argudín (2001) afirma que la competencia 
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es una convergencia de los comportamientos sociales, afectivos, cognoscitivos, 

psicológicos y sensoriales que permiten desempeñar un papel, una actividad o tarea. El 

autor presenta tres factores constitutivos básicos en la competencia (citado en Torres et 

al., 2014): 1) Diseña: conocimientos, capacidades, aptitudes, actitudes, valores, motivos, 

habilidades, entre otros; 2) Ejecuta: pone en juego o moviliza los atributos mencionados 

arriba (desempeño, realización, conducta, ejercicio de actividades, desarrollo, 

rendimiento y ejecución); 3) Evalúa: alude a la movilización de los atributos y resultados 

esperados, de la tarea o función requerida y del desempeño satisfactorio, eficiente, eficaz 

y exitoso. 

Para el abordaje particular de esta reflexión, consideraré dos enfoques que distingue 

Tenutto et al. (2010) que facilitan una reflexión sobre las competencias académicas para 

una universidad vinculada: a) El enfoque integrado. La competencia se concibe como una 

compleja estructura de atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) 

necesarios para el desempeño en situaciones específicas. Incorpora la idea de juicio, ya 

que permite incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño competente, 

la importancia del contexto y el hecho de que es posible ser competente de diferentes 

maneras. b) Enfoque superador de la dicotomía acción/conocimientos disciplinares. La 

competencia se define como la capacidad de actuar de manear eficaz en un tipo definido 

de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos.  

Competencias en la educación la Educación Superior.  

La mayoría de los trabajos de investigación relacionados con la educación superior se ha 

concentrado principalmente en el análisis del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, la 

evaluación de los aprendizajes basados en competencias y el rendimiento académico en 

diferentes contextos; sólo de una manera tangencial abordan el estudio de las 

competencias docentes (Torres et al., 2014). Ahora bien, aquellas que abordan las 

competencias docentes, lo hacen justamente en el marco de esa labor, es decir, 

problematizan las capacidades de las y los académicos en su misión pedagógica, 

ahondando en las necesidades que exige el contexto actual de un estudiantado masivo, 
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diverso y exigente. Algunos trabajos en español esta línea son los de Morales (2012), 

Monarca et al. (2012), Torres et al.(2014), de Miguel Díaz et al. (2005).  

Otro aspecto en la educación superior que se aborda desde las competencias se vincula a 

los atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) necesarios para investigar. 

Al respecto hay múltiple bibliografía sobre las competencias investigativas necesarias en 

académicos y docentes universitarios y sobre cómo se pueden formar (a propósito de la 

labor pedagógica). Autores como  Ollarves et al. (2009),  Guamán et al., (2020) y Reiban 

Barrera (2018) examinan estos aspectos.  

Este ejercicio analítico, busca problematizar otro conjunto de competencias poco 

abordadas en quienes desarrollan la academia. Además de la labor pedagógica e 

investigativa, la academia – y quienes la ejercen- deben cumplir una labor de 

transferencia, extensión y/o vinculación con el medio. Sobre esta labor y su rol 

institucional hay diferentes abordajes. Conceptos como el de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) y/o Proyección Social, que nace desde el mundo empresarial (RSE) 

y que impulsa el deber ético de devolución social que debe tener toda institución 

universitaria con su medio local y en sus mecanismos internos de organización (Vallaeys, 

2008); la Extensión Universitaria, muy arraigado en las universidades de América Latina, 

a partir del Movimiento de Reforma Universitaria de Córdoba Argentina (1918), el cual 

releva la función social de las universidades y su responsabilidad con el pueblo y los 

excluidos (Dougnac, 2016); más funcionales como Vinculación con el Medio, que reúne 

todas las acciones del quehacer académico (docencia, extensión, investigación) en 

vínculo con distintos actores de la sociedad, respondiendo a los mandatos de compromiso 

social y de bidireccionalidad, término que instala este vínculo como un elemento de 

calidad universitaria y no solo de responsabilidad social (Dougnac, 2016); el concepto 

anglosajón de Public engagement, usado para definir el compromiso del desarrollo de las 

ciencias y la tecnología con las audiencias no científicas, promovido por las 

Universidades de Reino Unido (NCCPE, 2021) (Dougnac, 2016); La divulgación 

científica, como una etapa dentro del proceso de producción del conocimiento, 
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comúnmente exigida por los mecanismo de financiamiento gubernamental para el 

desarrollo de las ciencias (Alcíbar, 2007); la Diplomacia Científica que promueve la 

colaboración internacional para el desarrollo conjunto de investigación respondiendo a 

las problemáticas globales; y la Evidence-based policy, movimiento que promulga la 

necesidad de que las decisiones públicas se basen en una revisión rigurosa de las 

evidencias (Haskins, 2018).  

Cada uno de los conceptos implican nuevas funciones para las instituciones universitarias, 

al respecto Clark habla de “multiversidad”, refiriéndose al desarrollo de estas “nuevas 

funciones” ( En Lindo et al., 2019). Entonces, ¿cuáles serían las competencias propias de 

estas “nuevas funciones”?, ¿qué estructura de atributos (conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades) debiéramos promover en quienes ejercen la academia para que 

puedan desarrollar esta labor? 

Competencias para una academia vinculada 

Al inicio de este documento presenté un enfoque de competencias del autor Perrenoud 

(2001) Enfoque superador de la dicotomía acción/conocimientos. “La competencia nunca 

es el puro y simple empleo racional de conocimientos, de modelos de acción, de 

procedimientos, por el contrario, se trata de “la facultad de movilizar un conjunto de 

recursos cognoscitivos (conocimientos, capacidades, información, etc.) para enfrentar 

con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones” (en Tenutto et al., 2010). 

Su definición nos presenta una alternativa para responder- en una primera etapa- las 

preguntas expresadas en el capítulo anterior. La academia vinculada exige la movilización 

del conocimiento para disponerlo pertinentemente a las necesidades de la sociedad. Es 

decir, no basta con generar conocimiento (competencias investigativas), transferirlo de 

manera eficaz a una audiencia que espera recibirlos (competencias pedagógicas), sino que 

además se debe desarrollar atributos bidireccionales que en un continuo movimiento 

permitan a quien ejerce la academia a) observar el entorno y sus necesidades; b) generar 
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conocimiento pertinente, c) transferir el conocimiento a audiencias no científicas y d) 

utilizar esta circularidad para enriquecer su labor pedagógica.  

Estos atributos pueden ser desarrollados desde distintas perspectivas. Sin embargo, para 

responder a la advertencia en la introducción de este escrito, es la perspectiva crítica la 

que posibilita de mejor modo una respuesta a las competencias de una academia 

vinculada, comprometida y que entiende su labor como un bien público.  

La perspectiva crítica supone establecer o explicitar los nexos entre el individuo, la 

educación y la sociedad; explicitar los supuestos ideológicos de estos vínculos y la 

relación íntima que existe entre intereses y conocimientos (Habermas, 1995); y no 

perder de vista que toda acción educativa tiene un trasfondo ético-teleológico 

(Monarca, 2009). Incluir esta perspectiva implica guiarnos por un interés emancipador 

(Freire, 1994)”  (en Monarca et al., 2012, p.162) 

Para Habermas, (2010) el rasgo más relevante del conocimiento y la ciencia es el dominio 

e interés. En estos términos, critica a la conciencia cientificista de las ciencias empírica-

analíticas y de las ciencias del espíritu por compartir de la filosofía antigua la noción de 

teoría en la cual subyace la idea de “separación del conocimiento respecto del interés” 

(p.162). A diferencia del positivismo y de Husserl, para Habermas no es necesario liberar 

al conocimiento del interés, pero si es importante relevar su existencia a través de la 

crítica. Distingue tres tipos de intereses de conocimiento que intervienen en tres tipos de 

ciencias; 1) Interés técnico de las ciencias empírico-analíticas; 2) Interés práctico de las 

ciencias histórico-hermenéuticas; 3) interés emancipatorio de las ciencias orientadas a la 

crítica. Al primero, guía su interés “la posible seguridad informativa y ampliación de la 

acción de éxito controlado. Este es el interés cognitivo por la disponibilidad técnica de 

los procesos objetivados” (p.170); al segundo lo guía el “interés de conservar y ampliar 

la intersubjetividad de una posible comprensión orientadora de la acción” (p.171). Con 

su tercera distinción, Habermas propone una ciencia social crítica que se esfuerza por 

encontrar las relaciones de dependencia e imposiciones ideológicas con el fin de 

emancipar a la conciencia humana. Al respecto, Gracia (1996) nos aclara esta distinción 
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“estas formas de conocimiento son autorreflexivas, esto es, portan una reflexión 

consciente de su interés cognoscitivo (…) cuando una ciencia social se esfuerza por 

examinar si los enunciados teóricos que la componen reflejan relaciones de dependencia 

fijada ideológicamente, pero susceptibles de cambio, estamos ante una ciencia social 

críticamente orientada” (p.242)  

Desde esta visión, un primer elemento que aparece es la idea de generar dentro de la 

educación superior una “pedagogía crítica”, utilizando de Habermas (2010) el interés 

emancipatorio y la idea de una ciencia social crítica. Poner acento en una formación 

profesional y académica no- neutral, que considere el contexto histórico- social, que tenga 

una vinculación práctica y una constante reflexión sobre sí misma, que enfatice en su 

compromiso por la emancipación de la razón instrumental y que tenga, por tanto, un 

compromiso político.  

Todo esfuerzo pedagógico debe pensar la educación en su contexto específico en el 

cual se practica (…) los recursos de la Universidad debían estar para programar su 

labor de tal manera que pudiera cumplir su misión que consiste en generar cultura 

autónoma  (…) la Universidad tiene como función primera pensar en serio, pensar 

críticamente. Esto significa darle prioridad a la investigación científica de la realidad 

en la cual se ubica la Universidad: los problemas nacionales, la personalidad del ser 

humano centroamericano” (Ordóñez, 2002, p. 189-190) 

Consideraciones  

Volvamos entonces a las preguntas, ¿cuáles serían las competencias necesarias para una 

academia vinculada, interesada y dialógica con su entorno?, ¿qué estructura de atributos 

(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) debiéramos promover en quienes 

ejercen la academia para que puedan ejercer una academia con interés emancipatorio? 
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El Proyecto Tuning3 distingue dos tipos de competencias: las genéricas, que son 

independientes de las áreas disciplinares y las específicas para cada área temática.  

Se distinguen 27 competencias genéricas, estas son: 1) Capacidad de abstracción, análisis 

y síntesis; 2) Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; 3) Capacidad para 

organizar y planificar el tiempo; 4) Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; 

5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano; 6) Capacidad de comunicación oral 

y escrita; 7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma; 8) Habilidades en el uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación; 9) Capacidad de investigación; 

10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; 11) Habilidades para buscar, 

procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; 12) Capacidad crítica y 

autocrítica; 13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones; 14) Capacidad creativa; 15) 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; 16) Capacidad para tomar 

decisiones; 17) Capacidad de trabajo en equipo; 18) Habilidades interpersonales; 19) 

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes; 20) Compromiso con la 

preservación del medio ambiente;  21) Compromiso con su medio socio-cultural;  22) 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; 23) Habilidad para trabajar en 

contextos internacionales; 24) Habilidad para trabajar en forma autónoma; 25) Capacidad 

para formular y gestionar proyectos; 26) Compromiso ético; 27) Compromiso con la 

calidad.(Beneitone et al., 2007, p.44-45) 

¿Cuáles de ellas serían las que debiésemos atender en forma especial para promover una 

docencia universitaria vinculada, desde una perspectiva crítica? Pareciera que son varias 

                                                           
3 “El proyecto Tuning – América Latina surge en un contexto de intensa reflexión sobre educación superior, 
tanto a nivel regional como internacional. Hasta finales de 2004, Tuning había sido una experiencia 
exclusiva de Europa, un logro de más de 175 universidades europeas (…) Tuning – América Latina es un 
trabajo conjunto que busca y construye lenguajes y mecanismos para la comprensión recíproca de los 
sistemas de enseñanza superior, que faciliten los procesos de reconocimiento de carácter transnacional 
y transregional. Ha sido concebido como un espacio de reflexión de actores comprometidos con la 
educación superior, que a través de la búsqueda de consensos, contribuye para avanzar en el de desarrollo 
de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de forma articulada, en América Latina” 
(Beneitone et al., 2007) 
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las necesarias, como la capacidad para actuar en nuevas situaciones; Capacidad para 

formular y gestionar proyectos; capacidad para organizar y planificar el tiempo, 

capacidad para tomar decisiones etc. Todas ellas competencias vinculadas al cómo, a las 

acciones que se podrían hacer para una academia vinculada. Sin embargo, las 

competencias como responsabilidad social y compromiso ciudadano; compromiso ético; 

valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; parecieran ser las 

competencias mínimas esperables, el desde para una academia comprometida, 

emancipadora  y que creen en la educación superior como bien público.  

Finalmente, quedan aún varias preguntas por revelar, ¿es posible promover este tipo de 

competencias en académicos y académicas ya formados?, porque han sido pensadas para 

procesos de formación pedagógicas de las y los estudiantes. ¿Se puede formar y/o 

promover el compromiso ético, social, político?, ¿es algo exigible para los docentes en el 

marco de los desafíos sociales de nuestro continente?  
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La formación y capacitación en sinergia con la extensión1 

Lia Bentolila2  - Flavia Tarragona3  

Universidad Nacional del Litoral, Argentina 

Resumen 

Comenzaremos con la definición de extensión puesto que implica necesariamente 
incluirla como acción desarrollada en el territorio, que construye y participa de 
territorialidades, y por ende no puede ser concebida por fuera del campo social. Por lo 
tanto, la extensión universitaria tiene su “ser” en el campo social. La construcción de 
saberes, el diálogo de los mismos, se produce en lo social, en el territorio de intervención. 
Dotar al campo social de la centralidad de la extensión es imprescindible para fortalecer 
esta función sustantiva y al mismo tiempo enriquecer la dimensión académica, así como 
repensar las políticas institucionales de las tres funciones. En este trabajo se resalta la 
función sustantiva de la extensión. 

Palabras-clave 

Extensión; Capacitación, Formación; Territorio; Sinergia 

Introducción 

El Programa de Formación y Capacitación de la Dirección de Extensión Social de la 

SESyC de la UNL tiene la función de diseñar, implementar y promover acciones 

específicas de formación y capacitación a los equipos de gestión, docentes, estudiantes y 

comunidad en general, con el fin de actualizar y profundizar los conocimientos, 

habilidades y destrezas para desarrollar la docencia, la investigación y la extensión con 

calidad, innovación y alto sentido de compromiso con las necesidades de la región y el 

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de 

AUGM. 

2 Psicóloga (UNR) Mg. Psicosociologia (UFRJ- becaria CNPq - Capes). Actualmente responsable del 
Programa de Formación y Capacitación y de Planeamiento y Evaluación de la Secretaría de Extensión 
Social y Cultural. Docente adjunta de Licenciatura de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales - UNL. Docente de la Maestría de Extensión Rural. Facultad de Ciencias Agrarias. UNL. Email: 
lia.bentolila1@gmail.com    

3 Bioquímica (UNL) y Magister en TICs (UNED). Actualmente se desempeña en el Programa de Formación 
y Capacitación Laboral Email: ftarragona@gmail.com  
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país. Fortalece la articulación intra-institucional e inter-institucional y el intercambio de 

experiencias.  

El Programa, privilegia la formación y capacitación; entendiéndolas en sus particulares 

definiciones. En tal sentido, la formación es entendida como los lineamientos globales y 

estratégicos que definen, en este caso, las políticas institucionales de extensión social y 

cultural. Así, se ponen de relieve para su debate y consenso, conceptos nodales que hacen 

y contribuyen a las estrategias funcionales de la gestión; buscando y contribuyendo a la 

sinergia entre las actividades funcionales a la gestión que implican y explican las 

directrices políticas-institucionales. 

 En tanto que se define y aborda a la capacitación como una estrategia direccionada al 

mejoramiento de habilidades y actitudes que propician el desarrollo de nuevos 

conocimientos para un mejor desempeño.  

En el caso de esta ponencia, nos detendremos en el Programa de Formación y 

Capacitación Laboral así como los cursos presenciales: 

Programa de Formación y Capacitación Laboral 

El Programa de Formación y Capacitación Laboral desarrolla acciones vinculadas a los 

procesos de formación y capacitación socio-laboral, ocupacional y técnica, propiciando 

la inserción laboral de sus egresados, así como también promoviendo la cooperación con 

diversas instituciones y organizaciones del medio para tales fines. Tiene como objetivos 

fomentar la formación y capacitación educativa a una población joven –mayor de 18 años 

- y adulta, privilegiando aquellas con vulneralidad socio-laboral.  

Para poder contribuir a la mejora de esta población, vulneradas socio laboralmente es que, 

anualmente se analiza la situación de demandas socio-laborales, para ofertar un abanico 

de propuestas de capacitación que puedan dar respuesta a las mismas, así como contribuir 

a la mejora psicosocial de los estudiantes que se capacitan en la UNL.  

La formación educativa de los Cursos de Oficio dispone de propuestas de cursado 

presencial, cuatrimestrales y anuales y se desarrollan a través de contenidos teórico 

prácticos, así como de extensión a través de prácticas solidarias. 

En el año 2019 se inscribieron 110 jóvenes y adultos a los cursos anuales  
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En cuanto a la oferta de cursos cuatrimestrales, se han inscriptos y están cursando 151 

estudiantes entre adultos y jóvenes. 

Poder pensar y ofrecer cursos de oficios posibilita consolidar las políticas de extensión 

social y cultural para ampliar las oportunidades de acceso al mercado de trabajo e 

incentivando el espíritu emprendedor de los jóvenes y adultos.   

Transversalmente a la capacitación en oficios se produce un trabajo socio educativo, en 

su sentido amplio del término, de pensar cuestiones referidas a género, demandas socio-

laborales, espacios socio-laborales que propicien mejorar las relaciones interpersonales, 

entre otros temas que permean a los cursos.  

Durante el año 2020 no se dictaron cursos de oficio debido al aislamiento obligatorio y 

se trabajó internamente para reelaborar contenidos curriculares que sean en parte flexibles 

con la virtualidad.  

Cursos presenciales de Extensión Social y Cultural  

 Los cursos presenciales son instancias formativas de carácter extracurricular, que no 

forman parte de actividades de grado o posgrado. Mediante la realización de estas 

propuestas, se espera que el cursante se capacite, perfeccione y/o actualice sin la 

necesidad de poseer un título de grado. El propósito general de los Cursos de Extensión 

es incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la región. 

Las propuestas pueden presentarse de manera espontánea o a solicitud de la SESyC en 

cualquier época del calendario académico a fin de poder cubrir las necesidades 

identificadas por parte de esta Secretaría, de los gobiernos locales o provinciales, de 

sindicatos o de organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Cada propuesta es 

diseñada en función de un destinatario específico y evaluada en base a criterios de 

pertinencia y calidad académica. 

Objetivos 

En esta ponencia mostraremos y pondremos en debate la formación y capacitación de la 

extensión tanto hacia el interior de las áreas institucionales del mundo universitario así 

como la formación y capacitación en su vinculación con el medio social.  

Materiales y Métodos (Metodología)  
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Desde la Secretaría de Extensión Social y Cultural nos planteamos la integración de las 

funciones sustantivas de la Universidad: investigación, docencia y extensión como 

estrategia en el marco de un accionar planificado. Desde el Programa de Formación y 

Capacitación se insta a trabajar desde esta concepción en todas las áreas involucradas. 

Particularmente, el Programa de Formación y Capacitación Laboral integra las funciones 

al relevar las necesidades de capacitación y formación desde los nichos socioproductivos 

de la región, considerando a las empresas, pymes, sindicatos y cámaras, gobiernos locales 

y provinciales, entre otros.   Dichas necesidades son gestionadas por los equipos mediante 

la formulación de convocatorias o de presentación espontáneas de propuestas por parte 

de los equipos docentes extensionistas, teniendo como destinatarios, una población con 

vulnerabilidad social. 

Resultados 

Programa de Formación y Capacitación Laboral 

Durante el presente año 2021, se lanzó la inscripción a las propuestas vigentes y 

aprobadas por Resolución Rectoral en 2020 pero con una importante reducción en el cupo 

de las mismas, con el objeto de respetar el distanciamiento previsto por protocolo en el 

contexto de la pandemia reinante. Es así que, a mediados de marzo, iniciaron 

presencialmente una totalidad de 110 personas. Esta presencialidad se extendió hasta 

mediados de mayo, donde nuevamente por protocolo no se pudo continuar con la 

presencialidad. A pesar de esto, los equipos docentes mantuvieron la relación pedagógica 

mediante diversas tecnologías de comunicación que produjo el sostenimiento del cursado. 

Hacia fines de julio se retoma la presencialidad, por lo que cada propuesta finalizaría sus 

prácticas en el taller. A su vez, por decisión política de la SESy C se define no abrir las 

inscripciones para el segundo cuatrimestre, a fin de trabajar mancomunadamente con cada 

equipo docente para la revisión de las propuestas con miras a la homologación ante INET 

(Instituto Nacional de Educación Técnica- Argentina) y Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Santa Fe. 

Cursos presenciales de Extensión Social y Cultural  
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En el año 2021, se articuló con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe 

propuestas relacionadas con el mundo laboral. Algunas de ellas relacionadas con 

capacitación en oficios, tal como la propuesta de Sistema Constructivo Drywall: 

Cielorrasos, Tabiquerías y Revestimientos; Introducción a la operación de sonido; Aire 

acondicionado split y otros de formación laboral, tales como Herramientas para 

emprender y Herramientas TIC. Asimismo, se está participando en el marco de la 

convocatoria de la SPU de la presentación de Proyecto para fortalecer propuestas 

vinculadas a oficios y rediseñar propuestas acordes a los requerimientos sociales 

Reflexiones finales 

Se considera que las intervenciones de extensión que se realizan en los espacios sociales 

deben implicar necesariamente la producción de conocimientos y estos tienen que ser 

socialmente acordados. La cohesión de esta producción conlleva la potencia de 

transformación. Si en el proceso de conocimiento no se logra o se pretende lograr una 

transformación, no se podría hablar de extensión como producción de conocimientos 

socialmente acordados. Desde un punto de vista filosófico, se propone pensar el proceso 

de producción/transformación de conocimientos como voluntad de potencia. Pensar la 

extensión universitaria de esta manera implica pensar, planificar acciones en las que se 

enmarque una voluntad de transformación material del espacio y por lo tanto de los 

agentes/actores involucrados en los procesos sociales. Ser parte y continuar dispuestos a 

la complejidad que implica la extensión universitaria es una apuesta filosófica de 

“voluntad de potencia”. La voluntad, para Nietzsche, no está fuera del mundo, ella se da 

y se genera en relación. Esto significa que la voluntad es múltiple y se muestra como 

efectivamente real. Al mismo tiempo que la voluntad de potencia se enuncia siempre en 

plural. Y aquí radicaría el ser de la extensión universitaria, pues ella ES siendo plural. Si 

la extensión universitaria es un proceso de producción/ transformación del conocimiento, 

se puede inferir que es voluntad de potencia también, puesto que es la que busca 

expandirse, superarse, juntarse con otras potencias para tornarse mayor. La extensión 

universitaria, tal como aquí se plantea, implica un trabajo, una intervención, en un campo 

de inestabilidad y lucha en donde se entrama un juego constante de fuerzas. Cabe decir 
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que la extensión debería ser un mundo donde reine la diferencia, donde la fuerza sea 

superación, sea ese constante ir más allá de los propios límites. 
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Resumen 
 
El trabajo presenta los principales hitos en el proceso de consolidación de dispositivos y 
propuestas de evaluación de actividades de extensión, en la Universidad Nacional del Litoral, 
en Santa Fe -Argentina. Desde el año 2013 que se origina el área de Planeamiento y Evaluación 
de la Secretaría de Extensión Social y Cultural, se desarrolla de forma sostenida la propuesta 
de dimensiones e indicadores de evaluación de extensión. Para esto se adoptó un enfoque 
incremental, al reconocer la necesidad de avanzar en diferentes niveles e instancias de 
evaluación de las acciones de extensión llevadas adelante por la Universidad.  
  
 
Palabras-clave: Extensión; Evaluación; Planificación; Indicadores. 

 

Texto del Trabajo 

Introducción 

En las próximas páginas se expondrá de forma resumida el trabajo realizado por el área de 

Planeamiento y Evaluación de la SESyC de la UNL, que surge con el objetivo de encontrar y 

crear dispositivos adecuados para la sistematización, análisis y evaluación de las acciones 

extensión, posibilitando así contribuir esta función sustantiva. 

Para ello se contextualiza el surgimiento del área, los enfoques teóricos adoptados y los 

dispositivos que se utilizan para potenciar la evaluación de propuestas de extensión 

universitaria.  

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Docente adjunta Trabajo Social FCJS. Responsable de Planeamiento Sec Extensión Social y Cultural de la UNL. .email: 
lia.bentolila1@gmail.com  
3 Docente de la cátedra de Sociología y Extensión de la FCV. Área de Planeamiento y Evaluación SESyC UNL email: 
jbailone@unl.edu.ar  
4 Estudiante de Ingeniería Informática – FICH UNL. Área de Planeamiento y Evaluación SESyC UNL. 
email:lea.mend.200613@gmail.com   
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En primer lugar, resulta relevante destacar la perspectiva teórica que, la Secretaría de extensión, 

y específicamente el área de Planeamiento y Evaluación, adopta para referenciar la labor 

sostenida.  

Retomando a Nirenberg, consideramos a la evaluación como la actividad de reflexión, que 

utilizando procedimientos sistemáticos de registro e interpretación de información (en un 

momento determinado del proceso de una política o proyecto), permite emitir juicios 

valorativos sobre actividades y resultados de intervenciones sociales (Nirenberg, 2009, citado 

en Di Virgilio, 2012) 

A su vez, el enfoque adoptado por el área contempla a la evaluación como un aporte a la gestión 

y la toma de decisiones, que “[…] contribuye a aumentar la racionalidad en la toma de 

decisiones, identificando problemas, seleccionando alternativas de solución, […] y 

optimizando la utilización de los recursos disponibles” (Cohen 1992:282). 

El proceso evaluativo puede detenerse en diferentes momentos o instancias según el objetivo 

que se persiga. Siguiendo a Alicia Camillioni (2017), quien retoma a Hart (2011), estas distintas 

etapas donde interviene la evaluación, permiten definirla como centrada en el producto, o en el 

proceso y el producto, lo que implica definir como estratégica la evaluación. Los momentos 

incluyen evaluación ex ante, ex post, o en simultáneo. 

 

En función de estos lineamientos, desde el área se impulsaron diferentes estrategias tendientes 

a la generación de indicadores en particular, y a la evaluación en general.  

Considerando la ausencia de trabajos anteriores al respecto, así como la potencialidad de líneas 

disponibles en el campo de la evaluación de extensión universitaria, se resolvió avanzar con un 

enfoque incremental, priorizando diferentes dispositivos de intervención.  

Atendiendo a los requerimientos de espacio de esta ponencia, se presentarán de forma resumida 

las diferentes etapas durante el recorrido realizado en pos de consolidar la evaluación de 

propuestas de extensión universitaria, en la UNL. 

 

El primer punto destacado estuvo signado por la realización de la Tercera Autoevaluación 

Institucional (TAI) en el año 2015, que la UNL, sosteniendo su tradición institucional, realizó 

ese año. En ese marco la por entonces Secretaría de Extensión tuvo a su cargo la evaluación de 
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todas las actividades durante el período, coordinada por el área de Planeamiento y Evaluación. 

Este primer abordaje general y global, representó el punto de inicio para la siguiente instancia, 

directamente vinculada. El trabajo se continuó el año siguiente, en el marco de la evaluación 

externa por parte de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria (CONEAU).  

Con este camino recorrido, desde el área se optó por avanzar en la propuesta de generar 

indicadores para analizar los proyectos de extensión. La decisión estuvo fundada en que desde 

el año 1995 la Secretaría realiza convocatorias anuales para impulsar proyectos de extensión en 

sus distintas variantes, articulando con las distintas Unidades académicas de la UNL. Para ello 

se definieron dos grandes tipologías de indicadores: Intrínsecos y Relacionales, construidos a 

partir de la información disponible en los formularios de presentación, como también de 

informes de avance e informes finales de dicho dispositivo. 

En paralelo se desarrolló un primer sistema digital de proyectos de extensión, que almacenaba 

información referida a proyectos del período 2008 - 2016. Esta fue la primera instancia para 

incorporar herramientas informáticas que contribuyan a disponer de forma sistematizada y 

disponible virtualmente, la información referida a proyectos de extensión. 

El siguiente dispositivo a evaluar fueron las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial 

(PEEE). En esta ocasión se definieron 4 dimensiones iniciales para evaluar: territorio de 

intervención; vinculación con políticas públicas; interdisciplina; y evaluación de aprendizajes.  

De esta forma se cuenta con los elementos relevantes para la evaluación de las PEEE como 

prácticas sociales educativas, desde un enfoque integral que incluye tanto a los equipos 

extensionistas, la articulación con el medio y las políticas públicas, y la participación de los 

actores sociales; así como también la evaluación de aprendizajes, al constituir las PEEE un 

dispositivo focalizado en otra forma de enseñar y de aprender. 

Por otra parte, a partir del año 2018, la Secretaría incorporó la dimensión cultural, 

denominándose Secretaría de Extensión Social y Cultural. La incorporación de la dimensión 

incluyó no sólo una actualización en las temáticas a analizar, sino una batería de políticas y 

dispositivos culturales a evaluar. Paralelamente, a partir del año 2019 se incorporan los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de las líneas temáticas de la convocatoria a 

proyectos de extensión. A partir de esta incorporación de los ODS, se tomó en cuenta esto en 
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la elaboración de matrices de sistematización, complementado con referencias a la Agenda 

XXI, para la dimensión cultural. 

En simultáneo se avanzó en el diseño y testeo de un gestor digital de proyectos de extensión, 

con el fin de avanzar en la digitalización de todo el proceso asociado a una convocatoria a 

proyectos. Dada la complejidad de las acciones impulsadas por la Secretaría, la diversidad de 

actores que intervienen, el apoyo de los recursos digitales se erige como un componente central 

de los procesos de registro y sistematización de información. 

 

Por último, en el año 2020 el área, como toda la Universidad, enfrentó el desafío de adecuar su 

trabajo al contexto de pandemia y las medidas de aislamiento social impulsadas para mitigar su 

impacto. La particularidad de la situación implicó no sólo readecuar los dispositivos de 

intervención, sino también reformular las planificaciones, y las lógicas adoptadas para el 

monitoreo y la evaluación.  

Con ese marco contextual, desde la SESyC se definieron diferentes objetivos estratégicos, para 

cada uno de los semestres del año. Con la virtualización de los procesos como eje en la primera 

etapa de ASPO, y posteriormente con el desafío de retomar una presencialidad en aquellas 

propuestas que se pudieran readecuar según los protocolos sanitarios establecidos por las 

autoridades tanto nacionales, provinciales, y de la misma Universidad. 

Durante la etapa de ASPO la evaluación se centró principalmente en los alcances obtenidos a 

partir de la virtualización de acciones. En la segunda etapa del año, signada por el reinicio de 

algunas actividades en el retorno a la presencialidad, y por la continuidad de propuestas de 

forma virtual, se definieron nuevos objetivos estratégicos, los que representaron la base sobre 

la cual evaluar el trabajo realizado en esta etapa5.  

 

A modo de cierre de este recorrido, recuperamos a Neirotti (2012) quien destaca uno de los 

principales desafíos que enfrenta todo proceso de evaluación, especialmente en lo referido a 

áreas de gestión como las aquí analizadas. Esto es, la apropiación y reconocimiento por parte 

                                                           
5 Documentos disponibles en https://www.unl.edu.ar/extension/categorias/politica-gestion/planeamiento-
evaluacion/ 
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de los actores encargados de llevar adelante los proyectos, programas, prácticas, u otros 

dispositivos de intervención. Si bien se ha avanzado en este sentido, se reconoce la necesidad 

de consolidar esto en el mediano plazo, considerando la complejidad de readecuar los habitus 

institucionales. 

 

Conclusión  

Una de las reflexiones que se propone compartir para pensarla, potenciarla y mejorarla es la 

necesidad que, específicamente desde la extensión universitaria, se debe considerar la 

evaluación en los procesos sociales-culturales que afectan a la vida universitaria. 

Los avances alcanzados, fundamentalmente el sostenimiento y expansión en cuanto la 

construcción de indicadores para evaluar los principales dispositivos de intervención de la 

Secretaría de Extensión Social y Cultural de la UNL representan un punto a destacar, pero 

también la base desde la cual continuar profundizando en el mediano plazo. 

Por otra parte, la articulación con herramientas informáticas a lo largo de los diferentes procesos 

de monitoreo y evaluación, representan otra de las fortalezas del trabajo realizado, así como 

también un potencial de expansión para la consolidación de dichos procesos. Las 

transformaciones tecnológicas sostenidas, especialmente referidas a la comunicación de los 

resultados tanto a nivel interno como hacia otros actores sociales interesados, se presentan como 

un eje a profundizar. 
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Resumen 
Se comparten acciones realizadas por el Área de Incorporación Curricular de la 
Extensión,  -parte del Programa de Integración de Funciones- junto al Programa de 
Intervención Sociocultural y el área estratégica  transversal Territorio Sociocultural de la 
Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Éstas 
buscaron continuar el proceso de institucionalización de las Prácticas de Extensión de 
Educación Experiencial pertenecientes a la 12° convocatoria, así como acompañar a los 
proyectos de extensión pertenecientes a la convocatoria 2019-2020, que vieron 
irrumpidas sus acciones debido a las restricciones de aislamiento y distanciamiento social 
preventivo obligatorio que ocurrieron en todo el territorio nacional, producto del contexto 
pandémico del año 2020, como consecuencia del Covid 19. 
 
Palabras-clave 
Prácticas de Extensión de Educación Experiencial; Proyectos de Extensión; Pandemia 
Covid 19. 
 
Introducción 

Lo que compartiremos en esta presentación son acciones que están en consonancia 

con el PDI-UNL (2010-2019), cuando toma como referencia que “…la integración entre 

la Extensión y la Enseñanza nos posiciona desde una perspectiva en la que los saberes 

culturales y los conocimientos académicos-científicos se ponen en juego con otros 

saberes y conocimientos que posee la sociedad, lo que posibilita analizar y abordar los 

problemas a partir de una concepción y comprensión de la complejidad”. Actualmente, 

dichas acciones tienden a fortalecer y profundizar mecanismos y estrategias 

institucionales en la integración de la docencia y la extensión y se enmarcan en el Plan 

Institucional Estratégico 100+10 aprobado por la Resolución CS n° 340/20. 

 
1 propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Coordinadora del programa Integración de Funciones de la Secretaria de Extensión Social y Cultural (SESyC) UNL 
3 Miembro del Area Territorio Sociocultural de la SESyC UNL 
4 Miembros del Area Incorporación Curricular de la Extensión de la SESyC UNL 
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Cabe aclarar que el dispositivo que integra la docencia y la extensión en nuestra 

universidad son las Prácticas de Extensión con enfoque en la Educación Experiencial5 

(PEEE). Tanto el proceso de institucionalización de las PEEE, así como los proyectos de 

extensión presentados durante la convocatoria 2019-2020 se han visto irrumpidos por el 

contexto de pandemia mundial del año 2020 y que ha ocasionado disposiciones de 

aislamiento y distanciamiento en las actividades académicas de nuestra universidad, así 

como en la mayoría de las universidades nacionales.  

En este contexto, la SESyC plantea acciones en articulación con las unidades académicas, 

las áreas centrales y los territorios de intervención tendientes a fortalecer el 

acompañamiento a la comunidad universitaria así como a las comunidades barriales, 

instituciones y referentes del medio social con los cuales se venía trabajando. Con este 

horizonte se plantea como propósito general, para el período agosto-noviembre/2020- 

“Promover y generar acciones de carácter sociocultural, sostenibles en términos de 

desarrollo, con especial énfasis en las condiciones generadas en el contexto actual” y se 

identifica como propósito específico el de Generar estrategias y contenidos accesibles 

sobre prácticas saludables y apoyos necesarios para las personas e instituciones en el 

marco de la pandemia por COVID19. 

Desarrollo: 

Recuperando lo que dice la Resol. 274/07 y  específicamente en su Artículo nº 2 

donde expresa; Se entiende por “Prácticas de Extensión” al conjunto de actividades 

curriculares realizadas por los alumnos que impliquen diversos niveles de interacción e 

intervención en el medio social, cultural y productivo, las PEEE, se constituyen para la 

UNL en un dispositivo de intervención en lo social que “se presenta como un instrumento 

de transformación no solo de las circunstancias donde concretamente actúa, sino también 

como un dispositivo de integración y facilitación del diálogo entre diferentes lógicas que 

 
5 Una estrategia de enseñanza con enfoque holístico, que está destinada a relacionar el aprendizaje 
académico con la vida real. Con ese fin, propone al alumno realizar actividades en las que, a partir de esa 
conexión con la práctica, se le requiere que ponga en situación auténtica, es decir en la vida real, las 
habilidades y conocimientos teóricos que posee, que evalúe sus consecuencias, enriquezca esos 
conocimientos y habilidades, identifique nuevos problemas. (Camilioni, 2013:15) 
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surgen de distinta forma comprensiva explicativa, no sólo de los problemas sociales, sino 

de las Instituciones en sí mismas.”. (pp. 3, 4). 

Asimismo, si focalizamos en el reglamento del Sistema Integrado de Programas, 

Proyectos y Prácticas de Extensión, aprobado por Resolución CS n° 16/19 se puede leer 

en su Art. 9 que tanto los proyectos como las prácticas de extensión “son unidades 

autónomas de acción” que “se conforman como un modo más de articulación e 

integración de la Universidad con el medio social contribuyendo a la promoción del 

desarrollo local y regional y a la mejora de la calidad de vida de la población” 

    Desde estas convicciones, (….) es que asumimos el desafío de hacer frente como 

equipo de gestión, al contexto pandémico, que ha sumergido a las diferentes comunidades 

en un paréntesis en las acciones. Así es que desde la SESyC se propone en articulación 

con las UUAA de nuestra casa, las áreas centrales y los territorios de intervención, 

“Promover y generar acciones de carácter sociocultural, sostenibles en términos de 

desarrollo, con especial énfasis en las condiciones generadas en el contexto actual”. Con 

este rumbo, comienza a trabajar mancomunadamente el Programa Integración de 

Funciones con el Programa Intervención sociocultural, y el área estratégica transversal 

Territorio Sociocultural, en pos de identificar prácticas de extensión con temáticas 

similares, modificar contextos atravesados por problemáticas semejantes, y que 

interactúen con las mismas instituciones. Así es que focalizamos en el Proyecto de 

Extensión de Interés Social (PEIS): “Formar, concientizar y pensar en común con el 

barrio para transformar la ciudad: separación, clasificación y reciclado de residuos 

sólidos en el barrio San Lorenzo y en la  PEEE "Prácticas de extensión de educación 

experiencial en el Complejo Ambiental del relleno sanitario de Santa Fe, una 

intervención conjunta entre la Escuela Industrial Superior y la Asociación Civil Dignidad 

y Vida Sana" que abordaban la temática de los residuos sólidos urbanos y la problemática 

de la separación de los mismos, buscando la concientización en la población y la 

implementación efectiva en instituciones educativas. Teniendo en cuenta que, del 

intercambio con los equipos docentes y de estos con los actores no universitarios 

participantes de las propuestas, surge la posibilidad de realizar sus prácticas desde la 
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virtualidad en función del contexto mencionado, se readecuaron las actividades que 

habían sido planificadas para la presencialidad. Esta nueva modalidad resultaba compleja 

a la hora de llevar adelante las acciones; y es entonces que se han concretado reuniones 

virtuales entre los equipos de extensión y el equipo de gestión conformado para 

acompañarlos, a fin de visualizar sentidos compartidos, dificultades, intereses 

y  posibilidades con la intención de definir acuerdos de acciones conjuntas, con vistas a 

la sustentabilidad para ser realizadas desde la virtualidad.  

En este sentido, el acompañamiento se presentaba al decir de Sandra Nicastro, como 

un modo de regulación de los haceres posibles, así como de las sensaciones que vivían -

ansiedades, impotencias, desconcierto, etc - los actores involucrados. En las reuniones 

mencionadas surge como problemática la dificultad en el acceso a la conectividad que 

tenían las instituciones con las que trabajaban los equipos docentes. Por su parte, el equipo 

de la PEEE manifestó que era posible la interacción de los estudiantes con un 

representante de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una visita 

virtual a la planta de recuperación del Complejo Ambiental, aunque advirtió como 

inconveniente incorporar a las actividades, a uno de los actores participantes de la 

propuesta: la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, debido a problemáticas que  estaban 

atravesando, como consecuencia de la pandemia. No obstante, dicha asociación había 

planteado al equipo docente, la necesidad de seguir con la concientización sobre la 

importancia de la separación de residuos y sobre cómo realizarla, para que al momento 

de retornar a sus actividades normales, cuenten con la posibilidad de mejorar la calidad 

de su trabajo.  Es importante destacar que esta asociación realiza clasificación, 

adecuación y comercialización de materiales, tomando lo recaudado como beneficio 

propio. Es una entidad que resulta de la organización “formal” de numerosas familias de 

ex-recolectores, siendo un espacio clave para la contención de los trabajadores informales 

en ausencia de fuentes de empleo digno y genuino.  

En relación al trabajo que el equipo de PEIS debía realizar con alumnos de tres escuelas 

del barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe, se expresó la imposibilidad de mantener 

comunicación virtual con dichas comunidades debido a los problemas de conectividad y 
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escasos recursos. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, surge del equipo de PEEE, 

en consonancia con lo planteado por la asociación participante de la práctica -como 

producto para compartir- la idea de realizar un audiovisual educativo, poniendo énfasis 

en la política vigente de separación de residuos, y la visibilización de la Asociación Civil 

Dignidad y Vida Sana y la tarea que realizan sus integrantes. Esto ha sido posible debido 

a que el equipo de práctica mantuvo la interacción -aunque no, desde la presencialidad; 

sino desde otros canales de comunicación -con los integrantes de la Asociación, lo cual 

permitió construir acuerdos y llevar adelante el mencionado audiovisual. Por su parte el 

equipo del PEIS toma esta iniciativa para complementar sus acciones como elaboración 

de una encuesta a las instituciones educativas, que podría arrojar puntos e intereses en 

común entre ambos equipos para diseñar futuras acciones conjuntas.  

Así es como, los equipos continuaban con el compromiso “de estar ahí”, desde una idea 

de “presencia” diferente, y convencidos de que “...lo fundamental de la humanidad es 

producir más humanidad, es producir una humanidad más consciente de los requisitos del 

ser humano” (Savater 1997:63). 

Teniendo en cuenta que las PEEE son financiadas por la SESyC, se realizan 

gestiones  con el propósito de que el audiovisual revista carácter institucional, por lo que 

se trabajó con la Unidad Económico Financiera y Comunicación Estratégica, sobre los 

criterios para la elaboración  y producción de éste. 

Finalmente, la propuesta de PEEE fue socializada en el ciclo de talleres de capacitación 

“Proyectos y prácticas de extensión: comunicación y territorio” organizado por el área 

de Programas y Proyectos de extensión y llevado adelante por el área de Comunicación 

Estratégica de la SESyC, en el encuentro denominado “Proyectos y prácticas de 

extensión y estrategias de comunicación en pandemia”, espacio donde se compartieron 

experiencias que readecuaron sus estrategias de acciones durante la pandemia. 

Consideraciones finales: 

En relación al trabajo de gestión, reafirmamos la idea de que la articulación entre las áreas 

permite sumar esfuerzos, ampliar miradas, y potenciar acciones en pos de los propósitos 

planteados, bregando por la permanencia del sentido democrático. 

267



                              
Desde este lugar, es que a partir del contexto de pandemia repensamos la idea de presencia 

y asumimos la distancia física que la norma establecía, pero con la convicción de que no 

debíamos poner en riesgo los vínculos construidos, y sí, seguir fortaleciéndolos. Así es 

que, elegimos continuar acompañando a los equipos docentes, en el proceso de avanzar 

en propuestas alternativas superadoras, convencidos de que acompañar implica reconocer 

los pasos de quienes participan en los proyectos y prácticas, escuchando, dialogando, 

creando, aprendiendo…Al decir de Sandra Nicastro y Ma. Beatriz Greco: “acompañar 

supone pensar con otros, ...supone pensar a otros” (2009:106) 

Es así que este trabajo revalida que la interdisciplinariedad y la articulación de 

acciones entre las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial y los proyectos de 

extensión que han sido interpelados por este contexto; así como la confluencia de diversas 

miradas que pueden realizar los diferentes equipos en pos de sus propósitos, junto a los 

actores sociales no universitarios, continúan siendo las fortalezas con las que se cuenta 

para seguir avanzando, aunque deban ser readecuadas las acciones previstas, en el marco 

de lo que acontece. 
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Resumo 

O trabalho tem por objetivo discutir as relações entre ensino de Sociologia, Arte e Corpo, 
a partir da atuação do “Ateliê de Ciências Sociais e Ensino”, Programa de Extensão 
vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, voltado à formação de professores de 
Sociologia. Desse modo, serão apresentadas as principais ações do Programa, criado em 
abril de 2019, e será abordado o processo de mudança nas concepções e práticas dos 
participantes do grupo concernentes ao ensino de Sociologia. Enfocamos as emergências 
das relações com a arte e o corpo nas práticas propostas, as quais levaram a um trabalho 
aberto à interdisciplinaridade. 
 
Palavras-chave: Ensino de Sociologia; Arte; Extensão Universitária; Corpo; Formação 
de Professores 
 
Introdução 

Neste trabalho, partimos da experiência do Programa de Extensão “Ateliê de 

Ciências Sociais e Ensino”, o qual surgiu como desdobramento do projeto de pesquisa 

“Que Sociologia é produzida no Ensino Médio? Práticas da docência de Ciências Sociais 

em Belo Horizonte” da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Criado em Abril de 2019, o Programa se estendeu à comunidade interna e externa à 
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universidade como um espaço para o compartilhamento de pesquisas, práticas, materiais 

e experimentações pedagógicas relacionadas às Ciências Sociais no âmbito do ensino, em 

diferentes níveis e modalidades. Ao longo de sua trajetória, o Programa envolveu a 

participação de 14 integrantes em sua equipe executora, compondo um coletivo formado 

por licenciandos, mestrandos e professores de Sociologia da educação básica. 

As Ciências Sociais – Antropologia, Sociologia e Ciência Política – adentraram 

oficialmente os currículos da escola básica através da disciplina de Sociologia no Ensino 

Médio com a Lei 11.684, em 2008. Devido a um histórico de ausências e intermitência 

da disciplina de Sociologia na escola (MORAES, 2011), as Ciências Sociais no Brasil 

acabaram por voltar seu escopo de atuação ao âmbito universitário, tendo a pesquisa como 

atividade prioritária, pouco se dedicando ao tema do ensino. Assim, muitas vezes 

encontra-se uma tendência de espelhamento de modos universitários de ensinar no espaço 

escolar. É no escopo dessa problemática que a extensão, em articulação à pesquisa e ao 

ensino, surge como meio de aproximação entre os dois universos, contribuindo para a 

criação de estratégias de diálogo com públicos não universitários, alinhando-se às suas 

realidades e demandas. 

Para esta comunicação, enfocamos um aspecto específico que tem permeado as 

atividades do grupo. Com o desenvolvimento das ações, o interesse em explorar a 

interface do ensino de Sociologia com as linguagens artísticas e práticas inventivas na 

docência se tornou um foco comum da equipe, tanto na pesquisa de campo quanto na 

seleção de quais sujeitos seriam convidados a compartilhar suas práticas em encontros 

abertos voltados à comunidade. Além disso, dentre os integrantes, há praticantes de teatro, 

estudantes que escrevem ficção e poesia, e aqueles que desenham, o que tem se somado 

e afetado a construção do conhecimento do grupo. Dessa forma, se partimos de 

preocupações disciplinares em torno da afirmação do ensino Sociologia, cada vez mais 

nos voltamos à interdisciplinaridade, ancorados em saberes e fazeres artísticos. 

 

Objetivos 
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O trabalho tem como objetivo descrever as ações propostas pelo coletivo e refletir 

sobre as relações entre ensino de Sociologia, corpo e arte desenroladas no Programa de 

Extensão. Ademais, discute alguns dos produtos e processos realizados por meio do 

grupo, analisando suas contribuições às discussões sobre ensino e práticas educativas de 

Ciências Sociais potencializadas pela extensão universitária.  

 

Materiais e Métodos 

A metodologia do trabalho envolve o registro e análise de relatos dos integrantes 

da equipe, bem como a descrição dos Encontros Abertos organizados no escopo do 

Programa. Os relatos foram produzidos tendo como orientadora a pergunta “De que modo 

o trabalho no Ateliê tece novas relações entre ensino de Sociologia, arte e corpo?”. Como 

materiais, formas de se reconectar com as vivências, foi feita a partilha de memórias e o 

retorno aos registros presentes à página do facebook do grupo9.  

 

Resultados, discussão e análises 

O Ateliê de Ciências Sociais e Ensino engloba três subprojetos, quais sejam: 

“Encontros abertos”, atividades voltadas à comunidade universitária, professores, 

licenciandos, estudantes do Ensino Médio, envolvendo a discussão e compartilhamento 

de práticas de ensino; “Oficinas”, que consistem na criação e execução de atividades em 

formato de oficinas nas escolas parceiras do projeto ou em outros espaços; e “Grupo de 

estudos”, que ocorre em encontros semanais. Em especial sobre os Encontros Abertos, 

foram realizados seis eventos ao longo de 2019, frequentados por professores e estudantes 

da rede pública de ensino, licenciandos e professores da graduação de Ciências Sociais 

da UFMG. Os Encontros Abertos tiveram uma média de 15 participantes a cada edição, 

sendo atravessados em cada uma delas por uma atividade/dinâmica. As atividades 

realizadas possuíram os respectivos temas e títulos: “World Café: O ensino de Sociologia 

produzido na Escola e na Universidade”, “Oficina de Fotografia e imaginação 

sociológica". "A Sociologia atuando fora da sala de aula: grupo de estudos e intervenções 

 
9  Disponível em: https://www.facebook.com/Atelieensinocs/ 
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na escola"10, "Mapeando minha quebrada"11, "Pensando gênero na escola: estudos de 

gênero em uma escola pública de Belo Horizonte"12 e "Interlocuções entre Design e 

Ensino de Ciências Sociais"13. Junto desses encontros, as Oficinas e o Grupo de Estudos 

passaram a desenvolver exercícios nos quais os fazeres artísticos tornaram-se frequentes, 

trazendo à cena outros saberes, os quais nem sempre tinham espaço de expressão na 

formação em Ciências Sociais. Jogos teatrais, exercícios envolvendo desenho14, escrita 

ficcional, caminhadas e passos de dança passaram a se misturar e a compor o que 

compreendemos como ensinar Sociologia. 

Na produção de relatos dessas experiências, identificamos como esse processo 

tem levado a desestabilizar algumas noções prévias que permearam a formação de 

cientistas sociais e de professores de Sociologia, compartilhada pelos integrantes da 

equipe. O medo de errar com as responsabilidades que traziam as práticas de ensino e 

pesquisa aprendidas até o momento era grande, e faziam um movimento de retirar o corpo 

de cena, ou melhor, de achar que era possível retirá-lo. Estabelecemos novas relações 

com o corpo ao nos colocarmos no centro do processo, o aprendizado de co-criação em 

conjunto nos permitiu vivenciar e construir um coletivo, um jeito de fazer afetado e 

transformado pelas relações que tecemos uns com os outros. Entendemos que 

encontramos o comum quando nos ferimos (EUGENIO; FIADEIRO, 2013), escutamos e 

assumimos a presença para com o outro. O corpo pôde ser pautado e colocado como 

centro, não apenas como ponto de início, mas o próprio meio de repensarmos a Sociologia 

que queríamos propor e realizar entre a gente e nas escolas.  

Compor com o Ateliê passou a ser um ato de responsabilidade e reorganização 

constante das categorias que definem ensino, docência e pesquisa. Desmarginar e 

reimaginar os fazeres da educação, sempre investigando as palavras que cabem entre as 

letras dessa mesma “educação”. Os encontros escolares são em si momentos de produção 

 
10 Teve como ministrantes professores e estudantes da Escola Estadual Alessandra Salum Cadar. 
11 O encontro foi desenvolvido pelo professor da rede estadual Thales Santos. 
12 A atividade foi desenvolvida pela estudante de Licenciatura Alice Moreira e contou com o relato da experiência 
realizada na Escola Estadual Governador Milton Campos. 
13  O tema foi desenvolvido a partir da oficina "O casaco de Marx", por Maira Gouveia. 
14 Ver um exemplo de jogo envolvendo desenho em Schweig; Morais; Righi, 2020. 
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de conhecimentos, de saberes, por isso, começamos a fazer arte, mesmo sem nem 

entender nada de arte. Porque o corpo e suas festas (vistam elas as fantasias docentes ou 

os jalecos amarrotados) ensinaram, no intervalo entre uma dança e outra, que arte é aquilo 

que não pode passar do “acho que entendi...” e que a própria Sociologia também poderia 

ser pensada dessa forma, trazendo conceitos e teorias à vida (INGOLD, 2012; SCHWEIG, 

2015). Ao trazer o corpo e buscando outras formas de se relacionar com o mundo, a arte 

emergiu como caminho e ferramenta, partes do nosso modo de fazer pesquisa e ensino, 

criando possibilidades, novas formas de se fazer sociologia e de se usar o corpo.  

 

Considerações  

O Ateliê chega para estabelecer relações com a Sociologia ao ressignificar e 

deslocar o lugar duro e enrijecido que a disciplina assumiu e se consolidou desde seus 

primórdios, expandindo a fronteira de atuação de uma área que muitas vezes se concentra 

no espaço da Universidade. Foi necessário para a consolidação do próprio projeto a 

chegada de outras pessoas que tensionaram o que estava sendo feito e acabaram por 

constituir junto novas proposições que versavam sobre o híbrido Sócio-arte-matéria. Para 

nós, pesquisar a docência e estar em espaços de ensino e aprendizagem, passaram a 

constituir uma só via; tudo é Ateliê.  
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Resumo 
  
 O projeto Núcleo Universitário da Terceira Idade (NUTI) foi criado em 1994, na 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com a intenção de fomentar ações de 
pesquisa, de ensino e  de extensão na área do envelhecimento humano. O principal projeto 
do NUTI apresenta caráter extensionista, seu objetivo é promover atividades relacionadas 
à cultura corporal para a comunidade idosa de Rio Grande/RS. Entretanto, o isolamento 
social, causado pela pandemia de Covid-19, obrigou que as atividades do NUTI fossem 
adaptadas ao formato remoto. Conclui-se, então, que as adequações do NUTI são de 
extrema importância para promover mais qualidade de vida à essa população.  
 
Palavras-chave: Extensão; Idosos; Exercício Físico; Atividade Remota. 

 

 

Introdução  

 

O Núcleo Universitário da Terceira Idade (NUTI) foi criado no ano de 1994 na 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O intuito do projeto é fomentar, de forma 

interdisciplinar, atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados às temáticas do 
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4Estudante do Curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande - FURG      email: 
cesarioraquel19@gmail.com 
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envelhecimento. As ações do NUTI tem o propósito de contribuir na melhoria da  

qualidade de vida da população idosa da cidade de Rio Grande/RS através de atividades 

de saúde, cultura e lazer. 

Neste trabalho, a atenção se voltará ao principal projeto do NUTI em andamento, 

denominado "Atividades físicas, culturais e de lazer para a terceira idade", que possui 

caráter extensionista e está diretamente vinculado ao Curso de Educação Física da FURG. 

As atividades do projeto, comumente, são realizadas nas instalações da universidade com 

frequência de duas vezes na semana, proporcionando aos idosos vivências dos diversos 

elementos da cultura corporal. No entanto, o isolamento social provocado pela pandemia 

da Sars-Cov-2, causante da Covid-19, impediu a realização das atividades de forma 

presencial, obrigando o NUTI a adaptar-se à modalidade remota.  

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é relatar as mudanças que ocorreram no projeto de 

extensão do NUTI a partir do início das atividades remotas na FURG - provocadas pela 

pandemia de Covid-19 - as quais permitiram o prosseguimento do projeto, na tentativa de 

produzir medidas paliativas para os participantes do NUTI, que continuassem 

fomentando um estilo de vida ativo. 

 

Materiais e Métodos  

 O projeto  "Atividades físicas, culturais e de lazer para a terceira idade" procura 

produzir um espaço em que os idosos e idosas do município de Rio Grande possam 

praticar atividades que contribuam com a consecução de um envelhecimento bem-

sucedido. Nesse sentido, durante vários anos foram ofertadas atividades relacionadas com 

a cultura corporal, procurando atender os interesses e necessidades dos frequentadores e 
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frequentadoras do projeto. Porém, o advento da pandemia de Covid-19, obrigou à equipe 

de trabalho6 a reformular as estratégias no intuito de viabilizar a continuidade do 

atendimento do público-alvo, que se viu extremamente afetado pela necessidade de 

permanecer isolado nas suas casas, como medida de prevenção primária contra os 

contágios. 

Nesse sentido, e visando utilizar uma modalidade que facilitasse o acesso da maior 

parte dos idosos e idosas que frequentavam as atividades presenciais, decidiu-se por 

utilizar o aplicativo Whatsapp para o envio de atividades. Com essa modalidade de envio, 

pretendeu-se atender tanto as necessidades de prática de exercícios físicos nos lares dos 

idosos e idosas, quanto à oferta de um amplo leque de opções culturais que pudessem ser 

desfrutadas por eles e elas. 

 

Resultados, discussão e análises 

Os professores e alunos voluntários do NUTI se preocuparam em manter as 

atividades do projeto, mesmo que de forma remota, pois, de acordo com Possamai et al 

(2019), a participação dos idosos em grupo praticantes de atividades físicas melhoram a 

qualidade de vida dessa comunidade, pois promovem autonomia e melhoram aspectos 

sociais, físicos e emocionais. 

Segundo pesquisa de Barros et al (2020), 31,7% dos idosos entrevistados sofrem 

com o sentimento de ansiedade/nervosismo na maior parte do tempo durante o período 

de isolamento social, além disso, 27,5% deles se sentem frequentemente ou sempre 

tristes/deprimidos. Sendo assim, a equipe do NUTI vem se propondo a manter as 

atividades de forma remota para promover a manutenção da qualidade de vida dos idosos 

neste período, indo ao encontro dos direitos legais garantidos à essa população pelo artigo 

 
6 O projeto funciona mediante o trabalho de professores e estudantes do Curso de Educação Física. 
Estes/as ultimos/as participam maioritariamente como voluntários e em alguns casos como bolsistas. 
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2º do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2017): "[...] assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental 

e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade" 

Sendo assim, ficou definido que o contato com os idosos ocorreria, 

principalmente, através de grupo no aplicativo WhatsApp, onde atualmente estão 

presentes cerca de trinta e cinco idosos – número consideravelmente menor em relação 

aos sessenta participantes durante as atividades presenciais. Nessa dinâmica, a cada 

semana um integrante da equipe fica responsável por planejar e enviar as atividades, que 

ocorrem com a frequência de três vezes na semana. 

Dando início às ações da semana, na segunda-feira é enviado às idosas um vídeo 

de atividade física disponível no YouTube, podendo apresentar diferentes tipos de 

exercícios físicos, como ritmos de danças ou exercícios ginásticos, por exemplo. Às 

quartas-feiras, buscando estreitar o vínculo dos participantes com a equipe do NUTI, o 

responsável pelas atividades da semana grava uma vídeo aula com exercícios físicos – 

que tem a intenção de melhorar aspectos como a flexibilidade, a força muscular, entre 

outros. Encerrando a semana, as sextas-feiras representam o dia de atividade cultural, em 

que são enviados filmes/ documentários/ shows musicais/ apresentações teatrais para 

engajar culturalmente os participantes e promover momentos de lazer.  

No grupo no WhatsApp, além dos participantes do NUTI responderem 

positivamente às atividades, ocorre a interação entre os idosos e os professores/alunos 

integrantes do NUTI, não somente nos dias de envio, mas sim diariamente. Nesse sentido, 

a atuação do NUTI, seja de forma presencial ou remota, corrobora com normativa do 

artigo 3° do Estatuto do Idoso: 

 “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 
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ao respeito e à convivência familiar e comunitária.” (BRASIL, 
2017). 

 

Considerações 

 Considera-se que a continuidade das atividades desse projeto de extensão do 

NUTI, mesmo que de forma remota, tem sido e continua sendo muito importante para a 

manutenção da saúde física e emocional da comunidade idosa de Rio Grande/RS. 

Ademais,  a aproximação permitida pelo grupo de WhatsApp tem grande valia como 

forma de socialização com a comunidade, fato que, apesar de ser um direito dessa 

população, está muito prejudicado devido ao isolamento social. 

 Ademais, é preciso destacar que o NUTI contribui imensamente na formação 

inicial das acadêmicas, uma vez que permite um amplo e interdisciplinar conhecimento 

sobre os temas relacionados ao envelhecimento humano, seja no âmbito da pesquisa, do 

ensino ou da extensão. Por fim, especificamente no aspecto extensionista, o projeto 

"Atividades físicas, culturais e de lazer para a terceira idade" também é de extrema 

importância, pois agrega conhecimentos mais específicos do campo da Educação Física. 
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Introdução 

Segundo Barboza et al. (2020, p. 13) “Foi e ainda é função do marketing social adaptar 

as tecnologias do marketing para o desenvolvimento de campanhas sociais e públicas que 

alcancem a mudança comportamental do público-alvo objeto de análise, ao mesmo tempo 

em que estimula o bem-estar social”. Em consonância com o fragmento, o atual projeto 

tem como finalidade empregar os conceitos e estratégias de marketing em favor do 

desenvolvimento de práticas sociais que beneficiem e integrem a sociedade. O projeto 

teve início decorrente da realização de uma atividade de ensino em sala de aula voltada 

para o curso de graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria, o 

qual deu início ao Grupo de Estudos de Marketing: projeto de desenvolvimento de 

Marketing Social, ano de 2014. O Grupo de Estudos ficou incumbido da realização de 

pesquisas, resumos e artigos voltados para a extensão e o desenvolvimento do Centro de 

Apoio à Criança com Câncer (CACC). 

Outrossim, também foram aplicados os conceitos de marketing para desenvolver edições 

de palestras voltadas para gestores de ONGs, através dos eventos nomeados: Saber Social 

e a Feira do Voluntariado. Deste modo, durante o aprimoramento e a expansão de práticas 

relacionadas ao Centro de Apoio à Criança com Câncer, tanto como de edições voltadas 

para o público através do Saber Social e da Feira do Voluntariado, abrangem-se diversas 

temáticas importantes e úteis para o desenvolvimento regional. Neste ínterim, a expansão 

de técnicas de marketing social permite a prática dos conteúdos estudados pelos discentes, 

permitindo sua capacitação no estudo, realizando-se também a propagação de agentes de 

mudança positiva na sociedade.   

Objetivos 

O presente projeto tem como propósito geral: a promoção de ações visando o bem estar, 

tanto organizacional (a), como acadêmico (b) e social (c). Ademais, o presente projeto 

objetiva especificamente perante à instituição: 1) Estabelecer estudos com o 

desenvolvimento de ações de pesquisas teóricas e aplicadas; 2) Realizar práticas de 
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publicidade e aprimoramento da marca para divulgar a ONG; 3) Promover o 

acompanhamento de mídias e materiais da organização. Já no meio acadêmico (b), 

objetiva-se especificamente: 1) Proporcionar a integração dos estudantes com causas 

sociais; 2) Oportunizar a realização de atividades para praticar os assuntos abordados em 

aula; 3) Conceder oportunidades de integração com a gestão de organizações. E, quanto 

aos objetivos sociais (c), objetiva-se especificamente: 1) Maximizar a relação entre 

instituições e ações sociais, inspirando outros estabelecimentos a fazerem o mesmo; 2) 

Garantir o desenvolvimento regional por meio de práticas voltadas para as atividades de 

pesquisa e extensão.  

Materiais e Métodos   

O Grupo de Estudos de Marketing, através de suas pesquisas e estudos, desenvolve 

eventos para promover a capacitação de gestores através da disponibilização de 

conhecimentos acerca de gestão organizacional e marketing estratégico. O percurso do 

método consiste no acompanhamento das atividades do Centro de Apoio à Criança com 

Câncer por meio das mídias sociais e de reuniões com o Grupo de Estudos de Marketing 

(GEM), nas quais abordam-se os pontos positivos e negativos que estão sendo realizados, 

além de possíveis novas atividades em prol da visibilidade da organização. Também, para 

a ampliação da visibilidade da ONG, são realizados materiais gráficos e digitais para fins 

de divulgação e fidelização do público. Ademais, o planejamento de edições de palestras 

se faz de extrema relevância, como o Saber Social, que atua na capacitação de líderes e 

gestores de ONGS para o desenvolvimento de habilidades necessárias para sua 

manutenção; ou a Feira do Voluntariado, que traz o conhecimento e a capacitação para 

indivíduos da comunidade sobre a relevância e as oportunidades de realizar trabalhos 

voluntários em ONGS. 

Figura 1 – Exemplo de Material Digital produzido 
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Fonte: elaborado pelos autores. 

Conforme está representado na Figura 1, são realizados materiais gráficos e digitais com 

o objetivo de maior alcance e engajamento do público com a ONG. 

Resultados, discussão e análises 

O estímulo do engajamento da sociedade com instituições de causas sociais é de extrema 

importância no atual cenário, tendo em vista a união de cooperação exposta e seus 

potenciais de desenvolvimento. Por meio do auxílio nas pesquisas, o aprimoramento e a 

expansão de conhecimentos de marketing estratégico estudado e aplicado, confere-se 

benefício tanto aos envolvidos no projeto, quanto às ONGS que possuem a oportunidade 

de divulgar seus projetos e, assim, fortalecer-se entre a população. Ademais, o projeto, ao 

aproximar a Universidade Federal de Santa Maria das instituições sociais, maximiza o 

vínculo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa.  

Considerações finais 

Há também uma grande divisão, difícil de estabelecer na prática. Na defesa de um grupo social 

vulnerável, as ONGs podem ser indiferentes à capacidade de este grupo passar a atuar 

autonomamente, ou podem, mesmo, proceder de modo a mantê-lo em sua vulnerabilidade, embora 

o ajudem. Este caminho é característico da chamada filantropia ou, como veio sendo denominado, 
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do assistencialismo. Mas as ONGs podem também orientar-se por criar condições para que um 

grupo que não consegue se expressar por si e agir em sua própria defesa passe a se fortalecer e 

atuar com autonomia, afirmando seus próprios interesses e tomando decisões. Ghanem (2012, p. 

51). 

Sendo assim, o marketing torna-se a força motriz do desenvolvimento, transformando 

grandes problemas em oportunidades e criando soluções sustentáveis para comunidades 

que usufruem da instituição. Destarte, o intuito de atividades que aprimorem o 

desenvolvimento regional é realizado via o fomento de estudantes como protagonistas no 

meio da mudança, sob o apoio da Universidade e dos docentes envolvidos.   
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Resumo 
 
No presente texto, compartilhamos as ações desenvolvidas pelo projeto de extensão “Es-
paços de Leitura com Bebês e Crianças Pequenas”, as quais tinham como premissa o 
reconhecimento dos bebês e das crianças pequenas enquanto sujeitos potentes e protago-
nistas dos seus processos, retirando-os da invisibilidade social nos espaços públicos. As 
ações estavam relacionadas à organização de espaços de leitura para e com bebês e cri-
anças pequenas em eventos em 2018 e 2019 e publicações em redes sociais em 2021. 
Como pontos de reflexão, destacamos o estranhamento da comunidade e das famílias ao 
presenciar espaços pensados para bebês e crianças pequenas em lugares públicos.  
 
Palavras-chave: leitura; bebês; crianças pequenas; espaços públicos. 
 
 
Introdução 
 

Os bebês e crianças pequenas historicamente ocuparam um lugar social de invisi-

bilidade e foram caracterizados pela ausência de fala; eram considerados incapazes, por-

tanto, de interagir socialmente. Porém, ao longo das últimas décadas, esse cenário vem 

sendo modificado, e pesquisas têm demonstrado o protagonismo dos bebês, com formas 
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próprias de interagir com o mundo (OLIVEIRA, 2014; PEREIRA, 2015). Nesse sentido, 

destacamos seu potencial também em espaços que lhes oportunizem a leitura de livros.  

Embora as primeiras explorações dos bebês e crianças pequenas com os livros 

sejam na perspectiva de manipulá-los enquanto objetos, gradativamente, ao ter outras vi-

vências com eles, esses sujeitos vão elaborando outras formas de se relacionar com os 

livros, passando a compreendê-los enquanto artefatos culturais com finalidades próprias. 

Assim, explorar livros infantis, em família, nos espaços educativos ou culturais, é uma 

oportunidade para criar situações prazerosas e ampliar os repertórios das crianças. 

Os livros se colocam como instrumentos acessíveis, prazerosos e essenciais para 

estimular a curiosidade e a compreensão verbal das crianças (MANTOVANI, 2014). 

Quanto mais prazerosos e acolhedores forem os espaços de leitura com elas, quanto mais 

respeitarmos os seus movimentos de escolha e manipulação dos livros, quanto mais in-

centivamos as suas expressões corporais, tanto mais gosto terão pela leitura. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(BRASIL, 2010), as práticas pedagógicas devem seguir os eixos norteadores de intera-

ções e brincadeiras em seu currículo, garantindo “às crianças experiências de narrativas, 

de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes su-

portes e gêneros textuais orais e escritos (p. 25)”. Dado que menos da metade do público 

com idade entre 0 e 3 anos tem acesso à escola (IBGE, 2020), o grupo que não é atendido 

por ela carece de espaços para o favorecimento destas práticas, o que se torna ainda mais 

complexo no contexto pandêmico que passamos a vivenciar a partir de 2020.  

Desde 2017, o projeto de extensão “Espaço de leitura com bebês e crianças pe-

quenas” teve como objetivo possibilitar um espaço de exploração de livros e leitura com 

bebês e crianças pequenas para a comunidade em geral, sensibilizando-a para a impor-

tância do acesso a um ambiente cultural de apreciação e valorização da leitura. Nossa 

intenção foi a de estender a esses sujeitos a oportunidade de ouvir histórias e ter acesso a 

livros infantis selecionados de acordo com a faixa etária específica dos 0 aos 3 anos de 

idade, favorecendo o acesso a um ambiente cultural de apreciação e valorização da leitura.  

 

285



                              
Aspectos metodológicos  

 

Partimos da ideia de que os espaços de exploração de livros e leitura com bebês e 

crianças pequenas precisariam ser acolhedores para eles e para os adultos. Por essa razão, 

a cada ação desenvolvida, selecionamos materiais que poderiam compor um cenário agra-

dável que despertasse o interesse do público em questão. Por exemplo, para uma propo-

sição em espaço aberto seriam necessários tapetes, um guarda-sol e almofadas; já para 

uma proposição em espaço menor, não seria possível prepará-lo com tantos recursos, en-

tão o foco estava na organização dos livros de modo que as pessoas pudessem acessá-los 

e manipulá-los confortavelmente.  

Destacamos a importância de que esse espaço fosse prazeroso e acolhedor para os 

bebês e crianças pequenas. Para isso, tornava-se imprescindível que eles estivessem 

acompanhados por pessoas que conhecessem, com as quais tivessem laços afetivos e que 

lhes proporcionassem confiança para explorar o espaço e ouvir histórias. Desse modo, em 

2018 e 2019, participamos da 45ª e 46ª edições da Feira do Livro de Santa Maria e em 

duas ocasiões do Viva o Campus/UFSM, a última delas em comemoração aos 30 anos da 

Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo.  

No ano de 2019, o projeto contou com o apoio financeiro do FIEX (Fundo de 

Incentivo à Extensão), o que propiciou a participação de uma bolsista que também se 

envolveu na organização de espaços de leitura e contação de histórias para crianças da 

Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo e de outras escolas da rede municipal de edu-

cação infantil de Santa Maria que visitavam a unidade. Já a partir de 2020, o desempenho 

das ações ficou comprometido em função da suspensão das atividades presenciais decor-

rente da pandemia de COVID-19. Mas em 2021 nos reinventamos enquanto equipe: uma 

vez que não era possível organizar os espaços para exploração e leitura de histórias com 

as crianças, era possível utilizar-se das redes sociais para compartilhar indicações de 

como as famílias poderiam desenvolver essas ações, cada uma em sua casa. Assim, orga-

nizamos um conjunto de publicações que foram amplamente divulgadas através das redes 

sociais da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo.  
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Algumas notas reflexivas sobre os espaços de leitura com bebês e crianças pequenas  

 

Um dos primeiros impactos com a proposição dos espaços de leitura evidenciava-

se antes mesmo de o espaço estar disponível para o público: tratava-se de um estranha-

mento. Enquanto a equipe ocupava o espaço com malas, tapetes, lenços coloridos e al-

mofadas, percebíamos uma aproximação curiosa das pessoas que por ali circulavam. Al-

gumas perguntavam o que iria acontecer, outras tão somente ficavam aguardando.  

Situações assim repetiram-se em todas as ações propostas, pois as pessoas não 

estavam habituadas a encontrar espaços para bebês no Campus da UFSM, por exemplo. 

O mesmo ocorreu na Feira do Livro, onde até aquele momento não havia uma preocupa-

ção em acolher os bebês e crianças pequenas, embora este fosse um evento voltado para 

a literatura. Alguns adultos, ao se depararem com o espaço próprio para bebês e crianças 

pequenas, comentavam que nunca haviam lido para seus bebês, justamente porque eram 

bebês e que, portanto, provavelmente não iriam compreender, reforçando assim a questão 

da invisibilidade e incapacidade dos sujeitos pelo fato de serem bebês. 

Em 2018, havíamos ficado apertadas no nosso pequeno estande da Feira do Livro, 

onde não cabia confortavelmente mais do que quatro pessoas. No ano seguinte, porém, o 

espaço era mais amplo, as pessoas sentiam-se mais confortáveis, havia cadeiras para os 

adultos e espaço de circulação para as crianças. Esse bem-estar atraiu o interesse inclusive 

de escolas. Do mesmo modo, o envolvimento do público mobilizou a organização do 

evento a pensar um espaço mais adequado para nossa proposta. 

 No que diz respeito às publicações em redes sociais, entendemos que os espaços 

online não pertencem aos bebês e às crianças pequenas e vice-versa, por essa razão eram 

destinadas às famílias. Houve alguma receptividade às nossas postagens, mas menor que 

nos espaços físicos, o que nos levou a concluir que a adaptação do projeto para as redes 

sociais ainda carece de estudo, sobretudo da área da comunicação. As linguagens que 

utilizamos para alcançar as famílias foram a escrita e a visual, com a publicação semanal 

de cards ilustrados com figuras ou fotografias relacionados à temática, adicionados de 

texto com ideias, dicas e reflexões.  
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Considerações 

 

Explorar os livros infantis, individualmente com os bebês ou em família, nas es-

colas infantis, shoppings, parques ou demais espaços das cidades, é uma oportunidade 

para criar situações prazerosas entre adultos, crianças e livros, bem como ampliar os re-

pertórios dos bebês e das crianças pequenas. Esses espaços sociais, geralmente, não são 

associados a propostas de exploração de livros, exceto quando oportunizam eventos do 

gênero, como as feiras do livro. Nossa proposta vem rompendo com a invisibilidade dos 

bebês ao mesmo tempo em que provoca as pessoas a tecer outros olhares sobre esses 

espaços. Da mesma forma, as ações oportunizaram à comunidade a compreensão de que 

bebês e crianças pequenas produzem cultura e são protagonistas de sua própria existência. 

Durante as ações, foi bem evidente o fortalecimento dos vínculos entre bebês e 

adultos. Os adultos eram convidadas a interagir com os bebês, a retirá-los do bebê con-

forto, a oferecer um livro ou um fantoche, a brincar de se esconder com um lenço colorido, 

entre outros movimentos, o que permitiu que algumas famílias descobrissem ali, naquele 

espaço, que os bebês eram capazes de muito mais que somente mamar e encher fraldas. 
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Eje 1: Institucionalización de la Extensión Universitaria.

Título del trabajo: Narrativas de las diferencias: Una propuesta

educativa para niñas, niños y jóvenes de sectores populares1

Autoras:

Catalini Sandra Cecilia2

Paredes Maria Belen3

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis

Resumen

La ponencia describe el Proyecto de Extensión y Docencia denominado Narrativas de

las diferencias de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San

Luis, cuya puesta en marcha estaba prevista para el año 2020 y la situación

excepcional de pandemia por covid-19 hizo imposible su concreción de acuerdo a lo

planificado pero surgieron nuevas estrategias para poder darle continuidad en el año

académico 2021. El proyecto propone una articulación entre la cátedra de Pedagogía

de los Profesorados de Educación Especial y Psicología y un grupo de niñas/os y

jóvenes de un barrio de San Luis para abordar la problemática de los discursos y

3 Se desempeña como Auxiliar de Primera en la asignatura Pedagogía para los Profesorados de
Educación Especial y el Profesorado en Psicología.  Faculta de Ciencias Humanas- UNSL

2 Se desempeña como Profesora Asociada en la asignatura Pedagogía para los Profesorados de
Educación Especial y el Profesorado en Psicología.  Faculta de Ciencias Humanas- UNSL

1 Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM.
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prácticas sociales en torno a los procesos de estigmatización, racialización, diferencia,

otredad, los estereotipos y prejuicios que convergen en comportamientos

discriminatorios en y hacia chico/as de barrios populares.

Palabras-clave

Pedagogía; educación; diversidad; diferencia; extensión

Introducción

El trabajo tiene como propósito la descripción de una incipiente experiencia de

articulación entre la cátedra de Pedagogía de las carreras de Profesorado en Educación

Especial y Profesorado en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y de la

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, con un

espacio barrial de la ciudad de San Luis que permita pensar la universidad pública

como una “esfera democrática” cuya función alcanza la extensión como forma de

intervención en los procesos sociales, culturales, educativos y políticos más allá de los

espacios educativos formales universitarios. El espacio donde se concreta este

proyecto es un merendero ubicado en el barrio La República, situado en una zona

periférica, de población vulnerable, donde un grupo de jóvenes del Oratorio Salesiano

desarrollan tareas de apoyo escolar, al que asisten treinta chicas y chicos de entre 5 y

14 años.

Pensar la extensión de la universidad como una tarea que coadyuve a una mejora en la

vida cotidiana de las personas que viven en zonas vulnerables de nuestra ciudad a la

vez que ponga en tensión los aprendizajes de las/os alumnas/os y su estrecha

vinculación con el compromiso ético de una mejora social. La extensión asociada a la

docencia admite una mirada más amplia, abarcadora y profunda de los complejos

fenómenos educativos en espacios formales y no formales y es asumida como opción

política en esta propuesta y referida a unas finalidades de análisis, reflexión y puesta

en palabras de problemáticas que aparecen como desarrollos teóricos de las disciplinas
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científicas pero que se alejan de las prácticas o de sus evidencias concretas en entornos

situados y con sujetos o grupos reconocibles.

La propuesta del trabajo de extensión es planificar junto a los/as estudiantes que

cursan Pedagogía dos talleres destinados a niñas/os y jóvenes del barrio La República

cuyas edades oscilan entre 5 y 14 años; la temática central son las problemáticas

referidas a la diferencia, la otredad, el estigma, los estereotipos, la racialización y

discriminación en grupos sociales y culturales vulnerables. Un taller para los más

pequeños (5 a 10 años) y otro taller para los más grandes (11 a 14 años) con la misma

temática y modalidad de taller pero con estrategias distintas; así el taller para los

infantes es a partir de la narración de cuentos y el taller para los más jóvenes se ha

planificado a partir de la música: la escucha y el análisis de canciones.

Ambos talleres buscan que los participantes se problematicen e interroguen sobre las

diferencias socioculturales y unas diversidades que se asientan en retóricas discursivas

y que impactan directamente en sus vidas cotidianas, en sus modos de nombrar el

mundo y de estar en el barrio y la ciudad.

La propuesta se origina a partir de una triple vía: por un lado los estudiantes sienten

como necesaria la vinculación de los planteos teóricos de la Pedagogía con unas

proximidades a los entornos sociales de referencia; por otro lado el acercamiento de

los jóvenes del Oratorio Salesiano que vienen trabajando desde hace más de treinta y

cinco años en distintos barrios de sectores vulnerables de la ciudad de San Luis y que

observan tensiones en las/os niñas/os y jóvenes a partir de unas narrativas que

evidencian conflictos ligados a la discriminación por ser portadores de marcas

culturales no hegemónicas y estigmatizantes. Y desde el equipo de la asignatura la

necesidad de vincular los contenidos con unas realidades sociales, culturales y

educativas que nos interpelan en nuestro compromiso ético con la comunidad.

Uno de los propósitos del curso Pedagogía para los estudiantes que optan por una

carrera de formación docente es iniciarlos en la construcción y análisis de

problemáticas pedagógicas (escolares y educativas amplias) a partir de conceptualizar

a la Pedagogía como un campo de saber y poder atravesado por múltiples discursos
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que intentan explicar los fenómenos educativos a partir de un entramado histórico y

social que le otorgue sentido. Las instituciones educativas pueden ser analizadas en su

función productora, reproductora o innovadora de significados y prácticas vinculadas

a las nociones de raza, etnia, grupo, clase social, que conllevan en muchos casos a

enmascarar y/o naturalizar procesos de desigualdad y discriminación, se presenta una

“normalidad integradora” (Sinisi, L. 1999) en torno a la diversidad cultural que existe

en los espacios educativos, en los escolares y extraescolares. Por ello, se hace

necesario analizar la problemática de la diversidad cultural y las relaciones que se

establecen en contextos educativos entre esos seres diversos, lo que Liliana Sinisi

llama “nosotros-otros” a partir de los estereotipos, los estigmas y los procesos de

racialización en tanto promotores de representaciones y sentidos que los/as niños/as y

jóvenes construyen acerca de la diferencia, el diferente, el igual y el desigual, el

semejante y el diverso, el normal y el anormal.

Objetivos

-Iniciar a los/as estudiantes del curso de Pedagogía de carreras de formación docente

en la identificación de situaciones problemáticas relacionadas con algunos conceptos

emergentes de los planteos pedagógicos críticos: estereotipo, prejuicio, estigma,

procesos de racialización, diferencia, diferencia, otredad, alteridad, lenguaje y su

análisis a la luz de categorías críticas tales como poder, género, diversidad social y

cultural, entre otras.

-Generar un espacio de reflexión conjunta (barrio y universidad) sobre las

problemáticas en torno a la diversidad/diferencia identificadas en espacios educativos

no formales

Materiales y Metodología

El proyecto de extensión se aborda desde una metodología cualitativa a partir de las

siguientes etapas:

a) Diagnóstico de las características del barrio y de los sujetos del merendero. Se

realiza a partir de la observación y de dos entrevistas a representantes de la
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comunidad. Trabajo conjunto de docentes y estudiantes del curso de

Pedagogía.

b) Planificación y puesta en marcha de dos talleres a cargo de los estudiantes de

la FCH y de la FaPsi que promueven el análisis de algunas problemáticas

identificadas en narrativas presentes en las propias historias desde la voz de

niños y niñas y jóvenes de un barrio de un sector popular/vulnerable de la

ciudad de San Luis.

c) Sistematización y análisis de los resultados de los talleres por parte de los

estudiantes.

d) Escritura de un Informe

Consideraciones sobre resultados previstos

A partir de la situación de pandemia la ejecución del proyecto se vio demorada por lo

que sólo se ha llevado a cabo la fase inicial de diagnóstico del barrio. Algunas

consideraciones que surgen de la observación de barrio y que pueden unirse a las

lecturas sobre la temática de las desigualdades puede sintetizarse del siguiente modo:

los planteos críticos propositivos en Pedagogía surgidos en la década del ’60 y en los

90’ dan cuenta de unas nuevas formas de enfrentar el “problema del conocimiento” y

de comprender, a partir del discurso modernidad/posmodernidad, como se construye el

conocimiento afectando el territorio de los discursos y las prácticas educativas. Las

perspectivas críticas propositivas así como los viejos planteos coloniales y

poscoloniales o las nuevas vertientes decoloniales buscan situar los escenarios

pedagógicos en una historia que permita ver la génesis de prácticas y discursos; el

contexto otorga significado a las instituciones actuales y a las relaciones sociales en

ella imbrincadas que nos constituyen como seres históricos inacabados; la educación

pública debe retomar su sentido liberador y los docentes un rol de “intelectuales

transformativos al decir de Henry Giroux. Los principios subyacentes y comunes a los

planteos críticos encuentran su origen en el problema de la desigualdad, la exclusión y

la diferencia, y entienden a la educación como un elemento de naturaleza política que

no debe desconocer las determinaciones sociales de los fenómenos educativos.
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Las desigualdades de poder, raza, clase y género son basales a los planteos críticos. La

imposición de saberes, discursos, prácticas, desconoce la diversidad cultural a favor de

una cultura hegemónica, por lo general blanca, identificable con un grupo social que

ostenta un poder económico y cultural; esos saberes y formas de pensar y de ser y estar

en el mundo surgidos de una cultura dominante tienen como fin la perpetuación de un

estado de cosas en donde unos grupos sociales jerárquicos y principales ostentan unos

privilegios, conservando el consumo, el poder adquisitivo, el estatus social por sobre

otros grupos desfavorecidos, hoy llamados vulnerables y asociados a sectores

populares. Todo poder es ideológico y se vehiculiza en unas prácticas escolares para

mantener unas condiciones desiguales, y a la vez sostener unas prácticas discursivas

sobre derechos y libertades individuales incumplidos.
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Extensão: as contribuições do Projeto ASTROEM para o
desenvolvimento de competências e habilidades previstas na BNCC

para o Ensino de Ciências e Matemática
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Resumo simples
O projeto ASTROEM vem, há 8 anos, aplicando um curso voltado para alunos da
Educação Básica, com enfoque STEM (acrônimo em inglês e com tradução livre para o
português como Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), apresentando a
interdisciplinaridade de áreas da Ciência Aeroespacial, com seus módulos de
Astronomia, Aeronáutica, Astronáutica e Mecânica Aplicada em Linguagem de
Programação, integrada aos conteúdos formativos do ensino básico e buscando
desenvolver competências e habilidades apresentadas na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e relacionadas ao Ensino de Ciências e Matemática, com atividades
que despertam o pensamento científico e ajudam no desenvolvimento do conhecimento
científico e tecnológico.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; BNCC; Engenharia Aeroespacial.

Introdução

O projeto ASTROEM, criado em 2013, tem como objetivo principal disseminar o

conhecimento da cultura aeroespacial por meio de diferentes atividades como a

elaboração de materiais didáticos; participação de eventos científicos; publicação de

artigos científicos; popularização da Ciência Aeroespacial, por meio das mídias sociais

ou da realização de eventos públicos; realização de curso de capacitação de professores

5 Estudante do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC, email:
dyeisi.alves@aluno.ufabc.edu.br

4 Estudante do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC, email:
aryanne.acosta@aluno.ufabc.edu.br

3 Professora da Universidade Federal de Alagoas, email: cld.lozada@gmail.com
2 Professor da Universidade Federal do ABC, email: wesley.gois@ufabc.edu.br

1 Professora da Universidade Federal do ABC, email: claudia.celeste@ufabc.edu.br
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e a oferta de um curso anual que tem como público alvo estudantes do Ensino Básico.

Com a pandemia em 2020, o curso adaptou-se, dentro do contexto do ensino remoto

emergencial, e foi estruturado o “ASTROEM com Você”, de forma totalmente remota,

que seguiu os mesmos objetivos e algumas estratégias do curso presencial. Com a

aplicação dos cursos ofertados pelo projeto nesse viés, foi possível validar aspectos no

processo de aprendizagem que culminam para ajudar a desenvolver algumas das

habilidades e competências citadas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC

(BRASIL, 2018) e que se relacionam com o Ensino de Ciências e Matemática.

Objetivo

Relatar as competências e habilidades especificadas na BNCC que são desenvolvidas

durante as atividades dos cursos do projeto ASTROEM, utilizando a

interdisciplinaridade nas áreas da Ciência Aeroespacial com enfoque no método STEM.

Materiais e Métodos (Metodologia)

No período entre 2013 e 2016, as aulas do curso do projeto ASTROEM foram

ministradas em escolas públicas da região do Grande ABC. Desde 2017, as aulas

passaram a ocorrer no campus da Universidade Federal do ABC (UFABC) no município

de Santo André (SP). As aulas presenciais, com duração aproximada de 4 horas, são

realizadas de forma expositiva e com experimentos práticos utilizando materiais de

baixo custo, integrando teoria com a prática. Devido a pandemia da Covid-19, em 2020,

o curso baseou-se em aulas remotas realizadas por meio de videoaulas gravadas,

questionários de avaliação do aprendizado, experimentos práticos utilizando-se de

softwares simuladores, como o Solar System Scope (INOVE, 2021) e o ISS Docking

(SPACEX, 2021). Para consolidar os conteúdos dos módulos do curso do ASTROEM

foram realizados encontros síncronos, com o objetivo de revisar os temas vistos na

semana e resolver possíveis dúvidas remanescentes. Nos módulos do curso, tem-se o

ensino interdisciplinar dos temas abordados, relacionando-os com os conteúdos que os

alunos aprenderam nas escolas, ressaltando a importância dos conteúdos da Educação
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Básica para a compreensão de fenômenos e produtos da Ciência Aeroespacial. As aulas

apresentadas ainda têm o enfoque no método STEM (PUGLIESE, 2017), estando

relacionadas às competências gerais da BNCC, por exemplo, como aquelas que se

referem ao desenvolvimento do conhecimento, do pensamento científico, crítico e

criativo, da capacidade de argumentação e comunicação e da inserção na cultura digital,

uma vez que o projeto utiliza recursos digitais no processo ensino-aprendizagem como

os simuladores citados anteriormente. Na tabela 1, tem-se exemplo, de diversas

habilidades previstas pela BNCC (BRASIL, 2018) que são desenvolvidas durante a

realização do curso no módulo de Aeronáutica.

Tabela 1 - Competências e habilidades apresentadas na BNCC e desenvolvidas no
módulo de Aeronáutica do curso do projeto ASTROEM.

Ensino Fundamental Ensino Médio

Temas abordados
em aula

Áreas do
STEM

Área de
conhecimento

Habilidades
BNCC

Área de
conhecimento

Habilidades
BNCC

Onde tudo
começou; Quem
inventou o avião?
Influência da
Globalização no
desenvolvimento
da indústria
aeronáutica; Uma
conclusão
diferenciada
acerca da
invenção do
avião.

Ciência,
tecnologia,
engenharia,
matemática

Matemática

EF09MA07 [1]
Matemática e

suas
tecnologias

EM13MAT314 [1]EF09MA14 [1]

EF09MA18 [1]

Ciências

EF07CI06 [1]

Ciências da
Natureza e

suas
tecnologias

EM13CNT101 [1]

EF09CI15 [1]

EM13CNT204 [1]

EM13CNT301 [1]

Nesta tabela, é exemplificada as competências específicas da BNCC que a primeira aula

do módulo de Aeronáutica do curso ASTROEM ajuda os alunos a desenvolverem nas

áreas de Matemática e Ciências, para o Ensino Fundamental e Matemática e suas

tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias, para o Ensino Médio,

correlacionadas às áreas do método STEM. Com objetivos dos módulos do ASTROEM

relacionados às habilidades e competências, segundo a BNCC, pode-se entender a

citação da Comunidade Educacional CEDAC em que “defende a formação de um
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estudante que aprenda a aprender continuamente [...], que valorize a interação com os

outros, que faça conexões entre conhecimentos teóricos adquiridos e suas vivências

práticas e que compreenda questões cada vez mais complexas ao longo de seu processo

formativo” (COMUNIDADE EDUCATIVA CEDAC, 2018). O projeto também

promove o ensino problematizador propondo situações contextualizadas nas quais os

alunos relacionam os conceitos aprendidos com as aplicações como dado na Figura 1.

Figura 1 – Problematização e experimentação.

Na Figura 2, tem-se exemplo na modalidade remota do material didático das aulas

disponibilizado em um site e nas aulas presenciais com a realização de experimentação.

Figura 2 – O projeto ASTROEM na modalidade remota e presencial
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Resultados, discussões e análises

Com relação às dez competências gerais citadas na BNCC, os módulos ofertados pelo

projeto de extensão ASTROEM relacionam-se amplamente com a maioria delas como

mencionado anteriormente e, destacamos a relação com a segunda competência, que diz

respeito ao exercício da curiosidade intelectual e apoio em métodos científicos, como “a

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas” (BRASIL,

2018). Pode-se notar que esta competência se relaciona com a problematização proposta

na aula 1 sobre “A Invenção do Avião” no módulo de Aeronáutica (Figura 1).

Considerações

Os módulos do projeto ASTROEM, que se concentram na área de Ciência Aeroespacial

de maneira interdisciplinar com enfoque no método STEM, contribuem

significativamente para o desenvolvimento de competências e habilidades citadas na

BNCC e relacionadas ao Ensino de Ciências e Matemática, promovendo a alfabetização

científica e tecnológica dos alunos da Educação Básica, como mostrado.
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Resumo 
 
A discussão sobre a curricularização da extensão nos cursos de ensino superior sempre 
esteve em pauta no meio acadêmico. Com a chegada das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs), esse tópico teve ainda mais destaque considerando os novos aspectos 
propostos. O projeto de extensão ARANDU, em atividade na UFABC desde 2016 na área 
de engenharia aeroespacial, tem se mostrado consonante com vários aspectos importantes 
para a formação dos alunos sob a ótica das novas DCNs. Sendo assim, esse artigo tem 
como objetivo demonstrar como projetos de extensão podem atender a vários aspectos 
propostos nas novas diretrizes sendo essenciais para a boa formação do engenheiro e 
validando a necessidade da curricularização da extensão nos cursos de graduação em 
engenharias. 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ensino; Engenharia Aeroespacial; 

Multidisciplinaridade. 

 

Introdução 

 

Desde 2014, a curricularização da extensão é uma meta do Plano Nacional de Educação 

- PNE, Lei nº13.005/2014 (BRASIL, 2014). Na meta 12 do PNE, é prevista a elevação 

da taxa bruta de matrícula em cursos de ensino superior e um dos pontos propostos para 
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isso é que os cursos de graduação possuam, no mínimo, 10% da grade curricular voltada 

a projetos de extensão com grande pertinência social. 

Com o objetivo de atender a esta proposta pode-se citar o projeto de extensão ARANDU.  

Criado em 2016, o projeto ARANDU, vinculado a Universidade Federal do ABC, tem 

como objetivo disseminar a cultura aeroespacial para a sociedade. Assim, uma das ações 

do projeto é a oferta de um curso anual voltado à Engenharia Aeroespacial dentro do 

campus com a meta de trazer a comunidade externa ao ambiente acadêmico oferecido 

pela universidade (CELESTINO et al., 2019). O principal público alvo do curso são 

alunos do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio de escolas públicas 

da região da universidade e tem como uma das finalidades a construção de um 

picossatélite com os participantes. Para tanto, são ofertados tópicos de aulas relevantes 

para o entendimento desta tecnologia, sendo eles:  Astronáutica, Desenho Técnico, 

Modelagem 3D, Programação, eletrônica até a prototipagem dos circuitos eletrônicos do 

picossatélite. 

Em 2018, foram definidas as diretrizes para a extensão no ensino superior (BRASIL 

2018), em 2019, foram aprovadas as novas DCNs para as engenharias (BRASIL, 2019), 

onde a execução de projetos de extensão esteve bastante em pauta. Assim, a partir das 

novas diretrizes e das metas propostas no PNE, esse artigo visa a demonstração da 

importância dos projetos de extensão para a execução dessas metas. 

 

Objetivos 

 

A partir de experiências obtidas pelo curso do projeto ARANDU, demonstrar os 

benefícios da curricularização da extensão em cursos de ensino superior e sua implicação 

no cumprimento de vários aspectos propostos nas novas DCNs para os cursos de 

Engenharias e também a novas DCNs para Extensão em conjunto ao PNE. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia) 
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Observando as novas DCNs propostas pelo Ministério da Educação em 2019 para os 

cursos de engenharias e para extensão em 2018, foram analisados alguns pontos centrais 

aos quais a curricularização dos projetos de extensão poderia contribuir de forma ativa. 

Em SILVA e GARCIA (2019) foram descritos as conquistas e os desafios que um projeto 

de extensão na área de Engenharia Elétrica possui e foi sugerido os caminhos para 

dinamizar a curricularização da extensão. Seguindo esta premissa, o projeto ARANDU 

pode ser um aliado as novas diretrizes e, também, eficiente em demonstrar a importância 

e a possibilidade da curricularização da extensão aos cursos de engenharias, uma vez que 

o projeto tem foco na Engenharia Aeroespacial, mas possui caráter interdisciplinar e 

aplicável aos demais cursos de Engenharias. Para tanto, uma das ações do projeto que 

poderia ser utilizada com este propósito é o curso ofertado anualmente que tem como 

objetivo introduzir a Engenharia Aeroespacial aos alunos da rede básica de ensino. Ao 

fim, a meta é a construção de um picosatélite feita pelos alunos sob a orientação de 

discentes da universidade. Como o material desenvolvido e a execução do curso são 

atividades dos monitores discentes da UFABC sob a orientação de docentes credenciados 

ao curso de Engenharia Aeroespacial pode ser observado a corroboração no 

desenvolvimento das competências exigidas nos cursos de engenharias, como por 

exemplo, planejar, modelar, projetar, testar e simular, além de habilidades como oratória, 

comunicação, escrita, trabalho em equipe, dentre outras. Para este trabalho, foram usados 

dados do curso do projeto entre 2016 e 2021.  

 

Resultados, discussão e análises 

 

De acordo com a meta 12.7 do PNE, a proposta para os cursos de ensino superior é que 

ocorra a curricularização da extensão considerando uma margem de 10% dos créditos 

curriculares do curso. Isso também é proposto dentro das novas diretrizes curriculares 

para a extensão propostas em 2018. Também, de acordo com as novas diretrizes, no artigo 

3º, extensão é definida como “uma atividade que se integra à matriz curricular e a 

organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político cultural, 
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científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de 

ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do 

conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa” (BRASIL, 2014). 

Dentro dessa perspectiva, ações como o do curso do projeto ARANDU podem oferecer 

não somente o aumento do interesse da comunidade externa ao ingressar em um curso de 

ensino superior, como também pode agregar de forma efetiva na formação acadêmica de 

seus integrantes e alunos egressos da UFABC. 

Considerando o caráter de promover a interação transformadora, dados do ano de 2020, 

mostram que 51% dos alunos que se inscreveram para participar do curso aplicado pelo 

projeto não conheciam a Universidade Federal do ABC, mesmo considerando que 28,5% 

dessas pessoas morassem perto da Universidade que fica localizada em Santo André, São 

Paulo. Isso demonstra um grande afastamento das universidades com o restante da 

população, o que pode ser contornado a partir de ações de extensão. Em pesquisa 

realizada com os alunos do projeto em 2019 após a aplicação do curso desenvolvido pelo 

projeto, em uma escala de 1 a 5, 80,9% dos alunos que participaram do curso apontaram 

grande interesse em cursar uma graduação dentro da Universidade Federal do ABC. Esses 

dados vão de encontro com as metas do PNE. que visa um aumento na taxa bruta de 

matrícula para a população de 18 a 24 anos, e está ligada diretamente à criação e 

ampliação de projetos de extensão dentro do âmbito universitário. Além disso, a 

curricularização dos projetos de extensão fortaleceria projetos já existentes e ampliaria a 

oferta de novos projetos, aproximando a comunidade externa da universidade, como já 

previsto nas novas DCNs para extensão e engenharias e assim aproximando cada vez mais 

das metas propostas. 

Como resultado de pesquisa feita utilizando questionários com os ex-integrantes, 

discentes de graduação, do projeto ARANDU, tem-se que 100% desenvolveram 

habilidades de oratória, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, durante sua 

permanência no projeto.  Além disso, 33% declararam ter desenvolvido capacidade em 

gestão de projetos e de trabalhar em situações problemáticas. Ao serem questionados 
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sobre as competências desenvolvidas, tem-se que 66,7% declararam que foram: modelar, 

projetar, construir e testar, 100% de simular e 33% de analisar. 

 

Considerações 

 

A partir da curricularização da extensão, prevista nas novas DCNs das engenharias e da 

extensão em conjunto com o PNE, as ações de extensão se tornariam possíveis e comuns 

as universidades, provocando a aproximação da comunidade externa ao ambiente 

acadêmico, fortalecendo e promovendo a interação transformadora na sociedade, visto 

que, essa aproximação poderia favorecer o aumento do número de ingressantes no ensino 

superior. Em se tratando das DCNs, os projetos de extensão, podem desenvolver 

competências e habilidades para os cursos de Engenharias e, também, no egresso dos 

discentes, como por exemplo, a habilidade de comunicação que, normalmente, não é 

desenvolvida nos cursos de Engenharias. 
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Resumen: 

En el presente artículo se da cuenta de un trayecto compuesto por la articulación e integración de la 
extensión con la docencia y la investigación en la educación de grado universitaria en la carrera de 
medicina veterinaria de la UNL. El socio del proyecto de extensión es el sistema público de Salud de la 
ciudad de Esperanza (Prov. de Santa Fe) con el cual se ha convenido realizar actividades culturales 
provenientes de las demandas sociales y de investigación exploratoria de las percepciones de la 
comunidad, realizada por estudiantes de dicha carrera como parte de su formación profesional.  

Resumo: 

Este artigo relata uma trajetória de articulação e integração da extensão com o ensino e a pesquisa no 
ensino superior da carreira de medicina veterinária da UNL. O parceiro do projeto de extensão é a rede 
pública de saúde do município de Esperanza (Província de Santa Fé) com a qual foi pactuada a realização 
de atividades culturais oriundas de demandas sociais e pesquisas exploratórias sobre a percepção da 
comunidade, realizadas por alunos dessa carreira como parte de sua formação profissional. 

Summary 

This article reports on a path composed of the articulation and integration of extension with teaching 
and research in university degree education in the veterinary medicine career of the UNL. The partner 
of the extension project is the public health system of the city of Esperanza (Province of Santa Fe) with 
which it has been agreed to carry out cultural activities derived from social demands and exploratory 
research on the perceptions of the community, carried out by students of said career as part of their 
professional training. 

Palabras clave: 

*Integración de funciones *Extensión *Cultura *Salud *Percepciones sociales 

Palavras-chave 

* Integração de funções * Extensão * Cultura * Saúde * Percepções sociais 
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Introducción: 

El presente trabajo da cuenta de un importante proceso de integración de la extensión con la docencia y 
la investigación, que se constituye en un caso testigo en las universidades nacionales, a la hora de 
analizar experiencias concretas (auténticas) vinculadas con la denominada “integralidad de las funciones 
sustantivas”.  

Fortalecer y profundizar las políticas y prácticas de extensión en las universidades desde una perspectiva 
crítica, tal como se plantea en el presente trabajo, implica el desarrollo integral de la propia Institución 
Universitaria, resignificando el sentido de la misión social, interpelando a la docencia a pensar otras 
formas de enseñar y de aprender, e instando a la investigación a pensar en otras formas de construcción 
de conocimientos y la apropiación social de los mismos.  

Esto a partir de comprender la extraordinaria riqueza que brinda el diálogo de saberes y de disciplinas 
en cada una de las intervenciones sociales que realiza la universidad, en pleno ejercicio de su autonomía 
y el desarrollo del pensamiento crítico. Para ello, se requiere construir colectivos democráticos que 
permitan pensar en conjunto estos nuevos desafíos. 

 La extensión presenta un rol central en su relación con el conocimiento, de la misma manera que lo 
poseen la docencia y la investigación. Y es desde este lugar, a partir del rol que cada una de las funciones 
sustantivas posee con el conocimiento, que se viene profundizando en los últimos años el concepto de 
la integración de la extensión con la docencia y la investigación.  Es función esencial de la extensión 
promover la democratización y apropiación social del conocimiento, impulsar procesos de diálogo entre 
saberes y conocimientos, así como propender a la generación de transformaciones en su medio social, 
productivo y cultural, atendiendo de manera especial a los sectores más vulnerables y vulnerados 
socialmente. En esta dimensión sustantiva se plantea —con cada vez más fuerza en los últimos años— 
su institucionalización e incorporación curricular, su integración con la enseñanza e investigación y su 
jerarquización y reconocimiento académico.  

Desarrollo: 

Desde esta perspectiva, se presentan a continuación los aspectos más destacados de un proceso sostenido 
en el tiempo, en el que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, a 
través de la Cátedra de Sociología y Extensión, se involucra en las políticas públicas de salud de la 
provincia de Santa Fe, relacionándose con los efectores de salud de la Ciudad de Esperanza y, a través 
de un trabajo conjunto con los diferentes Centros de Salud de la localidad, se vinculan con las 
comunidades barriales ubicadas en las zonas de influencia de dichos centros. 

A partir del vínculo generado desde el año 2017 con la conformación de la Mesa Estratégica de Trabajo 
entre la cátedra de Sociología y Extensión de la FCV-UNL con el SAMCo (Sistema para la Atención 
Médica de la Comunidad) y los CAPs (Centros de atención primaria de la salud) de la ciudad de 
Esperanza, se dio inicio a un interesante y fecundo “proceso de colaboración y aprendizajes mutuos en 
la búsqueda del fortalecimiento institucional” (Camilloni, A; Boffelli, M  y otros. 2013) del sistema de 
salud pública de la localidad. El objetivo inicial apuntaba a mejorar la prestación de sus servicios 
primarios y otros servicios (secundarios y complementarios) a la salud, tales como: aprovechar sus 
instalaciones edilicias accesorias para uso comunitario en eventos socio-culturales e instancias de 
capacitación, formación de agentes multiplicadores locales que potencien la difusión de las políticas 
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públicas; la realización de talleres de danza, música, fotografía, educación emocional para niños, entre 
otros.  

En este sentido, es importante mencionar que este vínculo asociativo y colaborativo entre la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y los Centros de Salud de Esperanza, tuvo como punto de partida el PEIS 
(Proyectos de Extensión de Interés Social) denominado: “Cultura, una apropiación directa desde el 
territorio” que se desarrolló en el 2018. El trabajo conjunto continuó con la AET (Acción de Extensión 
en el Territorio) denominada: “Doc, doc, tor” (Docentes, Doctores y Actores) en el 2019, y finalmente 
en el 2020, con el PEIS “Cultura y salud, dosis terapéuticas de hábitos saludables, en la localidad de 
Esperanza” (este último proyecto se encuentra en suspenso de ejecución plena por las medidas de 
distanciamiento social obligatorio por la pandemia del Covid-19).  

Desde el punto de vista académico y en lo relacionado con la integración de la extensión con la docencia, 
es importante destacar el diseño y desarrollo de Prácticas de Extensión de Educación Experiencial 
(equivalentes a prácticas socio-educativas) que fueron incorporadas curricularmente en la cátedra de 
Sociología  y Extensión de la carrera de Medicina Veterinaria de la FCV, en las que se incorporaron las 
dimensiones de la extensión con los procesos formativos, desde una concepción crítica e integral, 
contribuyendo a los espacios comunitarios y a las políticas públicas en el campo de la salud. 

Este conjunto de proyectos y acciones sostenidas en el tiempo han posibilitado realizar aportes 
significativos en término de comunicación, visibilización y apropiación comunitaria de los Centros de 
salud barriales en Esperanza (Los Troncos, Barrio Unidos, Norte y La Orilla) y en Empalme San Carlos, 
en los que se han ido abordando diversos aspectos vinculados con la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades a través de estrategias de intervención socio-culturales y educativas. 

Como resultado de aquellos, la Mesa Estratégica de Trabajo identificó como relevante conocer la 
percepción de la comunidad respeto al sistema público de salud. Esta dimensión de análisis, abrió la 
posibilidad de indagar respecto a: “¿qué percepciones tenía la comunidad respecto al sistema público de 
salud y qué otras necesidades detectadas no eran percibidas por éste?”. Esta línea de trabajo, dio lugar 
al diseño de un proyecto de investigación-acción, a partir la integración de la extensión con la docencia 
e investigación y con la participación de los diferentes actores académicos, institucionales y 
comunitarios. 

Para esto se diseñó un trabajo de campo, a partir de encuestas, apuntando a la población de los barrios 
que componen la zona de influencia de los centros de salud asociados. La unidad de información fueron 
los hogares, y se trabajó con un muestreo no probabilístico intencional, dado el carácter exploratorio del 
trabajo. 

A partir de esta integración se conformaron los equipos operativos conjuntos para el trabajo de campo, 
y se relevaron 107 hogares de los barrios previamente acordados. El trabajo de campo fue realizado con 
la utilización de un cuestionario diseñados por el Observatorio Social de la UNL para el Panel de 
Hogares Santafesinos, y readecuado a los objetivos específicos consensuados con los responsables 
locales del sistema de salud pública. El relevamiento en el territorio se concretó en el mes de octubre de 
2018 con la participación de estudiantes que cursaban las asignaturas Sociología y Extensión como parte 
de las respectivas PEEE (Prácticas de Extensión en Educación Experiencial), acompañados en estas 
prácticas por profesionales de los CAPs y docentes de la cátedra. 

Con los datos relevados se elaboró un informe preliminar que fue entregado para revisión del personal 
de los centros de salud. A continuación se presentan algunos de los resultados más destacados, con fines 
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de caracterizar la relación de la población de las zonas de influencia de los CAP, con el sistema de salud 
local.  

De los hogares encuestados, el 56% utiliza el sistema privado de salud, en tanto que el 43% usa el 
servicio público. Entre quienes utilizan este último, 1 de cada 4 lo hace por medio del centro de salud 
de su barrio, mientras que 57% prefiere el Hospital.  

 

Este dato se complejiza al cruzar la información según la cantidad de integrantes en el hogar. En los 
hogares con más de 2 integrantes la proporción de usuarios del sistema público de salud se incrementa 
al 52%, mientras que en aquellos con dos o menos convivientes se reduce a 21%.  

En otro orden, sólo el 23% de los hogares relevados manifestó no contar con ningún tipo de cobertura 
de salud para sus integrantes, sea obra social o prepaga. Nuevamente la cobertura de es más alta en los 
hogares con menor cantidad de integrantes (88%), mientras que se reduce a 48% en los más numerosos. 
En este último grupo 29% no cuenta con ninguna cobertura de este tipo.  

 

Otro de los puntos relevados a partir de los requisitos de los profesionales del centro de salud y el 
SAMCO implicó conocer la existencia de enfermedades crónicas o permanentes entre la población. Los 
datos al respecto marcan que el 37% de los hogares relevados cuenta con algún miembro con 
enfermedades de este tipo (diabetes, VIH, hipertensión, entre otras).  

43%

56%

1%

Proporción de hogares según ámbito del servicio 
de salud más utilizado el último año.

Servicio Público Servicio Privado Ninguno

Sí, todos los 
integrantes

60%

Sí, algunos 
integrantes

17%

No
23%

Proporción de hogares según acceso a cobertura 
de salud
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Al diferenciar por cantidad de miembros del hogar, los datos marcan que el 69% de los hogares con más 
de 2 integrantes convive con niños de 14 años o menos. Esto se refleja en los resultados de consultas 
médicas según especialidades. En los hogares con menor cantidad de integrantes se incrementan las 
consultas a otras especialidades, tales como cardiología, gastroenterología, y en menor medida 
endocrinología y oftalmología. Sólo 3% de los hogares con hasta 2 integrantes consultan a pediatría, 
frente a 41% de los que tienen 3 o más integrantes.  

Conclusiones: 

La disponibilidad de cobertura de salud, la existencia de personas con enfermedades crónicas, a qué 
especialidades médicas desearían acceder pero no pueden, así como también los hábitos de consumos 
culturales y recreativos, la realización o no de actividad física, constituyen insumos para que las 
instituciones de salud pública local pueda promover nuevas acciones, o bien reorientar las existentes. 
La necesidad de contar con información para la toma de decisiones y la relevancia de las políticas 
públicas basadas en evidencia constituyen elementos de notable actualidad, y que la pandemia de 
COVID19 permitió poner en el centro de la agenda pública. Por este motivo el presente trabajo, más 
allá de su carácter exploratorio, permite brindar un aporte, tanto hacia los responsables de proponer y 
decidir políticas públicas, como también a quienes se encargan de implementar esas diferentes políticas 
de salud en la ciudad de Esperanza. 

Una vez producido el informe analítico preliminar, el mismo fue socializado y puesto a disposición para 
su correspondiente análisis por parte de los equipos de la Facultad de Ciencias Veterinarias como del 
SAMCo Esperanza, así como también de los representantes de las comunidades y de la Escuela de 
Residentes de Médicos de la Facultad de Medicina de la UNR que también participaron del trabajo, 
concluyendo esta etapa de manera altamente satisfactoria en la que se ratifica el compromiso de 
continuidad durante el 2020-2021. 

En vista de este “trabajo integrado entre extensión –en su dimensión social y cultural-, docencia e 
investigación y sobre todo gracias a la continuidad y profundización del vínculo logrado” (Menéndez, 
G. 2012), podemos decir que se han ido involucrando de manera comprometida diversos actores 
pertenecientes a la FCV, al sistema público de salud y a la comunidad en la búsqueda de una comunidad 
saludable y un mejor vivir. 
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Resumo 
 
Este trabalho aborda os editais de fomento à extensão na UFMG, que consistem em 
instrumentos indutores de políticas de extensão na UFMG e em meios diversificados de 
apoio às atividades de extensão da instituição. Os editais da PROEX apoiam as atividades 
de extensão por meio da concessão de bolsas de extensão para estudantes de graduação e 
de pós-graduação da universidade e também por meio da alocação de recursos 
orçamentários para o apoio a compra de material de consumo, a realização de produtos, 
o subsídio às atividades de campo, a compra de equipamentos e etc. Mostraremos quais 
são os editais, como eles são elaborados e discutiremos a sua importância para a 
institucionalização da extensão na nossa universidade. 
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Introdução 

Neste trabalho, abordaremos uma das vertentes do trabalho de fomento à extensão 

na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que está circunscrito no âmbito da 

Diretoria de Fomento e Avaliação da Extensão7 da Pró-Reitoria de Extensão8 

(DAFE/PROEX) como uma atividade de gestão9 que objetiva estimular o 

desenvolvimento e apoiar a realização de ações extensionistas alinhadas aos preceitos e 

às diretrizes de extensão10 pactuados no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) com a ativa participação da 

UFMG. 

Abordaremos o fomento realizado por meio de Editais destinados à comunidade 

acadêmica da UFMG interessada na obtenção de apoio para o desenvolvimento das suas 

                                                            
7  A Diretoria de Fomento e Avaliação da Extensão (DAFE) foi criada em 2018 a partir da junção da Diretoria de 
Fomento da Extensão (DIFE) e da Diretoria de Avaliação da Extensão (DAEXT). Idealizada como uma inovação 
institucional, a DAFE foi criada com o intuito de aproximar os processos de monitoramento e avaliação da extensão 
dos processos de fomento, de gerar insumos para o fomento mais qualificado das atividades de extensão da UFMG e 
de gestar melhorias nos processos avaliativos próprios dos editais de fomento da PROEX. 
8 A PROEX foi originalmente criada em 1969, quando a extensão foi situada no mesmo patamar do ensino e da pesquisa 
na estrutura organizacional da Instituição. Nos dois anos anteriores à criação da PROEX, o acompanhamento das 
atividades de extensão da universidade era realizado pela Coordenação de Extensão, instituída pela reforma 
institucional realizada em 1967 e vinculada à Administração Central. Antes dela, o acompanhamento dessas atividades 
era realizado pelo Conselho de Extensão, criado em 1932 pelo Conselho Universitário, por recomendação do Estatuto 
das Universidades Brasileiras de 1931, para integrar a Coordenação de Ensino e Pesquisa da Universidade. 
9 Compreendemos por gestão da extensão universitária o processo interativo que orienta a dinâmica de funcionamento 
da extensão na instituição, que envolve o planejamento, a organização de recursos, a coordenação e o controle das 
atividades (CUNHA, GUIMARÃES, 2013). A UFMG combina centralização e descentralização em sua política de 
gestão. No âmbito central, a gestão da extensão universitária na UFMG é atribuição regimental da Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX), sob a supervisão da Câmara de Extensão, que acompanha a implementação das políticas gerais de 
extensão definidas no âmbito do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão e as prioridades estabelecidas pelo mandato 
vigente do Reitorado. No âmbito das unidades acadêmicas, a gestão da extensão fica a cabo dos Centros de Extensão 
(CENEX) ou estrutura equivalente, que são vinculados à diretoria da unidade acadêmica pertencentes e compõem parte 
de sua estrutura organizacional. 
10 São elas: i) Interação Dialógica, pautada pelo diálogo e troca de saberes entre universidade e outros setores sociais; 
ii) Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade,  caracterizada pela interação de modelos, conceitos e metodologias 
oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento; iii) Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 
marcada pela vinculação da ação de extensão à formação técnica e cidadã do estudante e à geração de conhecimento, 
colocando-o como protagonista de sua formação; iv) Impacto na Formação do Estudante, pautada no enriquecimento 
da formação do estudante e de sua experiência em termos teóricos e metodológicos; v) Impacto e Transformação Social, 
marcada pelo alinhamento aos interesses e necessidades da população envolvida, propiciando, assim, o 
desenvolvimento social e regional e o aprimoramento das políticas públicas. 
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atividades de extensão tanto por meio de bolsas de extensão para alunos de graduação e 

de pós-graduação como também por meio de apoio financeiro para compra de material 

de consumo, realização de produtos extensionistas destinados ao público, subsídio à 

realização de atividades de campo, compra de equipamentos e bens permanentes e etc. 

A PROEX compreende que o apoio financeiro e a concessão de bolsas são 

indispensáveis para que a extensão tenha alcance de público fora da instituição, por isso, 

ela mobiliza recursos humanos e financeiros, aproveita experiências, habilidades e 

conhecimentos para se manter o fomento e o apoio necessários para a continuidade ou 

criação de atividades extensionistas robustas e promotoras de relacionamento entre 

universidade e sociedade. Isto é, junto com os desafios de se promover eficiência, eficácia 

e efetividade da gestão institucional da extensão e de seus programas, projetos, cursos, 

eventos e prestação de serviços, bem como formação dos alunos envolvidos, vislumbrou-

se os desafios de se  institucionalizar formas de fomento para se manter e ampliar a 

relação da UFMG com a sociedade e possibilitar a estruturação de atividades de extensão 

interdisciplinares, articuladas com o ensino e a pesquisa e que envolvam o maior número 

de estudantes possível, princípios que orientam não só as atividades de fomento e apoio 

à extensão por meio de editais, mas toda a PROEX. 

Objetivos 

 Apresentar os editais de fomento e apoio à extensão na Universidade Federal de 

Minas Gerais, sua metodologia de elaboração e discutir sua importância e seus limites. 

Metodologia e Resultados preliminares 

Atualmente, na UFMG, o fomento à extensão por meio de editais se estrutura em 

em torno dos seguintes objetivos: 

1. Aprimoramento e diversificação dos programas de fomento à extensão, por 

meio da expansão da abrangência dos editais publicados pela própria PROEX e em 

parceria com as demais Pró-Reitorias Acadêmicas da universidade, com concessão de 

bolsas para estudantes de graduação e de pós-graduação; 
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2. Fomento da integralização curricular das atividades de extensão, que na UFMG 

devem estar vinculadas às atividades acadêmicas curriculares de graduação, conforme 

estabelecido pela Resolução nº 10/2019 do CEPE, com vistas ao cumprimento da meta 

12 do PNE, regulamentado pela Resolução nº 07/2018 do Conselho Nacional de 

Educação; 

3. Publicação de editais que atendam a questões emergenciais e que contribuam 

para o fortalecimento de políticas públicas, como os direitos humanos e as ações 

afirmativas de ingresso de estudantes na universidade; 

4. Publicação de editais de apoio à publicação de produtos da extensão, como 

jogos, cartilhas, livros, aplicativos, produtos audiovisuais; 

5. Publicação de Edital de Apoio às Atividades de Campo das atividades de 

extensão por meio da concessão de recursos financeiros para o custeio de deslocamento, 

alimentação e hospedagem; 

6. Fomento de atividades de extensão que articulem a dimensão tecnológica e de 

inovação com problemas da sociedade, em consonância com a política de inovação da 

UFMG e da Política Nacional de Extensão Universitária; 

A DAFE dedica-se à elaboração, divulgação, avaliação, gerenciamento e também 

ao aperfeiçoamento dos seus editais de fomento, entendidos como ferramentas de 

divulgação e de indução das políticas de extensão da UFMG emanadas pela PROEX e 

também como uma forma de oportunizar o apoio à diversas atividades extensionistas 

submetidas aos processos seletivos regulamentados por eles. Os Editais, como 

documentos públicos que formalizam, apresentam e instituem regras para um processo 

seletivo, são entendidos como um meio adequado de alocação e distribuição de recursos 

dentro da instituição por seu caráter público e transparente e por sua seleção baseada na 

formalidade e no mérito, sejam esses recursos concedidos por meio de bolsas para a 

participação de discentes nas ações ou pelo apoio financeiro para compras ou contratação 

de serviços. 

A DAFE/PROEX adota uma metodologia participativa para a elaboração dos 

editais, que são iniciados na própria Diretoria, passam pela leitura dos setores/órgãos 
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porventura implicados no édito, retornam para a DAFE para mediação das contribuições 

e depois são encaminhados para a análise, discussão e aprovação do documento final 

pelos órgãos colegiados pertinentes, principalmente pela Câmara de Extensão. 

Na primeira etapa, a equipe técnica da Diretoria realiza o levantamento das Leis, 

Decretos, Normas, Resoluções e outros documentos oficiais atinentes ao tema do Edital 

tanto interna quanto externamente à UFMG, etapa essa que objetiva levantar a 

fundamentação legal ou institucional para o edital que se pretende lançar e que consolida 

a segurança jurídica do édito em questão. Em seguida, são realizadas buscas por editais 

de outras instituições universitárias ou de outros órgãos governamentais ou fundações de 

apoio às universidades com o objetivo de verificar se outras instituições de ensino, órgãos 

governamentais ou mesmo empresas já se debruçaram sobre a questão, bem como a 

maneira como procederam. Munida dessas informações, a equipe da DAFE discute os 

conceitos e as condicionalidades determinantes do Edital antes de dar início à sua redação. 

Após concluída a sua redação, cada Edital é encaminhado para discussão colegiada na 

Câmara de Extensão, que pode deliberar por mudanças e que faz a aprovação final do 

edital antes da sua publicação. Pelos limites desse trabalho, não serão abordados os 

processos de avaliação de cada edital, os seus resultados estatísticos e o modo de 

gerenciamento de cada edital após publicado o resultado final da seleção. 

Por último, cabe destacar que como resultado da diversificação do fomento por 

meio dos editais, nos últimos 4 anos, a DAFE realizou a publicação de 11 editais, que 

são: (1) o já consolidado Edital PBEXT, de Fomento de Bolsas de Extensão para 

Programas e Projetos (Edital da PROEX), lançado anualmente; (2) o Edital de Fomento 

à Formação em Extensão Universitária (PROEX/PROGRAD); (3) Edital de Fomento a 

Produtos Extensionistas Destinados à Educação Básica e Profissional Pública; (4) Edital 

de Bolsas de Iniciação Científica em Interface com a Extensão para a Rede de Museus e 

Espaços de Ciências e Cultura da UFMG (PRPq/PROEX); (5) Edital de Fomento a 

Programas e Projetos de Extensão Inscritos no Programa Participa UFMG Mariana - Rio 

Doce (PROEX/PRPG); (6) Edital de Apoio às Atividades de Campo; (7) Edital de 

Fomento ao Empreendedorismo Social e Inovação; (8) Edital de Fomento de Bolsas para 

315



                              
Apoio à Gestão da Extensão na UFMG; (9) Edital de fomento de bolsas para programas, 

projetos e cursos de extensão em Direitos Humanos; (10) Edital de apoio à infraestrutura 

de atividades de extensão da UFMG desenvolvidas no âmbito dos cursos populares e 

comunitários preparatórios para o ingresso na graduação e na pós-graduação e (11) Edital 

de Voluntários.  

Considerações finais  

Nesse trabalho de fomento, estão presentes as certezas de que a extensão 

universitária produz uma atuação social deliberada, de impacto e indutora de 

desenvolvimento local, regional e nacional, que se articula com políticas públicas, que 

atua e produz conhecimentos e que, portanto, configura-se como um instrumento por 

excelência de inter-relação da universidade com a sociedade, de oxigenação da própria 

universidade, de democratização do conhecimento acadêmico, assim como de reprodução 

desse conhecimento por meio da troca de saberes com as comunidades. Ela é uma via de 

mão-dupla, um processo que se realiza por meio da interação dialógica, que traz múltiplas 

possibilidades de transformação da sociedade e da própria Universidade Pública 

(FORPROEX, 2012). Daí a importância de se apoiar o desenvolvimento da extensão e a 

necessidade de se ter recursos para a extensão assegurados dentro da matriz orçamentária 

pública federal para as universidades. Nesse sentido, a DAFE/PROEX entende que há 

limites para a sua atuação advindos de limites orçamentários da própria instituição, que 

pode resultar em menor alcance institucional. Mesmo assim, a DAFE/PROEX investe em 

frentes diversificadas para se obter capilaridade no fomento e tentar garantir apoio para 

as várias áreas do conhecimento e áreas temáticas de extensão presentes da universidade.  
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Resumo 
 
A creditação da extensão nos currículos de graduação, como parte do processo de 
institucionalização desse fazer acadêmico é pauta urgente na agenda das universidades 
brasileiras. Com o intuito de discutir a regulamentação da curricularização da extensão 
nessas instituições, o presente trabalho buscou investigar as ações de extensão passíveis 
de integralizar os currículos. A análise foi realizada com base na literatura a respeito da 
extensão universitária e sua relação com o currículo acadêmico. O procedimento 
metodológico consistiu no exame documental das resoluções e informações institucionais 
relativas ao tema. Os resultados revelam que se trata de processo em curso e que algumas 
universidades federais estabelecem condicionalidades para determinadas ações de 
extensão, indicando disputas em torno da curricularização da extensão na graduação. 
 
Palavras-chave: Extensão Universitária; Curricularização; Universidades Federais. 
 

Corpo do Trabalho 

A curricularização da extensão, como parte do processo de institucionalização 

desse fazer acadêmico, se encontra atualmente na agenda das universidades brasileiras.  

A estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2014) prevê que 10% dos 

créditos curriculares exigidos para a graduação sejam destinados à extensão universitária 

(BRASIL, 2014). Essa previsão foi regulamentada, em 2018, pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), tornando obrigatória a presença e creditação da extensão na matriz 

curricular dos cursos de graduação (BRASIL, 2018).  

Esse processo tem sido desafiante para as instituições, pois extrapola as questões 

relativas ao planejamento acadêmico, diz respeito à função social da universidade e 

envolve mudanças “na concepção da própria universidade, com um olhar mais atento aos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo - Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Conhecimento e Inclusão Social em Educação da UFMG e Técnica em 
Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de Extensão da mesma instituição. E-mail: nfcdoutorado@gmail.com. 
3 Professora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFMG. E-mail: m.rosimary@gmail.com.   
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sujeitos em formação e à sociedade numa efetiva integração entre ensino, pesquisa e 

extensão” (GOMES et al, 2019, p.15). Conforme Gadotti (2017, p.19), o PNE convocou 

a universidade a discutir os sentidos epistemológicos do currículo, da universidade e da 

educação desejados, sendo necessário responder à pergunta: que extensão queremos para 

construir a universidade que sonhamos. Qual é nosso projeto de extensão?  

Considerando a relevância do tema e com o propósito de contribuir com a reflexão 

e sistematização do conhecimento, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os 

resultados parciais de estudo em andamento a respeito da institucionalização e avaliação 

da extensão nas universidades federais. Como recorte deste estudo mais amplo, a 

regulamentação da curricularização da extensão nessas instituições foi analisada. A 

pesquisa documental consistiu no levantamento, sistematização e análise de resoluções 

dos órgãos colegiados superiores e informações sobre o tema disponibilizados nos sites 

das Pró-Reitorias de Extensão ou Órgãos Equivalentes (PROEx). A pesquisa dos 

documentos foi realizada entre os meses de junho e agosto de 2019.  

No que diz respeito aos resultados encontrados (Tabela 1), grande parte das 

universidades federais achavam-se em “processo de discussão” (38,1%) da 

curricularização. Resoluções regulamentando o tema foram identificadas em 25,4% das 

instituições. Não foram localizadas informações a respeito da definição ou discussão do 

tema, conforme as normativas vigentes, em 22,2% das universidades. Naquelas 

classificadas como “outros” (11%), trata-se, sobretudo, de resoluções ou informações 

relativas a inserção da extensão universitária nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) 

de graduação como componente curricular complementar ou optativo, entre outros.  
 

TABELA 1 - Inserção da Extensão nos cursos de graduação das Universidades Federais (2019) 

Definição  
Total 

N. % 
Processo em discussão 26 41,3 
Definição em Resolução (torna obrigatório) 16 25,4 
Informação não encontrada 14 22,2 
Outros 7 11,1 
Total  63 100,0 

    Fonte: Elaboração própria, a partir de pesquisa documental.  
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Nas universidades federais onde a inserção curricular da extensão encontra-se em 

“processo de discussão”, foi identificada a realização de reuniões/eventos envolvendo os 

órgãos colegiados superiores, pró-reitorias de extensão e graduação, núcleos docentes 

estruturantes (NDE), unidades acadêmicas, comitês setoriais de extensão e, ainda, 

comissões específicas ou grupos de trabalho sobre o tema e a realização de diagnósticos 

juntos aos cursos de graduação. A mobilização de todas as instâncias envolvidas e as 

ações denotam a complexidade de tornar a extensão parte integrante do currículo oficial 

das instituições, certamente marcada por intensas disputas e tensões em torno do que deve 

ser valorizado na formação dos estudantes.  

Quanto às universidades federais que já regulamentaram o tema, destaca-se que 

sete delas o fizeram após a aprovação do PNE em 2014, outras oito, mais recentemente, 

a partir da determinação do CNE e uma ainda sob a vigência do PNE 2001-2011. Da 

análise destes documentos, destacam-se as modalidades de extensão passíveis de 

integralização curricular. 

Todas as ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos e prestação de 

serviços) podem ser integralizadas em oito universidades, mas duas delas estabelecem 

condicionalidades: cursos, eventos e prestação de serviços devem ser vinculados a 

programas e projetos ou estar previstos nos PPC. Em três universidades, com exceção da 

prestação de serviços, as demais ações podem ser integralizadas, mas em uma delas, os 

projetos, cursos e eventos precisam estar vinculados aos programas inseridos nos PPC e 

avaliados pelas pró-reitorias de extensão e graduação. Em quatro universidades, apenas 

programas e projetos podem ser integralizados, sendo que em duas delas, as ações 

vinculadas também são consideradas. Por fim, em uma universidade essas definições são 

remetidas à regulamentação da PROEx. Algumas dessas resoluções preveem ainda a 

aprovação das ações de extensão nas instâncias competentes e a definição, pelos cursos 

de graduação daquelas, passíveis de integralização curricular, a serem inseridas nos PPC.  

As condicionalidades definidas por algumas instituições apontam a existência de 

disputas em torno de quais ações podem ser reconhecidas nos currículos acadêmicos. 

Considera-se que essas condicionalidades remetem a própria história da extensão 
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marcada pelo predomínio de ações pulverizadas e de caráter eventual, desvinculadas, 

muitas vezes, do ensino e da pesquisa, tais como cursos, eventos e a prestação de serviços 

(OLIVEIRA, 2014). No último caso, o ranço assistencialista e mercantilista também pode 

explicar o não reconhecimento da prestação de serviços em algumas instituições. Assim, 

prioriza-se as ações de maior relevância acadêmica e social – programas e projetos – que 

em tese, são desenvolvidas de acordo com as diretrizes da extensão, admitindo-se as de 

caráter mais eventual, desde que vinculadas aos programas e projetos.  

As tensões em torno do sentido e das concepções acerca das ações e diretrizes da 

política nacional de extensão no processo de curricularização da extensão vem sendo 

apontado pela literatura (BENETTI; SOUSA; SOUZA, 2015), indicando que não há 

neutralidade no processo de escolha de determinadas modalidades de ações.  O ajuste 

curricular sem o aumento da carga horária (CH) dos cursos e a necessidade de se garantir 

condições para a participação de todos os estudantes e para a realização das ações também 

são considerados desafios desse processo. A definição da CH é um aspecto fundamental 

e altamente conflitivo, uma vez que, a depender de como se concebe a extensão, sua 

inserção pode significar a exclusão de atividades formativas já legitimadas no currículo.  

Esses desafios remetem às seguintes questões: há programas e projetos em número 

suficiente ao quantitativo de estudantes de graduação das universidades federais e ao 

cumprimento da CH regulamentada? A participação em cursos, eventos e prestações de 

serviço, ações muitas vezes isoladas e com CH reduzida, são pertinentes à formação dos 

estudantes? Como garantir as condições de qualidade para que todos os estudantes 

participem das ações de extensão em um contexto de progressiva restrição orçamentária 

das universidades federais?    

Sem a pretensão de responder a todas essas questões neste momento, pondera-se 

que as possíveis respostas devam partir da concepção de extensão como instrumento 

pedagógico na formação universitária para a construção de valores sociais e o 

desenvolvimento da cidadania para além do universo profissional (COELHO, 2014) e 

considerar as mudanças necessárias nos currículos acadêmicos, espaço historicamente 

disciplinar (FERREIRA; GABRIEL, 2008). Deve levar em consideração ainda, a 

320



                              

 

singularidade de cada projeto pedagógico e a proposta política com a qual cada instituição 

se compromete (IMPERATORE; PEDDE; IMPERATORE, 2015). 

 A partir dos aspectos sistematizados, conclui-se que a inserção da extensão na 

matriz curricular dos cursos de graduação ainda se encontra em andamento na maioria 

das universidades federais, inclusive para aquelas que já regulamentaram o tema, uma 

vez que o fundamental diz respeito às mudanças nas concepções de formação e de ensino-

aprendizagem. Defende-se que apenas ações de extensão comprometidas com a formação 

de estudantes e a produção de conhecimentos no sentido de uma ética pública sejam 

reconhecidas nesse processo. Sob essa direção, esse processo poderá resultar no 

aprofundamento e consolidação da institucionalização da extensão enquanto dimensão 

acadêmica e função social das universidades, enraizada no currículo e voltada aos 

interesses sociais mais amplos. 
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Sentidos de la Vinculación con el Medio en Chile: Misión Universitaria 

en Disputa1 
Diego Salazar Alvarado2 

Universidad de Santiago de Chile 
Resumen 
 
La discusión sobre la extensión universitaria ha tomado relevancia en las últimas décadas. 
En Chile, se emplean las definiciones de los entes reguladores para orientar la misión, 
definida como Vinculación con el Medio. En ese contexto, el objeto de la investigación 
es identificar los sentidos de la vinculación con el medio producidos en universidades 
chilenas. Con ello, se reconocen los consensos y tensiones entre los casos del estudio, 
identificando los énfasis que ponen los diferentes tipos de Universidad, ya sean 
tradicionales, regionales, privadas masivas o privadas de elite. De tal manera, se 
caracteriza a la misión universitaria estudiada como una función en disputa por su sentido, 
cuestión que, de momento, la perspectiva del emprendimiento y el accountability ha 
estado a la cabeza. 

Palabras-clave: Vinculación con el Medio; Extensión; Educación de mercado 
 
Introducción 

En distintos momentos de la historia de Chile, el compromiso de las principales 

universidades con la sociedad ha sido un aspecto de gran relevancia, sobre todo en el siglo 

XX, en el que han sido parte de procesos sociales y productivos del país de forma activa 

y en algunos momentos protagónica.  

Actualmente, el modelo educativo chileno se caracteriza por una profunda 

mercantilización y segregación (BELLEI, 2020; ORELLANA C. et al., 2019), 

consecuencias de la imposición del proyecto contrarrevolucionario del régimen 

autoritario iniciado en 1973 (GARRETÓN, 2009). Desde la perspectiva “modernizadora” 

del régimen militar, que en lo medular era radicalmente neoliberal y privatizadora, se 

relega al Estado a una presencia subsidiaria, rompiendo con el tradicional rol mayoritario 

 
1 Propuesta presentada al Eje 1 - Institucionalización de la Extensión Universitaria – Epistemologías del V Congreso 
de Extensión de AUGM. 

2 Administrador Público de la Universidad de Valparaíso, Magister © en Ciencias Sociales Universidad de Chile. 
Actualmente se desempeña como Encargado de proyectos de Vinculación con el Medio, en la Universidad de Santiago 
de Chile. Contacto: diego.salazar.a@usach.cl 
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y hegemónico de la educación pública. Con ello, la expansión de la educación superior 

es llevada a cabo vía mercado, acentuado por una retórica modernizante asociada al 

proyecto neoliberal (ORELLANA 2016), sello de la experiencia dictatorial más 

refundacional del continente (RUIZ; BOCCARDO, 2014). 

De esta forma, el Estado toma un rol de evaluador, en la lógica del accountability. Ello 

incidió directamente en cómo se comprende la relación universidad-sociedad. Así, 

durante 2006, al amparo de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior se sustituyó el concepto de “extensión universitaria” por “vinculación con el 

medio”, por lo que, se “deshistoriza y anula la memoria social y política de una 

institucionalidad con un fuerte componente simbólico para el país” (GONZÁLEZ, 

2017,p.112). En esas circunstancias, las políticas y definiciones que se dirigen desde el 

Estado sobre la misión social de la Universidad son imprecisas en lo teórico y en lo 

práctico, incentivando a las universidades a centrarse en evidenciar su cumplimento con 

ciertos estándares, en detrimento del genuino aporte al medio, en lo social, político o 

ambiental (QUINTEROS, 2019).   

Siguiendo a Laclau y Mouffe, Tommasino y Cano (2016), quienes definen a la extensión 

como un significante vaciado, que varía según el proceso de disputa por la hegemonía en 

la sociedad. En Chile, la diversidad de universidades, su dependencia administrativa y las 

definiciones instaladas desde los entes reguladores, generan un escenario en el cual la 

función encargada de la relación Universidad – sociedad se entienda de diferentes formas. 

Objetivos 

Identificar las principales tensiones y consensos presentes en las interpretaciones 

producidas por universidades chilenas sobre la vinculación con el medio.  

Metodología 

En términos metodológicos se adoptó una estrategia cualitativa con una perspectiva 

exploratoria (FLORES GUERRERO, 2013). El estudio apuesta por la selección de 

múltiples casos (YIN, 2018), en concreto ocho universidades. De esta manera, el corpus 
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fue construido mediante revisión documental de definiciones oficiales de las 

universidades y fue complementado con entrevistas en profundidad a directivas y 

profesionales del área. La información producida fue procesada mediante la técnica de 

análisis de contenido (ANDRÉU ABELA, 2001). Las instituciones fueron categorizadas 

en una tipología inspirada en los trabajos de Orellana (2016) y Muñoz y Blanco (2013). 

A saber, universidades: del sistema tradicional mixto; regionales; privadas masivas; 

privadas elitistas. 

Resultados 

La vinculación con el medio es una función universitaria reconocida transversalmente 

como una labor esencial de las instituciones, vale decir, es una propiedad fundamental de 

la misma sin la cual se pierde parte de su naturaleza. De todas formas, es entendida de 

diversas maneras y comprende un abanico muy variado de prácticas dentro de su 

quehacer. En ese contexto, las instituciones presentan un aparente consenso sobre el 

objetivo último de la vinculación, el que consiste en que esta función debe apuntar a 

generar una contribución al desarrollo del país, de forma equitativa y sustentable. Sin 

embargo, no se genera mayor profundización en lo que entienden por dicho desarrollo 

cada una de las instituciones. 

La forma de comprender el desarrollo y el sentido de la función social de la universidad 

depende de la perspectiva moral e ideológica de las instituciones, por otro lado, de su 

contexto territorial y de posición en la sociedad. De esta forma, no es dotada del mismo 

sentido en las universidades públicas con tradición extensionista, comprometidas con la 

superación de las desigualdades sociales, que en las universidades que buscan incidir en 

el debate público desde la perspectiva del libre mercado, como es el caso de las 

universidades privadas de elite o las universidades privadas de masas. En este sentido se 

reconoce a la función universitaria estudiada como un campo de disputa, sobre el cual los 

diferentes proyectos de sociedad despliegan el debate de ideas orientadas a construir 

consensos en la sociedad.  
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De todas formas, existe de manera transversal y en todos los casos la difusión de la cultura 

del emprendimiento, difundiendo la meritocracia y buscando superar el conflicto de 

clases. Con ello, la responsabilidad de las condiciones de vida cae en el individuo 

directamente y no en la sociedad en su conjunto. Al estar presente transversal en los 

diversos tipos de universidad, la vinculación con el medio universitaria reproduciría dicho 

discurso. 

En relación con su ubicación, el sentido también depende del contexto territorial de la 

institución. Una universidad situada en región no dota del mismo sentido a la vinculación 

que sus análogas en la capital, pues para las primeras es muy importante la articulación 

con la organización del territorio en beneficio del desarrollo regional y territorial. Este 

énfasis que ponen las universidades regionales sólo se entiende considerando la acentuada 

centralización del país, y el carácter homogeneizador de las decisiones tomadas en la 

capital sin considerar la realidad particular de las regiones.  En ese marco, debido al 

carácter extractivista y dependiente de la economía chilena, sumado al centralismo del 

país, podemos decir que las universidades regionales están en la periferia de la periferia 

global. 

Por otro lado, sobre las definiciones de la Comisión Nacional de Acreditación respecto a 

la función estudiada, se identifica que estas nociones y definiciones son recogidas, en 

principio, de dos formas por las instituciones. Por un lado, desde una perspectiva critica, 

la cual reconoce a las nociones de la CNA como limitadas y deshistorizadas, y por otro a 

las instituciones que recogen de manera pragmática y mecánica a dichas definiciones, 

buscando cumplir con los estándares de la institución reguladora. 

A modo de cierre 

Finalmente, podemos concluir que debido a las políticas neoliberales se instaló un marco 

de indefinición de la función universitaria responsable de la relación con la sociedad. Con 

ello, cada institución opera desde su interés sin una orientación de política pública 

respecto al desarrollo económico, cultural, político de la sociedad. Con ello, la 
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vinculación se vuelve un campo de disputa abierto entre los distintos proyectos de 

sociedad que se materializan en las universidades. 

Consideraciones  

Esta ponencia presenta resultados preliminares de la tesis de Magister en Ciencias 
Sociales actualmente en desarrollo por el autor. 
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El rol de la extensión universitaria en tiempos de pandemia:
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Resumen:

Este escrito pretende ser un breve recorrido que habilite la reflexión sobre la
labor desarrollada por los Centros de Extensión Universitaria de Mar del Plata en el
contexto de la pandemia ocasioanda por el COVID-19 impregnado por las urgencias y
las problemáticas sociales profundizadas.

Palabras-clave
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Cuerpo del trabajo

Los centros de extensión universitaria son espacios de co-gestión entre la

universidad y múltiples sectores de la comunidad de la ciudad de Mar del Plata y

alrededores. Surgen de un diagnóstico acerca de las posibles formas de desarrollar la

5 Florencia Iconoclasta, Licenciada en Turismo, docente y coordinadora del Centro de Extensión Universitaria
Puerto. mail: floriconoclasta25@gmail.com

4 Gabriela Visciarelli, Licenciada en Psicología, docente y coordina Centro de extenisón universitaria Pueblo
Camet. mail: gabrielavisciarelli@hotmail.com

3 Paloma Muñoz estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social. Becaria del Centro de Extensión Universitaria
Puerto

2 Mercedes Estruch estudiante de la Licenciatura y profesorado en Sociología. Becaria del Centro de extenisón
universitaria Pueblo Camet. Mail: mercedesestruch@gmail.com

1 propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de
AUGM.
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política y el trabajo extensionista. Para su formulación se retomaron como antecedentes

experiencias similares de otras casas de estudios latinoamericanas, tales como las de

Uurguay y Costa Rica.

Tras discusiones en torno a qué extensión se quería construir desde la Universidad

de Mar del Plata y a que modelos de implementación se aspiraba, con dependencia en la

Secretaría de Extensión se constituyen los Centros de Extensión Universitaria,

consolidándose con la finalidad del trabajo colectivo conjunto de diversos actores

territoriales: Instituciones educativas, de salud, organizaciones vecinales, organizaciones

sociales, dependencias de orden Municipal, Provincia y Nacional y la Universidad

puedan construir nuevos espacios y procesos comunitarios de aprendizaje que alcancen la

mejora de la calidad de vida, garanticen y ejerzan los derechos de todes, asumiendo a la

educación como un pilar fundamental para sociedades cada día más igualitarias y

democráticas. Por lo que, es una propuesta que abona al rol social de la universidad como

constructora de conocimientos desde una “ecología de saberes” (Souza Santo; 2014)

contribuyendo y siendo parte de los procesos sociales que se desenvuelven en los

territorios particulares.

Actualmente existen diez sedes : Pueblo Camet, Zona norte, Dorrego, Puerto,

Unión sur , Sud Oeste, Miramar, Balcarce,Batan, Santa Clara y Sierra de los Padres. Si

bien desde la Secretaría de extensión universitaria de la cual dependen los CEUS se

tienen ciertas líneas de trabajo mancomunadas es importante comprender a los diversos

territorios con sus particularidades sociales, económicas , culturales y políticas que

determinan en su mayoría las lógicas de vinculación y de poder al interior de los

mismos.

El equipo de trabajo de los CEU cuenta con la figura de un coordinador general y cada

equipo se componen por una coordinación docente y una beca estudiantil, contando en

total con un recurso humano dinámico interdisciplinario de 23 personas que se encuentra

en proceso de ampliación, al incorporarse en el 2020 un CEU con vistas a incluir uno

nuevo para fines del corriente año, lo que se traduce en la ampliación estratégica de la

zona de influencia de la Universidad en los territorios.
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Los ceus se caracteriza por ser un dispositivo cuya particularidad es la presencia

constante en los territorios que habita, lo que permitió que luego de varios años, sean

parte de las redes institucionales, las mesas de trabajo municipales y organicen

actividades con les diverses actores sociales. En ellos se radican y acompañan proyectos

y actividades de extensión, prácticas sociocomunitias de las diferentes unidades

académicas y propias de cada ceu, su motor de partida son las instancias de diálogo de

saberes entre les6 actores sociales.

En marzo del 2020 se disponen las medidas socio sanitarias de aislamiento

frente a la pandemia por el COVID-19 que generó un virage en las estrategias y formas

de trabajo de los ceus, siendo este punto el que motivó el presente escrito a los fines de

socializar e intercambiar la experiencia extensionista local con otres ante el contexto

de emergencia.

Ante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado ante la inminente

pandemia por el COVID-19 y la profundización de las problemáticas sociales existentes

que requieren de la construcción de estrategias comunitarias para dar respuestas a la

urgencia social, económica y alimentaria comenzaron a constituirse los Comités

Barriales de Emergencia (en adelante CBE) en organizaciones communitarias que

iniciaron su proceso de constitución, cada Comité- actualmente 34 que funcionan en el

Partido de Gral. Pueyrredón- abarca varios barrios, distribuidos para mayor

organización entre los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Oeste y Suroeste. De este

modo, los CBE se fueron conformando como un espacio amplio en donde convergen

diversos actores, instituciones y asociaciones: instituciones públicas, organizaciones

populares, agrupaciones políticas, iglesias, organizaciones sindicales, redes

institucionales , instituciones educativas municipales y provinciales, programas de

abordaje comunitario, los centros de extensión universitaria, servicios sociales,

6 En el marco de la Ordenanza de Consejo Superior N°1245/2019 de la UNMDP, se utilizará
lenguaje igualitario no-excluyente, con el fin de incluir la diversidad de identidades
sexo-genéricas.
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referentes comunitarixs, comedores y merenderos, entre otras que se encuentran

singularizadas en los territorios particulares en los que cada CBE se gestó.

Encaminados en hacerle frente a la crisis socio sanitaria que comenzaba a

gestarse en nuestra ciudad, como forma de aunar las acciones desarrolladas frente a la

pandemia por las dependencias universitarias se creó a princinpios de mayo el

Programa “Universidad Nacional de Mar del Plata contra las desigualdades”

dependiente de Rectorado (RR 3306/20) que continúa su funcionamiento hasta la

actualidad y propone los siguientes objetivos: 1)Articular con las diferentes

instituciones, organizaciones sociales y movimientos populares la identificación

conjunta de núcleos problemáticos que posibilite definir escenarios de intervención a

corto, mediano y largo plazo. 2)Contribuir a la transformación social desde una praxis

crítica sobre los patrones hegemónicos y desiguales en la producción, consumo y

distribución de bienes y servicios, destinada a mejorar la calidad de vida y promover el

bienestar de la población. 3) Desarrollar un campo de acción interinstitucional,

interdisciplinario, dialógico y participativo, a partir de la extensión universitaria crítica,

que posibilite el desarrollo de una práctica reflexiva y hacedora en torno a los problemas

de desigualdades que atraviesa nuestra sociedad. 4)Elaborar propuestas y acciones

colectivas desde dispositivos institucionales y con la asignación de recursos específicos.

5)Articular y enriquecer las perspectivas de abordaje para una visión social, integral y

colectiva de la salud, la alimentación y sobre todo para la lucha en contra de las

desigualdades.

El programa articuló con la fundación de la Universidad7, entidad civil sin fines de lucro

creada en 1994 por la Universidad, instituciones del sector privado y entidades del

tercer sector. Durante el 2020 la fundación creó un “Fondo solidario” que se sustenta

con los aportes de lxs miembrxs de la comunidad universitaria, vecinxs, y empresas

aledañas abocado a reducir los efectos económicos y sociales que la pandemia

profundizó. Hasta el día de la fecha la fundación recaudó 4.432.606 pesos encauzados

7 Para interiorizarse con la Funcación de la UNMdP https://fundacionunmdp.org.ar/
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a través de los Comités Barriales de Emergencia (en adelante CBE) a diferentes

instituciones comunitarias de la zona.

Este escrito pretende ser un breve recorrido que habilite la reflexión sobre los

caminos recorridos por los centros de extensión universitaria en este contexto

impregnado por las urgencias y problemáticas sociales profundizadas.
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Resumo 
 
O Plano de Trabalho de Extensão Universitária de 1975 foi marcado pelo pensamento 
de Paulo Freire, sobretudo a sua obra: “Extensão ou Comunicação?”. A obra de 1969 
apresenta uma perspectiva, diferente da visão predominante naquele contexto, do ser 
humano como sujeito das suas ações e do curso de sua história e não de um objeto que 
sofre a ação de extensão. O objetivo deste resumo crítico é retomar essa obra numa 
análise a partir da discussão sobre a extensão universitária contemporânea, buscando 
uma aproximação e tentando perceber a relevância dos temas tratados, bem como sua 
pertinência, nas ações de extensão. As ideias de Freire continuam importantes para o 
debate sobre a extensão entre as universidades, a sociedade, o Fórum de Pró-reitores de 
Extensão e as instâncias governamentais. 
 
Palavras-chave: Extensão universitária; Comunicação, Dialogicidade; Educação. 

 

 

Introdução 

O Plano de Trabalho de Extensão Universitária, criado em 1975, foi fortemente 

marcado pelas ideias do pensador e educador popular Paulo Freire, sobretudo aquelas 

que constam em sua obra: “Extensão ou Comunicação?” (NOGUEIRA, 2005). Essa 

obra apresenta uma perspectiva do ser humano, principalmente os oprimidos e os 

excluídos, como sujeitos das suas ações e do curso de sua história, contrapondo à visão, 

predominante naquele contexto, de objeto que sofre a ação de extensão. O ensaio, 

publicado no Chile em 1969, analisa o problema fundamental do encontro entre os 

saberes ou duas visões de mundo e de percepções da realidade: uma urbana, 

                                                             
1 Trabalho apresentado no Eixo 1 de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Agrárias, email: 
fredericomineiro@ufmg.br 
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institucional, teórica, cientificista e a outra de cunho popular, tradicional, camponesa, 

com um acúmulo histórico ancestral dos povos andinos, de milhares de anos. Embora 

haja uma clara dicotomia, não se trata de um maniqueísmo míope. Ao contrário, o 

assunto tangencia a mediação para o desenvolvimento das atividades de extensão, a 

saber, a linguagem e o método, de acordo com objetivos, intenções e interesses de quem 

realiza as atividades de extensão. 

 Objetivo  

O objetivo deste texto, um resumo crítico, é retomar a obra “Extensão ou 

Comunicação?” numa análise a partir da discussão sobre a extensão universitária 

contemporânea, buscando uma aproximação e tentando perceber a relevância dos temas 

tratados, bem como sua pertinência, no campo das ações de extensão. 

Metodologia 

Resumo crítico por meio da análise e da elaboração de um ensaio fundamentado na obra 

de Paulo Freire: “Extensão ou Comunicação?”, cuja primeira publicação ocorreu no 

Chile, em 1969, durante o período que ficou exilado naquele país. 

Análise da obra revisitada 

A obra “Comunicação ou extensão?” é dividida em três partes: o primeiro capítulo 

apresenta uma discussão semântica sobre a palavra extensão e os diversos equívocos 

sobre de que se trata a atividade de extensão. O segundo capítulo aborda a ação de 

extensão quando não imbuída dos pressupostos da educação, do respeito e da percepção 

do ser humano como sujeito e não como objeto, bem como o profissional que irá 

trabalhar no campo primeiramente como educador, antes da sua competência técnica, 

sem prescindir da mesma. Finalmente, o terceiro capítulo retoma a questão, título do 

livro e reforça a educação e o processo de aprendizagem. 

O termo extensão, como qualquer outro, foi, é e será entendido a partir de diferentes e 

muitas vezes divergentes pontos de vista. Embora o enfoque na obra em análise fosse 
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mais voltado à observação das práticas dos engenheiros agrônomos chilenos, as 

considerações, as críticas e a reflexão quanto ao modo de agir, numa ação de extensão, e 

seus impactos na vida das pessoas, são válidas para orientar todas as áreas do 

conhecimento da universidade que pretendem se envolver em ações de extensão. 

Entretanto, como em toda ação humana, na qual não há neutralidade, a atividade de 

extensão é uma ação política. Nessa perspectiva, não se trata simplesmente de 

transferência de conhecimento para os que não o possuem, trata-se de chamar à atenção 

para um encontro entre dois universos que sabem: o saber acadêmico/científico e o 

saber popular/tradicional. Essa reflexão não é levada em consideração nos trabalhos que 

resultam em ações muito pontuais e de natureza assistencialista, perpetuando a 

dependência, sempre que são realizadas para as pessoas e não com as pessoas. 

Diante deste cenário, o autor critica os formuladores das atividades de extensão e os 

extensionistas que, na sua opinião, antes deveriam ser educadores e ter consciência 

dessa realidade. E será essa percepção que enxergará as pessoas não como coisas, 

objetos da transmissão, superiora de conhecimento, e sim como sujeitos, que poderão 

ser auxiliados, respeitando a sua cultura e o seu tempo de ser e de aprender, a 

transformarem o mundo, o seu entorno, a sua realidade. Surge assim, a possibilidade de 

uma ação cidadã que pode provocar a ruptura da dependência ou do fatalismo e não 

mais reforçar e manter as pessoas como ignorantes, atrasadas, sem saber e com a baixa 

autoestima que leva a falta de iniciativa e resignação perante os desafios e dificuldades 

do cotidiano, da vida. 

Para que haja um processo educativo de extensão, na visão freireana, é discutido o 

encontro dos saberes em oposição à ação de estender o conhecimento por parte daqueles 

que se julgam sabedores àqueles julgados como os que não sabem. Assim, é reafirmada 

a importância de entender que o conhecimento se constitui nas relações das pessoas com 

o mundo, resultando em transformações e novas relações. Esse processo se aperfeiçoa 

no momento em que as pessoas, conscientes de si, do seu grupo social e da realidade, 

passam a ler o mundo, o contexto político, econômico, social, ambiental, ético e 
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tecnológico, passando a problematizar de modo crítico cada um e todos esses elementos 

relacionados. 

O trabalho realizado num processo de extensão, por mais técnico que seja e utilize 

mídias sociais, não poderá prescindir de uma ação pedagógica que contemple o ser 

humano, que irá utilizar a tecnologia afetará o mundo e as pessoas ao seu redor, de 

modo a contribuir para melhorá-lo ou para torná-lo pior, portanto corresponsáveis pela 

sociedade e pela reivindicação do desenvolvimento, não meramente econômico, mas de 

modo integral tanto da pessoa como da coletividade. 

A dialogicidade é outro termo considerado caro e fundamental para Freire (1988) numa 

ação de extensão. O diálogo e a valorização da voz e da vez do outro são pontos muitas 

vezes difíceis de convergir quando a ação de extensão é autoritária, e repleta de 

preconceitos que não valorizam as pessoas e seu saber tradicional. Aqui, encontra-se a 

formulação de ações, que são verdadeiros pacotes tecnológicos, dentro dos gabinetes e 

implementados de cima para baixo, numa verdadeira invasão cultural. Tais atividades 

tendem ao fracasso total, com desperdício de tempo, recursos, dinheiro público, além de 

frustrar expectativas e gerar descrédito às futuras propostas que, de fato, poderiam vir a 

ser dialógicas.  

Desse modo, o autor prefere naquela situação utilizar o termo comunicação ao invés de 

extensão, respondendo à pergunta título do seu ensaio e demonstrando que aquele 

modelo de extensão estava fadado ao fracasso como ação educativa e libertadora, ou 

seja, aquela ação que, de fato, pudesse contribuir para a transformação da vida das 

pessoas e da realidade. O agente externo terá que mudar a sua perspectiva de si e dos 

outros para não ser um mero difusor de produtos e de pacotes tecnológicos, por vezes, 

inadequados às necessidades locais. Preparar-se para ser um educador, com atitude de 

respeito, diálogo e que acredite sinceramente na capacidade das pessoas e na autonomia 

das comunidades e grupos sociais. Longe de idealismos ou visão romanceada, o texto 

provoca e convoca os profissionais e suas respectivas instituições que trabalharão nas 
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comunidades, a trabalharem com as pessoas desde o planejamento, elaboração, 

realização e avaliação dos projetos de extensão. 

Considerações finais 

Ao discutir a obra em análise, foi possível perceber a sua repercussão, ao longo do 

tempo, como referência obrigatória em vários cursos e universidades em todo país. No 

Brasil, as universidades vêm pensado e repensado a Extensão Universitária, tendo como 

marco a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras (FORPROEX), em 1987, dando continuidade a uma busca da 

melhoria qualitativa e quantitativa das atividades de extensão (FORPROEX, 2012). Na  

concepção de extensão apresentada pelo FORPROEX a instituição de ensino superior 

estende sua área de atendimento às organizações e populações de um modo geral, delas 

recebendo influxo no sentido de retroalimentação dos demais componentes, ou seja, o 

ensino e a pesquisa; vindo ao encontro das ideias discutidas por Paulo Freire. As ideias 

de Freire seguem sendo importantes, como foi analisado, para provocar e estabelecer 

um constante debate sobre a extensão entre as unidades e departamentos das instituições 

de ensino superior, a sociedade, o Fórum de Pró-reitores de Extensão e instâncias 

governamentais. A obra aí está, não se esgota, pode e deve sempre ser revisitada e 

ressignificada conforme as vicissitudes e desafios que a contemporaneidade exige ou 

cada contexto específico. 
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Compartilhando possibilidades da Extensão Universitária através da
apresentação de ações extensionistas na saúde humana1

Gabriela Tedeschi ZONATTO²
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Helena LARRÉ⁴

Kátine Marchezan ESTIVALET⁵

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo

Através das ações extensionistas ocorre a interação da comunidade acadêmica com a
sociedade, fortalecendo-se ainda mais com a curricularização da extensão.
Considerando tal assertiva, apresenta-se as ações de um projeto de extensão na saúde
humana, que existe desde 2017, além da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.
Em suas diversas ações, tem o total de participação de 68 discentes de graduação,
articulando com conhecimentos das disciplinas curriculares, fomentando a formação
teórico-prática. Além da dispensação de mais de 100 aparelhos ortopédicos (órteses para
membros superiores) para sociedade. As ações extensionistas têm reflexo positivo na
comunidade acadêmica, pela ampliação de conhecimentos através do fazer,
contribuindo para as demandas de saúde da sociedade.

Palavras-chave: Aparelhos Ortopédicos; Extensão Universitária; Saúde Humana;
Terapia Ocupacional.

1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da
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⁵Terapeuta Ocupacional no Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria.
Coordenadora do projeto de extensão, email: katinemarchezan@gmail.com

337



Introdução

A extensão universitária permite encontrar na sociedade, por uma participação
efetiva da mesma, o fazer do conhecimento acadêmico, pela troca de saberes
sistematizados (Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras, 2006). Com a curricularização da extensão, tem-se a possibilidade de
agregar os conhecimentos científicos e colocá-los em prática, trazendo consigo a
oportunidade de realizar ações para a comunidade externa.

A efetivação da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão torna-se parte
fundamental da formação universitária. Ao potencializar as experiências dos discentes,
abre-se caminho para uma formação mais enriquecida com trocas de saberes de diversas
áreas, colocando em prática os conteúdos estudados anteriormente e ampliando as
possibilidades de diálogo entre instituição e sociedade.

Logo, espera-se das universidades ações extensionistas para privilegiar
oportunidades, enxergar soluções, identificar potencialidades, valorizar a evolução
permanente, assumir riscos e estabelecer estratégias, promovendo resultados benéficos
para a sociedade (IMPERATORE, 2019). Sendo assim, as universidades têm um
compromisso educacional e social, firmado na Política Nacional de Extensão
Universitária (BRASIL, 2012), que integrou o ensino, a pesquisa e a extensão, além das
diretrizes e os princípios da extensão, expondo a importância da curricularização da
mesma (BRASIL, 2018).

Objetivo

Busca-se compartilhar possibilidades da extensão universitária por meio da
apresentação de ações de um projeto de extensão na área da saúde humana.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Uso de abordagem metodológica qualitativa, do tipo descritiva, com reflexão e
da análise das informações (MARCONO; LAKATOS, 2018). Apresenta-se, então, as
ações sintetizadas desde 2017, compreendendo o período de quatro anos do projeto de
extensão, mencionando suas articulações com o ensino e a pesquisa.
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Resultados, discussão e análises

De acordo com o Mapa de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM, 2021), a instituição tem 1109 ações de extensão. Entre elas está o Projeto de
Extensão “Implementação de Oficina Piloto de Órteses para Pessoas em Atendimento
Terapêutico Ocupacional”. Na modalidade de projeto de extensão, o mesmo é da área
temática da saúde, na linha de extensão na saúde humana. A comunidade externa que a
dispensação das órteses são destinadas são de pessoas de idade superior a zero anos, de
ambos os gêneros, com deformidade ou disfunção no (s) membros (s) superior (es),
independentemente da patologia: traumatológica, ortopédica, neurológica ou
reumatológica. Através do recebimento de solicitações para dispensação do recurso
proveniente de encaminhamentos de casos dos Ambulatórios de Terapia Ocupacional -
Disfunções Ocupacionais, Primeira Infância, Intervenção Precoce e Gerontologia, além
do Ambulatório de Ortopedia e Traumatologia - Cirurgia da Mão, Membros Superiores
e Ortopedia Pediátrica.

Desde a sua implementação, houve a confecção e dispensação de 100 aparelhos
ortopédicos para a comunidade externa. A ação dispensa a tecnologia assistiva, sendo
um recurso que tem como base o conhecimento oriundo de disciplinas curriculares do
Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tais
como: “Anatomia Humana I Neuromotor”, “Cinesiologia”, “Fisiologia”, “Patologia
Geral”, “Abordagens da Terapia Ocupacional Nas Interfaces da Reabilitação”, “Clínicas
da Terapia Ocupacional nas Interfaces da Reabilitação”, “Órteses”. Entretanto, para uma
melhor compreensão do desenvolvimento de órteses, é necessário que haja uma
interligação com a prática, visto que, deve-se analisar as singularidades que estão
presentes nos sujeitos e, sendo tal processo permeado por meio da extensão,
reiterando-se assim a importância que há entre ensino e a extensão.

Dentre as ações presenciais, através de parcerias com as as disciplinas:
Seminários Integrados de Prática em Terapia Ocupacional II e III; Órteses; e Estágio
Supervisionado em Terapia Ocupacional, era possível realizar observações das ações,
principalmente do processo de desenvolvimento das órteses - avaliação, criação e
manutenção, efetivando o aprendizado pela aplicação da prática.

Com a suspensão das ações presenciais, em decorrência da pandemia, houve a
necessidade de criar outras atividades, surgindo o “Grupo de Estudos Virtual” em junho
de 2020. O grupo tem como objetivo principal a discussão de artigos científicos dos
últimos cinco anos, tendo a temática sobre órtese. Com mais de 20 artigos estudados,
oferece-se a troca de conhecimentos entre discentes da Terapia Ocupacional da UFSM e
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de outras instituições, totalizando 39 integrantes e também de profissionais da saúde.
Através do interesse dos discentes em entender os impactos que um grupo de estudos
virtual possibilita a seus participantes, teve a elaboração do projeto de pesquisa
“Potencialidades do grupo de estudos virtual como apoio à formação discente: quais
suas percepções?”, com o objetivo geral de elencar quais são os principais aspectos que
a realização de um grupo de estudos virtual possibilita aos seus integrantes. O projeto de
pesquisa considera o Plano Gestão Objetivo Estratégico (PDI 2016-2026) - desafios
inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia e está em fase de
aplicação do questionário.

Considerações

As ações do projeto de extensão são essenciais para a formação da comunidade
acadêmica, especialmente dos discentes, ao complementar a formação através de
conhecimentos teóricos-práticos. O desenvolvimento de aparelhos ortopédicos (órteses)
exige conhecimentos atualizados, o que é concebido pelo grupo de estudos,
potencializando os conteúdos de disciplinas curriculares. A comunidade externa
também é beneficiada pelas ações extensionistas, através da dispensação de recursos
ortóticos, não somente pelo estabelecido em protocolos inovadores de reabilitação, mas
também com a possibilidade de retomada das suas principais ocupações. Ademais, a
instituição de ensino é contemplada pelas inúmeras pesquisas desenvolvidas e pelo
avanço científico que a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão proporciona.
A curricularização da extensão universitária, ao estruturar as suas ações através da
horizontalidade, envolvendo comunidade interna e externa, reitera ainda mais a
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão.
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“Por Un Futuro Sin Violencia Hacia Nuestros Niños, Niñas Y 
Adolescentes” 1 

Dra Pura Cristina Gauna.2 
Dr. Eduardo Aníbal Modenutti.3  

Dra. Paz Jesica Gabriela.4 
Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y políticas de la UNNE. 

Resumen 
El trabajo de ésta temática, surge del proyecto de extensión universitaria llevado a cabo 
en el año 2016, “Construyendo la Ciudadanía de las Mujeres”, a cargo de la dirección 
de la Profesora titular de la cátedra de Derechos Humanos, Facultad de Derecho UNNE, 
siendo participante la coordinadora actual del presente. Los talleres llevados a cabo en 
la Escuela Normal José Manuel Estrada, destinados a alumnos de distintos cursos, 
reflejaron su inquietud del tema en tratativa, concluyendo que “la violencia” es una sola 
con distintos nombres y, la misma en la mayoría de los casos nace y se nutre en el seno 
familiar y se exterioriza de diversas formas fuera del mismo, siendo los niños(as) y 
adolescentes sus principales víctimas directas. 
Asimismo, la Directora y algunos docentes del presente proyecto, se desempeñan como 
investigadoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, e 
integran el “Grupo Niñez Vulnerable” (Proyecto aprobado por la Secretaría de Ciencias 
y Técnica). Tienen una trayectoria en proyectos anteriores denominados: “Niñez 
Vulnerable y políticas públicas”. “Estrategias de intervención y medición del impacto 
social de la Ley 26.061 en Corrientes”. “Niñez Vulnerable: costo de su protección 
integral” y han logrado así la continuidad de una línea de investigación en la temática 
para favorecer la posibilidad de articulación con los organismos gubernamentales 
competentes y entidades que trabajan en la protección de niños y adolescentes, para 
contribuir al debate necesario y generar propuestas para la región. 
El trabajo aborda la problemática de la violencia intrafamiliar, hacia los niños y 
adolescentes, desde una óptica interdisciplinaria. Está destinados a dos grupos: primero, 
a los alumnos primarios y secundarios; segundo, a docentes y directivos de 
establecimientos públicos o privados, ubicadas en la Ciudad de Corrientes, y en las 
localidades de Riachuelo, Ita Ibaté, San Miguel, Loreto, Berón de Astrada y Curuzú 
Cuatiá (Provincia de Corrientes).  

                                                             
1 Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM.  
2 Abogada. Profesora a cargo de la Cát. de Derecho Civil I Parte General de la Cátedra A. con dedicación exclusiva de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Integrante de Proyectos de investigaciones de la Secretaria 
General de Ciencia y Técnica UNNE. 
3 Abogado. Juez de Paz de la Localidad de Ita Ibate –Corrientes- Especialidad en Protección de Derechos de Niños Niñas y 
Adolescentes. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro – UNCAUS. 
4 Abogada. Delegada en la Localidad de Riachuelo del Centro de Atención Jurídico Integral para Víctimas de Violencia de Genero 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Pcia de Corrientes. 
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Desde el derecho, se dió a conocer las herramientas jurídicas para enfrentar la 
problemática, trabajando con la colaboración del Juzgado de Paz de cada localidad e 
invitación a los talleres a instituciones como el Ministerio de Seguridad de la Provincia, 
COPNAF y DiSEPA.  Desde el inicio del proyecto se difundió los resultados por medio 
de redes sociales (creación de fan page e Instagram y/u otros con el nombre del 
proyecto) logrando su expansión. 
Se realizó un trabajo preparatorio antes de los dictados de los talleres, por medio de 
invitaciones a programas televisivos y radiales de la zona, logrando de esta manera que 
directivos y responsables de las distintas instituciones se contacten con nosotros. Se 
recabó datos de interés para los niños/as y adolescentes, referidos a números de 
teléfonos y lugares donde recurrir en caso de ser víctima de violencia familiar, y el 
mismo fue diseñado para su entrega en folletería. Lo mismo se logró con panfletaria 
distinta para los docentes. Desde la redacción de proyecto se trabajó con dos entidades 
coparticipantes, con las cuales realizamos la selección de las instituciones con quien 
comenzar a trabajar. La elección se realizó teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la 
mayor parte de los alumnos.   
Así dimos inicio en la Ciudad de Corrientes Capital con la escuela primaria N° 14 
“Sesquicentenario”, en donde realizamos un taller teórico-práctico en un salón de acto 
con alumnos de 4°,5°,6° turno mañana, siendo los participantes alrededor de 150 
alumnos; estando a cargo de las charlas un psicólogo infantil y una docente primaria, 
ambos integrantes del proyecto, logrando una participación ardua e interesante por parte 
de los alumnos.  A su vez se realizaba el taller, en otro espacio, con los docentes y 
directivos de estos alumnos, en donde se les daba a conocer las herramientas legales en 
el caso de ser conocedores de una situación de violencia intrafamiliar por parte de sus 
alumnos.  
En los meses siguientes se fue realizando los talleres con la misma metodología, en 
colegios de nivel primario y secundario, en la ciudad de Corrientes Capital y en distintas 
localidades del interior. Las disertaciones estaban a cargo de los participantes del grupo 
con división de trabajo, en el interior, siendo responsables en cada localidad los Jueces 
de Paz de las mismas, en conjunto con docentes universitarios y docentes de nivel 
primario.  
Recorrimos desde el mes de mayo a noviembre de 2019 cinco localidades de la 
provincia de corrientes, realizando más de 10 talleres en distintas instituciones.  Nuestra 
intención fue proseguir con los talleres en el mes de marzo del 2020 y debido a la 
situación sanitaria covid-2019 no pudimos concretarlos de forma presencial para con los 
alumnos. Pero, hemos realizados dos talleres virtuales por la plataforma zoom 
destinados a los docentes, logrando la inscripción y participación de más de 250 
personas por taller, no solo de la provincia de Corrientes, sino también de las provincias 
de Chaco, Formosa, Entre Ríos, Jujuy y Rio Negro. Hemos quedado a disposición de la 
sociedad y de las instituciones para realizar nuevos talleres con los alumnos ni bien la 
situación sanitaria nos permitiera. 
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5            6 
 
 
 
 
 

7 

                                                             
5 Escuela primaria N° 14 “ Sesquicentenario” –Corrientes Capital- Alumnos de 4°,5° y 6° año. 
6 Escuela primaria N° “ Sesquicentenario” 14 –Corrientes Capital- Docentes y directivos. 
7 Colegio Secundario J. Soler. –Corrientes Capital- Alumnos de 5° año. 
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8 
 

9 

                                                             
8 Colegio Secundario J. Soler. –Corrientes Capital- Docentes y administrativos. 
9 Escuela primaria N° 403 “ Bartolomé Mitre” -Localidad Riachuelo-. Alumnos de 4°. 
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10 

11  

12 

                                                             
10 “ Escuela Normal Superior Coronel José Armand”.  Localidad Riachuelo. Profesores. 
11 Escuela Primaria N° 415 "Coronel Martin Jacobo Thomson". Ita Ibaté –Corrientes-. Alumnos 
12 "Escuela Técnica" de Itá Ibaté. Alumnos Secundario. 
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13 
 

14 
 

                                                             
13 Colegio Secundario Barnidio Sorribes (Localidad de Curuzú Cuatiá Corrientes). 
 
14 Escuela primaria Sarmiento (Localidad de Curuzú Cuatiá Corrientes 
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15 

16  
Palabras-clave  
Extensión; Universidad; Violencia; Intrafamiliar;  
 
Cuerpo del trabajo 
Introducción 

Este trabajo se contextualiza en las estadísticas brindadas por distintos organismos a 

nivel nacional en elPeríodo 2017-2018 sobre los casos de violencia intrafamiliar que 

                                                             
15 Escuela primaria Sarmiento. Localidad de Curuzú Cuatía. Corrientes.  
16 Folletería con información de interés 
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sufren los niños, niñas y adolescentes y el pedido de compromiso social por parte del 

Ministerio de Educación de Corrientes en Abril de 2018. 

Nos propusimos a indagar el tema de la Violencia Intrafamiliar en los Niños(as) y 

Adolescentes, trabajando por medio de un cuerpo interdisciplinario conformado por 

profesionales con conocimientos amplios sobre el tema y, a cargo de docentes 

universitarios de cátedras de dos casa de estudios de la UNNE (Derecho- Medicina) con 

amplia trayectoria en la temática. 

Brindando así, el apoyo a los niños(as), dando a conocer las herramientas a su alcance 

para acudir en caso de ser víctima de este tipo de violencia. Todo esto sin que sea una 

incursión a su vida privada ni implique una intromisión en su educación. 

Asimismo, contribuir con capacitaciones a docentes y directivos de las mismas 

instituciones reforzando sus conocimientos en la temática y brindarles los medios 

disponibles en cada Localidad con la que pueden trabajar para combatir este flagelo. 

Dándole a conocer los límites de sus responsabilidades civiles, penales y 

administrativas, como así también la ayuda para reincorporar al grupo al niño víctima 

que se autoexcluye o lo excluyen como consecuencia de los padecimientos vividos. 

Se espera brindar un mejor conocimiento acerca de las actuaciones que se deben llevar a 

cabo ante esta situación utilizando lo disponible en cada Localidad en particular. 

Objetivos: 

Objetivo General: Brindar aportes interdisciplinarios por medio de profesionales 

idóneos para abordar el tema de la violencia de la infancia en el seno familiar, 

fomentando un rol activo de los beneficiarios directos para poder lograr su expansión 

social a través de ellos. 

Objetivos Específicos: 1). Fortalecer y/ o transformar los conocimientos de los 

beneficiarios acerca de las redes existentes que atienden esta problemática de 

vulnerabilidad infantil. 

2). Orientar el conocimiento del docente sobre su responsabilidad en la normativa 

actual. (Civil, penal, administrativa). 
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3).Instruir sobre protocolos escolares existentes y de obligatoria aplicación para los 

Agentes de la Educación, aprobados por el Ministerio de Educación de la Provincia. 

4).Fomentar la inclusión y fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los 

niños(as), adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar, muchas veces excluidos, y 

sus pares. 

5).Instruir acerca de los protocolos de actuación judicial para el dictado de medidas 

urgentes de protección en contextos de violencia intrafamiliar. 

Materiales y Métodos (Metodología)  
a) Selección de las entidades educativas en cada localidad. 

b) Gestión formal de autorización para el dictado de talleres en las escuelas primarias 

por medio del Consejo de Educación. 

c) Antelación de contacto con las escuelas secundarias seleccionadas para su formal 

autorización por medio de Enseñanza Media y/o DIGEP de corresponder. 

d) Utilización de proyectores y vía dispositivas. Selección de materiales didácticos. 

e) Charlas de capacitación interdisciplinaria para docentes y alumnos que se llevarán a 

cabo en las distintas localidades de Riachuelo, Ita Ibate, Berón de Astrada, Curuzú 

Cuatiá, San Miguel y Capital. 

f) Los talleres serán distribuidos en dos ámbitos, el primero, dirigida a los estudiantes de 

escuelas primarias (5°y 6° grado) y secundarias. El segundo, dirigido al cuerpo de 

docentes y directivos de cada institución. 

g) Cada taller se dividirá en dos partes, una teórica, donde se desarrollará los conceptos 

básicos que dan cumplimiento a los objetivos y otra de debate, donde se dará lugar al 

aporte de ideas para fomentar un rol activo de los docentes y alumnos como ciudadanos. 

h) Cada taller tendrá la participación de los funcionarios de los Juzgados de Paz de las 

Localidades de Berón de Astrada, Ita Ibate y San Miguel, quienes explicarán los 

protocolos de actuación judicial para el dictado de medidas urgentes de protección de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia intrafamiliar. 

i) Se realizará relevamiento de datos en los distintos organismos encargados de recibir 

denuncias de violencia familiar 
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j) Se realizará encuestas anónimas destinadas a los alumnos, aptas para detectar si son 

víctimas de algún tipo de violencia en el seno intrafamiliar. 

k) El grupo de expositores, formado interdisciplinariamente, seleccionarán en forma 

conjunta las actividades a llevar a cabo en el taller para poder trabajar en un ámbito de 

confianza con los alumnos. 

l) En los talleres a realizarse con los docentes y directivos, se invitará formalmente a las 

autoridades de reconocidas instituciones, como ser la DiSEPA y COPNAF, para que 

puedan referirse brevemente con respecto a la temática desde su ámbito. 

m) Se invitará a participar al Ministerio de Seguridad, para que a través de algunos de 

sus miembros den a conocer el protocolo de actuación policial para casos de violencia 

intrafamiliar que tengan como víctima a los niños (as) y adolescentes. 

n) Por medio de redes sociales replicar las actividades llevadas a cabo. 

o) Cada taller finalizará con las informaciones de interés (Lugares donde acudir, 

dirección y teléfono 

 

-Actividades que Realizaran los Estudiantes Universitarios: 

ETAPA ACTIVIDADES DESCRIPCION 

Diagnóstico previo Difusión de las actividades. 

Colaboración en la 

preparación de los talleres 

Búsqueda de materiales 

didácticos. 

Sondeo de datos de la 

provincia. 

Junto con los profesionales 

programarán las 

actividades didácticas a 

llevar a cabo en cada 

charla, en cumplimiento 

con los objetivos. 

Realizarán sondeos y 

relevamiento de datos en la 

provincia. 

Se encargarán de la 

difusión del proyecto por 

distintos medios. 
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Actividades a Realizar con las Organizaciones Comunitarias. 

Etapa Actividades Descripción 
Diagnóstico Previo - Escoger las instituciones 

destinatarias en las 

distintas localidades y 

ahondar sobre la 

problemática. 

- Realizar una coordinación 

con antelación al taller para 

conocer las necesidades 

referidas a la temática. 

-Realizar con su 

acompañamiento un plan 

de tareas interdisciplinarias 

en las distintas 

instituciones. 

- Presentar por medio 

formal a las autoridades un 

plan de actividades 

indicando las escuelas 

destinatarias, las fechas y 

horarios de los talleres, 

para lograr el permiso 

correspondiente para el 

ingreso a las mismas y su 

acompañamiento. 

Diagnóstico Previo Presentación del calendario 

(escuelas, fechas y 

horarios) para brindar los 

talleres. 

Coordinación de horarios. 

Evaluación y Autorización 

del Consejo de Educación. 

Por medio de la 

autorización formal 

correspondiente y teniendo 

un calendario formal 

estipulado se comenzará a 

dar cumplimiento de las 

metodologías. 

Diagnóstico Previo Ahondar sobre el trabajo y 

el acompañamiento de la 

Congregación en esta 

temática a estudiantes 

Realizar un taller con la 

Congregación de La Santa 

Cruz y Pasión de Nuestro 

Señor Jesucristo en una de 
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secundarios. las escuelas secundarias del 

B° Popular- Corrientes 

Capital- en donde ellos 

ayudan a combatir este 

flagelo. 

Diagnóstico Previo Ahondar sobre el 

acompañamiento en la 

temática de la Fundación 

Pensar en la Localidad de 

Riachuelo. 

Participación en la difusión 

de los talleres. 

Cooperación en el 

relevamiento de datos 

locales. 

Acompañamiento en las 

capacitaciones -Localidad 

de Riachuelo- 

 

Resultados, discusiones y análisis  

Pudimos conocer y ahondar en profundidad la problemática por la cual están 

atravesando las distintas instituciones con respecto a la temática en estudio y así lograr 

brindarles con cada taller las herramientas a su disposición y cómo acceder a ellas.  

Logramos a través de los destinatarios hacer expansivo el conocimiento brindado y el 

compromiso social para ayudar a fortalecer el cambio necesario desde la difusión 

pública de las herramientas al alcance de cada uno de ellos en las distintas localidades.  

Pudimos dar cumplimiento a todos los talleres propuestos, y en las Localidades 

destinadas. Nos ambientamos a la situación sanitaria Covid-19 y concluir nuestras 

actividades por medio de la virtualidad. 

Fuimos y seguimos siendo invitados por distintas escuelas en la ciudad Capital y 

alrededores para brindar más talleres referidos a la temática. Dimos a conocer una 

temática que para muchos docentes era necesaria y fueron agradecidos por la misma, 

como así mismo manifestaron su malestar al no ser escuchados cuando denuncian tales 

hechos.  
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Logramos insertarnos con esta temática en las distintas instituciones que mos 

manifestaban que era y sigue siendo necesaria la disertación en las escuelas sobre tales 

herramientas, siendo que cuentan con un desconocimiento total. Asimismo fuimos 

escuchados por los alumnos y logramos la interacción pretendida, incluso fuimos 

asesores legales de casos particulares. Hemos evidenciados muchos miedos en ellos al 

referir en la temática.  

Del trabajo realizado podemos destacar que es necesario el continuo dictado de los 

talleres en referencia a la temática en las escuelas, tanto para alumnos y docentes, 

trabajando en forma conjunta con distintas organizaciones, porque la situación de 

violencia intrafamiliar que sufren los niños, niñas y adolescentes es extrema y el primer 

lugar donde recurren a pedir auxilio es en la escuela, que muchas veces no son 

escuchados por desconocimiento en la temática de los docentes, que pretender no 

inmiscuirse en la situación y otras veces por las instituciones a las cuales deben elevar 

cada caso. Es necesario el continuo trabajo de este grupo interdisciplinario de manera 

conjunta para llegar al mayor número de población posible. 

Consideraciones: Se debe seguir trabajando en vista a: 

1) Fortalecer y/ o transformar los conocimientos de los beneficiarios acerca de las 

redes existentes que atienden esta problemática de vulnerabilidad infantil. 

2) Orientar el conocimiento del docente sobre su responsabilidad en la normativa 

actual. (Civil, penal, administrativa). 

3) Instruir sobre protocolos escolares existentes y de obligatoria aplicación para los 

Agentes de la Educación, aprobados por el Ministerio de Educación de la 

Provincia. 

4) Fomentar la inclusión y fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre 

los niños(as), adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar, muchas veces 

excluidos, y sus pares. 

5) Instruir acerca de los protocolos de actuación judicial para el dictado de medidas 

urgentes de protección en contextos de violencia intrafamiliar. 

 

354



     
Referencias : 

-“Niñez Vulnerable”. María Eugenia Sierra de Desimoni y Otros. Mave Editora 2013 

-“Técnicas para investigar”. Yuni, José/ Urbano Claudio. Vol. 1 y 2 Córdoba (Arg.): 

Ed. Brujas. 2006. 

-UNICEF Argentina. Comunicado de Prensa Buenos Aires, 2017 

-UNICEF Argentina “Violencia”. Comunicación Infancia y adolescencia Buenos Aires 

2017 

-“Niños y jóvenes vulnerados .La injusticia institucionalizada 2009”. María Victoria 

Conde, María Victoria Famá/otros. Bs. As. Editorial: NOVEDUC. 

-“Violencia Familiar. Sistema Jurídico”. Silvio Lamberti, Juan Pablo Viar. Editorial 

Universidad Buenos Aires. 2005. 

-“Maltrato al Menor, el lado oculto de la escena familiar”. Cecilia P. Grosman y Silvia 

Mesterman. Editorial Universidad de Buenos Aires. 2006 

   
 
 
Dra Pura Cristina Gauna.- 
 
Dr Eduardo Anibal Modenutti.- 
 
Dra. Jesica Gabriela Paz.- 
 

355



Potencialidades extensionistas na pós-graduação: inserção social dos
Mestrados Profissionais em Educação

Eixo 1:  Institucionalização da Extensão Universitária1
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Resumo

A extensão universitária vem galgando espaços de maior destaque nas políticas
educacionais, sendo um de seus contextos emergentes, a inserção social dos cursos de
pós-graduação. Neste sentido, este trabalho buscou identificar as potencialidades do
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM, enquanto
modalidades de extensão. A abordagem é qualitativa do tipo estudo de caso, onde
analisa-se os produtos finais dos egressos do último quadriênio (2017-2020). Para o
tratamento dos dados utilizou-se a análise de conteúdo organizando-os em categorias
que são correspondentes às modalidades de extensão universitária onde os trabalhos
podem se encaixar. Como resultados, foram contabilizados 82 produtos finais, onde
identificou-se a potencialidade para 3 programas, 31 projetos, 12 cursos de formação de
professores, 6 eventos de divulgação de conteúdos educacionais e 30 prestações de
serviços extensionistas. Portanto, os MPs denotam grande potencial para que seus
produtos sejam transformados em modalidades extensionistas de forma a obter ainda
mais inserção social da pós-graduação e qualificação da educação básica e superior
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Introdução

Os Mestrados Profissionais têm como foco processos formativos e investigativos

voltados aos contextos dos profissionais da educação, a partir de suas problemáticas

com vistas ao desenvolvimento de produtos, encaminhamentos e intervenções na

realidade investigada. Considerando as características da inserção social, assim como

dos MPEs, vislumbra-se que a inserção social dessa modalidade poderá ter potencial

extensionista no âmbito da pós-graduação brasileira. Nessa perspectiva, este estudo tem

como objetivo identificar as potencialidades extensionistas do Mestrado Profissional em

Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM.

Metodologia

A pesquisa é de natureza qualitativa do tipo estudo de caso (YIN, 2012),

utilizando-se de revisão bibliográfica e análise documental. Os dados foram tratados por

meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2016), o que consistiu no levantamento do

material bibliográfico e documental, exploração e interpretação, relacionando os

produtos do Mestrado Profissional em Políticas Públicas, do quadriênio 2017 a 2020, às

modalidades de extensão universitária referenciadas na Resolução 007/2018 e do

Conselho Nacional de Educação e na política de extensão da UFSM: I - programas; II -

projetos; III - cursos e oficinas; IV - eventos; V - prestação de serviços.

Contextualizando o caso: O Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão

Educacional da UFSM

O Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional foi

instituído em 2015 com o intuito de produzir conhecimentos relacionados à formação de

qualidade de profissionais da educação, para potencializar o desenvolvimento de

práticas interventivas, por meio da ação-reflexão-ação, com conhecimento, criticidade,

comprometimento e competência (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,

2015). Quanto ao produto final, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) possibilita o

desenvolvimento de diferentes formatos: texto dissertativo; material didático/midiático;
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projeto ou plano de trabalho de intervenção em contexto educativo, entre outros, desde

que corroborem com os princípios e objetivos do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SANTA MARIA, 2015).

Desse modo, os trabalhos finais produzidos no âmbito do Mestrado Profissional

em Políticas Públicas e Gestão Educacional ao assumirem diferentes formatos, poderão

ser transformados em modalidades extensionistas, conforme será discutido na seção

seguinte, a partir das dissertações e dos produtos educacionais identificados.

A inserção social da pós-graduação em inter-relação com as modalidades de

extensão universitária: resultados

A inserção social tornou-se um requisito avaliativo na pós-graduação, buscando

atrair os pesquisadores em formação para a realização de pesquisas aplicadas às

necessidades da sociedade, incentivando assim, um processo de retroalimentação entre

ensino, pesquisa e extensão. Nessa direção, seu objetivo transcende o processo

avaliativo, buscando qualificar a formação dos profissionais bem como dos programas

de pós-graduação, além de promover a transformação social, como uma devolutiva à

sociedade.

Apesar da inserção social ser um papel de todas as funções acadêmicas, a

extensão, até o momento é que mais se aproxima do público, por sua natureza prática e

interativa (CALDERÓN; SANTOS; SARMENTO, 2011). Ainda, para estes autores “a

extensão é uma prática que revela a inserção social da comunidade universitária (ou

parcela dela) em contextos culturais, econômicos, sociais e políticos” (p.11).

De acordo com as Diretrizes Nacionais de Extensão Universitária (Resol.

07/2018), as atividades de extensão devem envolver as comunidades externas às

instituições de educação superior e estar vinculadas à formação dos estudantes, sendo as

modalidades previstas no Art. 8 “As atividades extensionistas, segundo sua

caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes

modalidades: I - programas; II - projetos; III - cursos e oficinas; IV - eventos; V -
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prestação de serviços, dentro da descrição de cada uma na política de extensão da

UFSM (2018).

Na área de educação, a inserção social na pós-graduação compreende a

participação em redes nacionais de pesquisa; parcerias com as redes de educação básica;

formação continuada de profissionais da educação; assessorias e consultorias;

organização de eventos; ações de interiorização, entre outras ações (BRASIL, 2020).

Foram contabilizados 82 produtos finais do Mestrado Profissional em Políticas

Públicas e Gestão Educacional referentes ao quadriênio (2017-2020) os quais apontam

diversas possibilidades de modalidades extensionistas. A partir de uma análise de cada

produto, identificou-se a potencialidade para 3 programas, 31 projetos, 12 cursos de

formação de professores, 6 eventos de divulgação de conteúdos educacionais e 30

prestações de serviços extensionistas.

Na modalidade “programas” destacam-se um conjunto de ações que envolvem

mais de uma modalidade extensionista. Como exemplos de projetos apontam-se a

criação de núcleo de controle de evasão, núcleo de extensão em línguas estrangeiras,

círculos dialógicos investigativo-formativos. Com relação à prestação de serviço,

pode-se citar a criação de site institucional, diretrizes, referenciais para formação

continuada e minutas de resolução. Os cursos voltam-se, em sua maioria, para a

formação continuada docente, mas também abrangem demais integrantes de conselhos

escolares. Na modalidade eventos constatou-se mostras pedagógicas, oficinas,

apresentação de e-books, entre outros.

Considerações finais

Portanto, os MPs denotam grande potencial para que seus produtos sejam

transformados em modalidades extensionistas de forma a obter ainda mais inserção

social da pós-graduação e qualificação da educação básica e superior. Ressalta-se a

importância da interlocução entre o referido programa de pós-graduação e as redes de

instituições públicas que podem ser acolhidas em suas demandas, bem como contribuir

com dados educacionais, numa retroalimentação entre ensino, pesquisa e extensão.

359



REFERÊNCIAS

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Fichas de Avaliação. Ficha de Avaliação da Área de Educação – 2017/2020.
Programas profissionais. Brasília, 2020. Disponível em:
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/educacao-pdf. Acesso em: 04 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Plataforma Sucupira. Trabalho de conclusão. Brasília, 2020. Disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/listaTrabalh
oConclusao.xhtml. Acesso em: 26 jul. 2021.

BRASIL.  Ministério  da  Educação- MEC, Conselho Nacional de  Educação.
CNE/CES  No608/2018.Brasília: 2018b.

CALDERÓN, Adolfo Ignacio; SANTOS, SRM; SARMENTO, Dirléia Fanfa. Extensão
Universitária: uma questão em aberto. São Paulo: Ed. Xamã, 2011.

Yin R. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5ª ed. Porto Alegre (RS): Bookman;
2012.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Projeto Pedagógico de Curso: Mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Santa Maria, 2015. Disponível em:
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/542/2019/04/PPC_MESTRADO-PROFISSIONAL_2015
.pdf . Acesso em: 04 jul. 2021.

360

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/educacao-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/educacao-pdf
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Carla da Luz Zinn3

Elisiane Machado Lunardi4

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo

A inserção social da/na pós-graduação, via extensão universitária, especialmente na pesquisa aplicada,
possibilita um processo de retroalimentação entre ensino, pesquisa e extensão. O objetivo deste trabalho é
relatar a importância das ações extensionistas do grupo de pesquisa Redes/CNPq, do Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG) da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), tanto para o público quanto para os pós-graduandos do grupo. A metodologia foi
qualitativa do tipo pesquisa-ação, tendo como técnicas a revisão bibliográfica, a aplicação de survey aos
pós-graduandos e cursistas e posterior análise de conteúdo. Os resultados sinalizaram que a inserção
social dos pós-graduandos, a partir da ação extensionista, produziu experiências transformadoras tanto
para o grupo de pesquisa, quanto para os gestores escolares que realizaram o curso, o que demonstra a
importância das atividades extensionistas na pós-graduação.

Palavras-chave: extensão universitária, pesquisa, inserção social, educação básica.

Introdução

A inserção social da/na pós-graduação, via extensão universitária, tem

especialmente na pesquisa aplicada, um processo de retroalimentação entre ensino,

pesquisa e extensão. Seu propósito é qualificar a formação dos profissionais bem como

dos programas de pós-graduação, estando estes alinhados às demandas da sociedade,

como uma devolutiva à população. Cabe destacar que, em 2007, a Capes incluiu na

ficha de avaliação da pós-graduação stricto sensu o quesito “inserção social”, no sentido

4 Prof. Adjunta do Depto de Administração Escolar, Centro de educação UFSM, e-mail:
elisiane.lunardi@gmail.com

3 Pesquisadora do GEPe Redes/CNPq (UFSM), e-mail: carlazinn@gmail.com
2 Estudante Doutorado em Educação e Técnica em assuntos educacionais UFSM, e-mail: simessina@gmail.com

1 Trabalho apresentado no Eixo 1 “Institucionalização da Extensão Universitária” do V Congresso de Extensão da
AUGM.
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de avaliar o impacto dos programas de pós-graduação com base em informações

fornecidas pelas universidades, tendo peso de 10% a 20% deste em

mestrados/doutorados acadêmicos e profissionais.

Nesse sentido, o grupo de estudos e pesquisas Redes/CNPq/UFSM, do

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG),

participante deste estudo, no âmbito de suas discussões e vivências, identificou a

necessidade de investir numa ação extensionista voltada à formação continuada para

gestores de escolas públicas municipais. Para dar conta dessa demanda, foram ofertados

três cursos no âmbito da gestão escolar, sendo que em 2018, o curso de extensão

contemplou os profissionais da educação dos municípios de Cachoeira do Sul, Santa

Maria, São Sepé e Itaara, do Rio Grande do Sul. Em 2019, o curso foi ofertado aos

professores e gestores do município de Cachoeira do Sul por meio de acordo de

cooperação técnica entre a UFSM e o referido município. A conclusão do curso foi em

janeiro de 2021, devido a carga horária e a necessidade de adaptação da metodologia

por causa da pandemia da Covid-19. Ainda, em 2021, o grupo elaborou outro projeto de

extensão para apoiar e fortalecer os gestores e técnicos das secretarias municipais e

coordenadorias regionais de educação no âmbito da gestão educacional, frente aos

desafios ocasionados pela pandemia e a suspensão das aulas presenciais. Os cursos

foram ministrados em três módulos: 1. Políticas públicas educacionais; 2. Gestão

pedagógica; e 3. Gestão administrativa e financeira. A carga horária total dos cursos foi

de 60h e 120h, respectivamente, promovidos e executados por estudantes de

pós-graduação, docentes e profissionais de instituições parceiras (Ministério Público do

RS, Secretarias Municipais de Educação, Sindicato de Professores Municipais, Tribunal

de Contas da União (TCU), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação

(UNCME) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)

Metodologia
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A abordagem deste trabalho foi qualitativa (FLICK, 2013), considerando os

preceitos da pesquisa-ação que, conforme Thiollent (2011), é um tipo de pesquisa social

que ocorre por meio de identificação e de investigação de um problema em que os

pesquisadores e os participantes representativos estão envolvidos de forma participativa.

Assim, para este estudo, utilizou-se da análise de conteúdo (BARDIN, 2012) a

partir da aplicação do survey para integrantes do Redes e cursistas, contemplando

questões semi-abertas para os integrantes do grupo de pesquisa e aos participantes do

curso, priorizou-se abordar três categorias de análise que tratam dos impactos da

inserção social a partir de ações extensionistas: para o público atendido e para o grupo

Redes.

Impactos da ação extensionista para os participantes do curso

Ao longo dos últimos anos (2018-2021), 100 gestores escolares concluíram o

curso. Desse total, 80% responderam ao survey de avaliação do curso. Observou-se que

o curso promoveu a interconexão e interlocução entre sujeitos (pesquisadores e

participantes), em torno da [re]construção de diferentes sentidos do conhecimento sobre

a gestão escolar por meio do encontro entre pares e da partilha dos processos

investigativos; uma postura que rompe com a ideia de produção de saberes para

posterior aplicação sem uma práxis.

Considerando que os gestores, muitas vezes, não têm disponibilidade de tempo

ou oportunidades para discutir mais sobre sua prática profissional, a universidade

(UFSM), por meio do curso de formação, proporcionou esse espaço de debate e

reflexão. Além disso,o curso proporcionou acesso a leituras mais complexas que o

cotidiano escolar não se propicia, oportunizando aos atores escolares possibilidades de

maior profundidade teórica e produção do conhecimento por meio de processos

reflexivos individuais e coletivos. Ressalta-se que, pelo menos, três participantes do

curso, prestaram seleção e cursaram ou estão cursando o Mestrado Profissional em

Políticas Públicas e Gestão Educacional do PPPG da UFSM, o que mostra que a ação
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extensionista tem tido um impacto significativo na vida dos participantes e

consequentemente, terá na qualificação da  gestão escolar.

Outro importante aspecto apontado, pelos participantes do curso, foi que

encontraram um espaço de acolhida e de reflexão para lidar com os desafios cotidianos

da gestão escolar, de acordo com os princípios citados por Lück (2009): conhecer a si;

conhecer os aspectos da liderança; reconhecer a natureza humana intrínseca aos

processos de gestão; conhecer as atribuições de seu trabalho; conhecer a escola, o

contexto; desenvolver a comunicação, a gestão de conflitos e a motivação da equipe de

profissionais envolvidos nos processos educativos. Deste modo, os participantes que

responderam ao survey foram unânimes ao declarar que as temáticas do curso

contribuíram para a ressignificação e qualificação de sua atuação profissional, fato que

demonstra a importância da inserção social, via ações extensionistas, na/da

pós-graduação.

Impactos para o grupo de pesquisa Redes/CNPQ /UFSM

Ao longo do curso, 10 pós-graduandos, integrantes do grupo Redes participaram

das ações, seja no planejamento ou na execução. Considerando as respostas do survey,

com relação ao envolvimento do Grupo de pesquisa com o curso de formação de

gestores escolares, destaca-se como impactos: troca de conhecimentos junto às redes

municipais de Educação Básica; motivação à produção científica; desenvolvimento de

competências para a gestão educacional; contrapartida à sociedade, o protagonismo dos

pós-graduandos em sua formação para construção de competências necessárias à

qualificada atuação profissional, a atitude de cooperativismo em que os integrantes do

grupo de pesquisa que buscaram auxiliar uns aos outros em suas atividades de

investigação. Assim, compreendeu-se que a ação extensionista auxiliou na coesão da

equipe de pesquisa, gerando benefícios para todos os membros, tais como: cooperação,

união, levantamento de demandas de pesquisa a partir do contexto real, produção

científica em conjunto, etc.
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Considerações finais

A inserção social realizada pelo grupo Redes visou consolidar uma identidade de

compromisso com a escola pública de qualidade para todos. Destaca-se que a atuação de

grupos de pesquisa no âmbito da extensão e na pós-graduação fomenta e amplia a

inserção social junto às Redes de Educação Básica. Como impactos, observou-se uma

aproximação entre as instituições parceiras formando uma verdadeira rede colaborativa

para a qualificação da gestão escolar. Além disso, houveram participantes do curso que

se sentiram tão motivados que realizaram a seleção e atualmente estão realizando ou até

já concluíram o Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional do

PPPG/UFSM.

Destarte, espera-se que a inserção social no contexto da/na pós-graduação não

seja vista sob uma perspectiva de “cumprir com um requisito avaliativo da Capes”, mas,

sobretudo, como uma oportunidade de expandir os horizontes da pesquisa de maneira

útil à sociedade, auxiliando na superação da visão produtivista e assistencialista da

universidade. Frente ao atual contexto, no qual as universidades têm sido questionadas

sobre sua relevância para a sociedade, a pesquisa, a partir da extensão, torna-se uma

oportunidade de inserção social concreta aos programas de pós-graduação.
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1. Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM. 
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Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura Nutrición Animal de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina1 

Rodolfo GONSOLIN2, Alex TOMASSETTI2, Josefina BENEDETTI2, Vanina 
JANKOVIC3, Nicolás NASURDI2, Federico FRANSESCHINI2, Leandro FISCHER2, Silvia 
CECHETTI2, Patricia SILVA2 

Facultad de Ciencias Agrarias- Universidad Nacional de Rosario. Argentina. Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Argentina 

Resumen 
 
Se detectó una escasa vinculación entre el territorio y la Facultad, particularmente con los 
estudiantes; a partir de esta observación la asignatura Nutrición Animal planteó utilizar la 
metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para mejorar la interacción a través 
del intercambio de saberes entre los actores involucrados abordando las situaciones 
problemáticas reales de los sistemas de producción agropecuarios identificadas a partir de 
relevamientos y discusiones previas por parte del equipo docente de la cátedra. Se 
organizaron grupos de estudiantes con un tutor y un cotutor. Se desarrollaron 3 encuentros 
presenciales en donde se formularon hipótesis, diagnósticos y se plantearon soluciones. 
Como actividad final cada grupo realizó una exposición oral, socializando las conclusiones 
obtenidas, promoviendo la participación activa, el intercambio y la integración de ideas.  
 
 
Palabras-clave 
 
Aprendizaje basado en problemas; extensión; territorio 
 
Introducción 

Cada día la sociedad demanda con mayor fuerza la formación de profesionales capaces no 

sólo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional sino también, 

fundamentalmente de lograr un desempeño profesional ético, socialmente responsable 

(Braun et al., 2010). Se sostiene que el proceso educativo debe estar centrado en el estudiante 

para un aprendizaje significativo y para el desarrollo de competencias genéricas: 

instrumentales, interpersonales y sistémicas (Navarro et al, 2009). De Miguel Díaz (2005) 

sostiene que un estudiante, aún en aparente posesión de un conocimiento, no revelará su nivel 

de competencia hasta que no se enfrente a una situación académica o profesional determinada 

y que el crecimiento continuo de las características subyacentes a las competencias 
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establecidas en el perfil de una titulación requiere colocar al estudiante ante diversas 

situaciones de estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en la práctica de su 

profesión. La adopción de esta nueva instancia de aprendizaje (ABP) se debió principalmente 

a que en las últimas décadas ocurrieron grandes cambios en casi todos los aspectos de la vida: 

la comunicación, cómo se dirigen los negocios, cómo se accede a la información y se utiliza 

la tecnología, etc. Este nuevo enfoque implica el perfeccionamiento del docente y se inscribe 

en un modelo curricular como proceso, el cual permite adecuar la enseñanza/aprendizaje al 

ritmo y peculiaridades de los alumnos y donde la duda y la pregunta constituyan dos 

elementos permanentes que conlleven a un planteamiento curricular basado en la 

investigación y la profundización de los conocimientos (Chiara, 2005). En el contexto 

precedente, se considera necesario promover estudios y modelos orientados a generar dentro 

de la universidad una cultura favorable hacia el cambio de paradigma en los procesos de 

enseñanza.  

Un currículo por competencias requiere modificar la docencia tradicional y encaminarse a un 

nuevo modelo de enseñanza orientado hacia el aprendizaje del estudiante con el propósito de 

prepararlo para el trabajo autónomo, incentivando su capacidad creativa, para que pueda 

enfrentar con mayores expectativas de logros los desafíos que impone un aprendizaje 

significativo en la universidad (Quintana et al, 2007). Con el aprendizaje basado en 

problemas se busca generar en los estudiantes una matriz de aprendizaje que les permita ser 

protagonistas, en el más alto grado posible, del logro de aprendizajes significativos, 

transferibles, que les permita aprender autónomamente de por vida, desarrollando la 

capacidad de pensar desde el paradigma de la complejidad con la posibilidad de integrar 

permanentemente la teoría y la práctica. 

La problemática a trabajar surge a partir de que se detectó una escasa vinculación entre el 

territorio y la Facultad, particularmente con los estudiantes; a partir de esta observación la 

asignatura Nutrición Animal plantea utilizar la metodología ABP para mejorar la interacción 

a través del intercambio de saberes entre los actores involucrados abordando las situaciones 

problemáticas reales de los sistemas de producción agropecuarios.  
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Objetivos 

Fortalecer la construcción del conocimiento y desarrollar competencias a través de la 

implementación de la metodología de enseñanza ABP, para generar espacios que faciliten la 

interacción entre el territorio y la institución académica. 

Metodología 

 La identificación de las problemáticas a abordar surge de relevamientos y discusiones 

previas por parte del equipo docente de la cátedra. Se organizaron grupos de 5 a 7 estudiantes 

con un tutor (docentes de la asignatura) y un cotutor (ayudante alumno) que actuaron como 

facilitadores. Se desarrollaron 3 encuentros presenciales (grupo de estudiantes, tutores y 

cotutores). Primer encuentro (al inicio del ciclo lectivo): se presentaró el problema (sistemas 

lecheros o de producción de carne) y se realizó una lluvia de ideas respecto del problema. Se 

explicitó a los alumnos la metodología, consignas de trabajo y formas de evaluación. Los 

docentes informaron sobre los recursos educativos disponibles. Entre el 1° y 2° encuentro los 

estudiantes recorrerieron los recursos educativos, investigaron documentación y bibliografía, 

participaron de actividades en terreno, discutieron con su tutor y con expertos de las 

especialidades relacionadas, con pares y con cualquier otro informante que consideraron 

clave (personal del tambo, director del campo experimental, etc.). En función de lo anterior, 

formularon hipótesis, diagnósticos y plantearon soluciones. Segundo encuentro: se trabajó 

sobre las consignas del 1° encuentro. El tutor observó la ocurrencia (o no) de cambios 

epistemológicos en el conocimiento, el protagonismo del alumno para superar obstáculos, 

exponer y confrontar con sus compañeros. Tercer encuentro: reunión plenaria y presentación 

de los trabajos tutoriales (al finalizar la cursada). Cada grupo realizó una exposición oral, 

dando cierre a la situación problemática, promoviendo la participación activa, el intercambio 

y la integración de ideas. Socialización de las conclusiones obtenidas con los otros actores 

del medio involucrados (productores, Comuna, etc.). En los encuentros el tutor realizó una 

evaluación formativa, continua e integral de cada alumno. Se implementó la autoevaluación 

como actividad colectiva del equipo docente que favoreció la evaluación cruzada de los 

actores. Se recabó la opinión de los alumnos referida a la nueva estrategia de enseñanza 

mediante una encuesta.  

El aporte disciplinario de la Cátedra a la problematica estuvo dado por los contenidos 

académicos que se desarrollan en la asignatura correspondientes a las temáticas abordadas 
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en las situaciones problematicas, material bibliografico, viajes curriculares, consultas para 

determinar una calificación final: satisfactoria (aprobado) o no satisfactoria (no aprobado). 

Por otro lado, en forma conjunta se trabajó con la institución vinculada con el proyecto 

(municipio) entre los diferentes actores y en la identificación de las situaciones problematicas 

detectadas en territorio. Los alumnos regulares con la práctica del ABP aprobada, estarán 

exentos de responder la pregunta referida a la temática abordada en el ABP (examen final) 

oportunamente señalada por el equipo docente de la asignatura. 

 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios. Se logró profundizar los vínculos 

entre la Facultad y los productores de la zona. Se identificaron nuevas fortalezas y debilidades 

en los sistemas productivos. El proyecto posibilitó la participación activa de estudiantes, 

ayudantes y docentes en establecimientos de la zona.  

El 100% de los productores expresaron durante el desarrollo de la práctica, a través de los 

encuentros en território y especialmente en el plenário final, su satisfacción por poder 

vincularse con la Facultad y lograr una buena discusión sobre la problemática abordada, 

resultandoles muy útil tener otra mirada acerca de esos problemas considerando que los 

estudiantes se encuentran promediando la carrera.  

El vínculo institucional con la Comuna existía desde hace tiempo  con proyectos de Extensión 

y Vinculación y se consolidó a través de estas acciones. Con los productores se logró un 

acercamiento e interacción muy bueno visualizando a futuro seguir trabajando en conjunto. 

De hecho surgieron algunas nuevas problemáticas en la reunión plenaria y la intención de 

ellos de seguir con este tipo de actividades. La predisposición de los productores para 

acercarse a la Facultad para la reunión plenaria, el excelente clima de cordialidad y según lo 

manifestado por ellos, el cumplimiento de sus expectativas, indica que se fortalecerá ese 

vínculo quedando a disposición para actividades futuras. 

Se recabó la opinión de los estudiantes referida a la nueva estrategia de enseñanza mediante 

una encuesta abierta y anónima que incluía las siguientes preguntas: ¿Esta nueva metodologia 

le resultó más atrayente que la tradicional?  ¿Considera incluir modificaciones? La totalidad 

de los estudiantes respondieron que les resultó más atrayente la nueva modalidad y a modo 

de ejemplo, estas fueron algunas respuestas “Es mucho más atrayente, ya que uno mismo se 
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pone en movimento y no solo se queda con lo que dice el profesor”, “No solo fue atrayente, 

sino que nos sirve a nosotros para enriquecernos como personas y nos ayuda para tomar 

contacto con la profesión”  

 
 

Consideraciones 

El aprendizaje por competencias requiere modificar la docencia tradicional y encaminarse a 

un nuevo modelo de enseñanza orientado hacia el aprendizaje del estudiante con el propósito 

de prepararlo para el trabajo autónomo, incentivando su capacidad creativa, para que pueda 

enfrentar con mayores expectativas de logros los desafíos que impone un aprendizaje 

significativo en la universidad.  

A través de experiencias de este tipo, se logra que el estudiante pueda interactuar con 

diferentes actores del medio rural, enriqueciendo su bagaje de conocimientos con aquellos 

que no solo corresponden a la enseñanza formal pero que resultan imprescindibles para el 

desarrollo profesional. 

Con respecto a la asignatura aportó una transformación en la visión del territorio, a partir de 

una visualización de los diferentes sistemas productivos reales. 

En algunas situaciones se superaron las expectativas en cuanto al vínculo que se generó entre 

el productor y los estudiantes, como así también, en el proceso de aprendizaje. En otras 

situaciones el recorrido fue un poco más difícil debido principalmente a la disponibilidad de 

tiempo de los productores, pero se pudo concretar la visita y de esa manera, alcanzar los 

objetivos planteados. La problemática disparadora del ABP tenía como eje principal los 

contenidos de la asignatura y el conocimiento del sistema productivo. La práctica territorial 

puso a las personas como sujeto de dichos sistemas complejizando los mismos. 

Consideramos de suma importancia que la Universidad proponga actividades de este tipo 

para favorecer el acercamiento de las partes interactuando en problemáticas comunes. 

A su vez, creemos que para los estudiantes esta forma de estudio es muy valiosa y le permite 

lograr un grado de conocimientos que va más allá de los contenidos disciplinares de la 

asignatura, brindando herramientas para su futuro desarrollo profesional.  

A partir de este proyecto se logró que estudiantes y docentes pudieran profundizar y afianzar 

estrategias de extensión y la importancia de la misma en la formación académica a la vez que 

se potenció la mirada multidisciplinaria e interinstitucional. La información obtenida a partir 
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de este trabajo demuestra la importancia de recapacitar sobre las propias prácticas docentes, 

dado que se originan procesos de comunicación e intercambio entre docentes, estudiantes y 

productores. 
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“Los proyectos de extensión en la UNL: revisión de mecanismos y
estrategias institucionales en el contexto actual”1

Federico GRIGNAFINI2

María Luz SÁNCHEZ
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina

Resumen

A partir del análisis y revisión de las diferentes instancias y dispositivos que se

instrumentan desde la Secretaría de Extensión Social y Cultural (SESyC) en la UNL, el

acompañamiento y seguimiento a los equipos docentes en las distintas etapas de los

Proyectos de Extensión promueven el diálogo permanente en pos de un modelo

organizacional en continua evolución. Esto genera un proceso indispensable de estudio

y reflexión que se organiza entre la construcción de saberes y la acción transformadora,

la cual moviliza la resignificación del conocimiento científico en un proceso de

interacción con el medio.

En el presente trabajo se identifican las debilidades en los distintos procesos y

prácticas llevadas a cabo desde el área “Proyectos de Extensión” de la SESyC, como

así también las estrategias y acciones encaminadas a favorecer la construcción

conjunta de los problemas a atender, así como las estrategias para su resolución. Al

mismo tiempo, se resaltan los requerimientos sociales que son parte constitutiva de la

extensión en la universidad, como herramienta para el fortalecimiento de las políticas

públicas.

Palabras-clave: intervención, coordinación, actores sociales, articulación,extensión.

2 Área Proyectos de Extensión. Secretaría de Extensión Social y Cultural. Universidad Nacional del Litoral. Correo
electrónico: proyectosextension@unl.edu.ar

1 Trabajo presentado en el Eje de Institucionalización de la Extensión Universitaria: Gestión de la Extensión,
planificación, evaluación e indicadores, del V Congreso de Extensión de la AUGM.
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Introducción

En este trabajo se propone analizar tanto los procesos internos como los mecanismos

operativos e instrumentales que fueron incorporándose desde la Secretaría de

Extensión Social y Cultural (SESyC) en las últimas convocatorias a Proyectos de

Extensión. En este sentido, se han implementado una serie de acciones tendientes a

mejorar el nivel de participación de los actores involucrados en los procesos de

intervención, considerando los siguientes momentos: formulación, implementación y

evaluación. Esto permitió una mayor coordinación entre las Prácticas, Programas y

Proyectos de Extensión y los espacios multiactorales para lograr una mejor articulación

y vinculación con las políticas públicas.

Estos procesos de revisión y análisis se vieron interrumpidos, durante el año 2020, por

la emergencia propia de la situación sanitaria que impuso la pandemia por SARS-COV

2. Se hizo necesario repensar muchas de las instancias que suponían el encuentro

presencial entre actores de la SESyC, equipos docentes y participantes académicos y

sociales de los proyectos de extensión, pero manteniendo su lógica inherente, como

instancias de aprendizaje colectivo y ámbitos de formación en la praxis.

Desarrollo

Desde el Programa de Intervención Sociocultural se llevan a cabo, anualmente,

convocatorias a proyectos de extensión en las que participan numerosos equipos

docentes, graduados y estudiantes que articulan con organizaciones civiles y del

Estado, lo que posibilita el surgimiento de nuevos desafíos y situaciones, que permiten

revisar y evaluar estos procesos. A partir de su análisis, se han detectado las siguientes

dificultades:

● Falta de articulación entre las Prácticas, Programas y Proyectos de Extensión.

● Ausencia de diálogo entre los Programas-Proyectos y las unidades académicas.

● Falta de trabajo conjunto y comunicación con las organizaciones civiles en

territorio y con los referentes del Estado.

● Dificultad en el acceso y conocimiento de las políticas públicas diseñadas por

los gobiernos en sus diferentes escalas (municipal-provincial- nacional).
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● Necesidad de contar con diagnósticos sociales más certeros.

● Escasez de instancias de encuentro con proyección integral, con el fin de

compartir y articular las acciones realizadas en los distintos territorios.

● Debilidad en los procesos de acompañamiento y seguimiento en las distintas

etapas de un proyecto de extensión.

Estrategias alcanzadas

Considerando el diagnóstico precedente, se han iniciado una serie de acciones:

1. Revisión y análisis para mejorar la calidad del proceso de formulación, dando

mayor participación a los actores involucrados en las diferentes etapas:

● Se incorpora la figura de “Idea Proyecto” (de presentación obligatoria),

evaluada por comisiones de equipos centrales de gestión y programas institucionales

de la UNL.

● Identificación de categorías de equipos docentes en los distintos dispositivos,

diferenciándolos en tres grupos: iniciación, con experiencia y con trayectoria en

extensión.

● Revisión e implementación de acciones específicas en las etapas evaluativas:

Admisibilidad, Pertinencia y Evaluación Externa.

2. Mejoramiento de la comunicación entre los Proyectos y Programas de

Extensión para una mayor coordinación y promoción de espacios de encuentro que

fortalezcan la vinculación con las políticas públicas.

3. Reconsideración de los tiempos en los cronogramas, dando lugar a otras

instancias de trabajo inter área en la SESyC.

4. Acompañamiento y seguimiento de la SESyC, con la finalidad de establecer

vínculos para fortalecer las acciones planificadas.

Consideraciones

Por todo ello, podemos afirmar que desde la Secretaría de Extensión Social y Cultural

apostamos a un modelo organizacional en continua evolución, que se organiza entre la

construcción del conocimiento y la acción transformadora. La implementación de

convocatorias a proyectos de extensión de manera ininterrumpida durante más de 25
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años, hace posible la continua adaptación a los cambios del entorno, tal como sucedió

durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), posibilitando una

rápida respuesta a la convocatoria que se encontraba en curso, así como el

acompañamiento a los proyectos en pleno desarrollo de sus actividades.

Esta profundización de los mecanismos y estrategias institucionales de extensión

universitaria se implementan con la finalidad de mejorar las tareas de coordinación,

monitoreo y evaluación de las acciones y dispositivos existentes. Para ello la UNL ha

desarrollado y profundizado un marco teórico conceptual traducido en prácticas,

modelos de actuación y políticas institucionales que se asientan en principios, actitudes

y valores indispensables en la vida universitaria.
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Programa de Formación en Gestión Ambiental Universitaria de la 

Universidad de la República 
 

Rocío Guevara, Facultad de Química, Red Temática de Medio Ambiente - Universidad 

de la República (Udelar),  rguevara@fq.edu.uy 

Alberto Blanco, Facultad de Información y Comunicación, Instituto de Capacitación y. 

Formación -  Universidad de la República (Udelar), alberto.blanco@fic.edu.uy. 

Carolina Ramírez, Facultad de Ingeniería (Fing), Red Temática de Medio Ambiente - 

Universidad de la República (Udelar), crgarcia@fing.edu.uy 

Resumen 
 
Desde el año 2017 la Universidad de la República (UdelaR) imparte el Programa de 
formación en Gestión Ambiental Universitaria, la cual es una propuesta novedosa, de 
formación para sus funcionarios técnicos, administrativos y de servicio (Funcionarios 
TAS) en la cual se busca abordar lo vinculado con la gestión ambiental universitaria desde 
un enfoque interdisciplinario e integral. A partir de esta experiencia educativa, se han 
generado en Udelar nuevos mecanismos institucionales, que se han ido definiendo como 
una forma de hacer Extensión Universitarias hacía adentro y hacia afuera de UdelaR. 
Hasta el momento, en esta propuesta educativa de adhesión voluntaria, han participado 
aproximadamente mil Funcionarios TAS, impactando en la creación de los primeros 
protocolos centrales de gestión ambiental de UdelaR, el surgimiento de nuevos grupos de 
trabajo a la interna de sus respectivos servicios y la definición de vínculos laborales con 
organizaciones de sociedad civil cuyos servicios permiten mejorar la gestión ambiental 
en UdelaR.  
 
Palabras-clave 
 
UdelaR; Gestión ambiental; Funcionarios TAS; Capacitación para adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
  

376

mailto:rguevara@fq.edu.uy
mailto:alberto.blanco@fic.edu.uy
mailto:crgarcia@fing.edu.uy


                              

Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM. 

 
 

 
Introducción 

La Red Temática de Medio Ambiente de UdelaR (RETEMA) interactúa con la sociedad 

en el abordaje de problemáticas ambientales de interés nacional, desde su creación la 

educación ambiental fue uno de los temas abordados.  

El Instituto de Capacitación y Formación (ICF) es el organismo central responsable del 

sistema de capacitación de los funcionarios no docentes (técnicos, administrativos y de 

servicios: TAS) de la UdelaR.  

En Uruguay existe el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA, 2014) del cual 

la RETEMA fue una de las organizaciones impulsoras. En el PLANEA se define la 

educación ambiental como una herramienta pedagógica, ética y política para construir 

valores, conocimientos y actitudes para el desarrollo sustentable, así como calidad de vida 

con equidad, justicia social y respeto por la diversidad biológica y cultural. 

El Equipo Docente del ICF y el equipo Coordinador de RETEMA del año 2017, desde 

ese mismo año emprendieron un trabajo en conjunto.  Es así como, considerando la 

concordancia de temáticas, finalidades y destinatarios, se creó el “Programa de 

Capacitación en Gestión Ambiental Universitaria”. 

Objetivos 

• Apoyar mediante la formación, la implementación de directivas ambientales de la 

UdelaR en los diferentes servicios. 

• Introducir las principales herramientas disponibles para la adecuada gestión ambiental 

en los servicios universitarios, acercando a los funcionarios TAS a la identificación de 

los aspectos ambientales en las actividades de la UdelaR. 

• Brindar conceptos básicos para la comprensión de la problemática ambiental y sus 

impactos sociales, ambientales y económicos en relación a la organización universitaria 

y la sociedad. 
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Extensión en la Universidad de la República 

El impulso a la extensión como expresión del compromiso social de la Universidad 

constituyó uno de los grandes aportes de la Reforma de Córdoba. El ideal latinoamericano 

de Universidad apunta en esta dirección. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 

acercamiento del estudiante a la realidad exige, como mínimo, que se dé la 

curricularización e inclusión de la extensión en programas de formación. Es por esto, que 

el Consejo Directivo Central de la UdelaR apunta a la curricularización actividades 

vinculadas con la extensión, con el fin de contribuir a renovar significativamente la 

formación y enseñanza (Arocena, 2010). 

La Extensión Universitaria es una forma segura y directa, de acompañar al estudiante en 

un ejercicio, que lo acerca a la realidad rigurosa de nuestra sociedad para poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en su formación y así, comprender mejor algunos 

problemas y, cuando es posible, darles solución. (González et al., 2009) 

 

Programa de Formación en Gestión Ambiental Universitaria de la Universidad de 

la República y la Extensión Universitaria 

El enfoque pedagógico y metodológico del Programa desde la Capacitación y la 

Formación: La elaboración de la propuesta del Programa de Capacitación en Gestión 

Ambiental, tuvo desde su inicio, un enfoque pedagógico y metodológico basado en la 

necesidad actual de construir conocimiento desde la práctica a través de la experiencia 

(Hernández, 2008), permitiendo, además, reflexionar sobre como las prácticas 

universitarias actuales pueden aportar directamente a darle solución a necesidades 

actuales de la sociedad relacionadas con la gestión ambiental. Para esto, en el diseño del 

Programa se consideró que la educación ambiental no puede ser tratada como un nuevo 

concepto a insertar, sino que debe ser vinculado en todas las áreas de formación y de 

trabajo de UdelaR. 
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Estructura curricular del Programa: El diseño curricular del Programa se organiza en 

módulos que pueden ser cursados de forma independiente, abriendo la posibilidad que los 

asistentes luego de cursar el módulo básico introductorio, opten por los siguientes, 

seleccionando los que se adecuen mejor a sus perfiles, intereses y/o necesidades del 

servicio universitario en el que desempeñe labores. El cumplimiento de todos los 

módulos-cursos ofrecidos puede otorgar una certificación global. El primer módulo es 

introductorio y los siguientes son específicos y optativos.  Curso-módulo introductorio: 

Introducción a la gestión ambiental universitaria - Cursos-módulos específicos:  

•Herramientas para la gestión ambiental, •Manejo y gestión de residuos de riesgo, 

•Gestión de residuos sanitarios, •Salud ambiental y ocupacional, •Educación ambiental, 

•Sistema de gestión de residuos en universidades (nivel I y II), •Gestión de residuos según 

Protocolos Udelar. 

El Programa en Gestión Ambiental Universitaria y la Extensión “Hacia adentro” de 

UdelaR: En el transcurso de sus cinco años, el Programa ha logrado establecerse como 

un proceso de continua reflexión sobre las circunstancias de la actividad laboral y la 

dinámica organizacional en UdelaR por parte de adultos que encuentran un nuevo espacio 

no solo de formación, también de trabajo colectivo con compañeros funcionarios de otros 

servicios de UdelaR.  

El ambiente de trabajo colectivo entre funcionarios TAS, en donde se comparten 

experiencias laborales de diferentes servicios y esto, relacionado con los conocimientos 

adquiridos en los cursos, resulta en mejoras continuas de la gestión ambiental de los 

diferentes servicios de donde provienen los participantes de los cursos. Es decir, el 

Programa en Gestión Ambiental Universitaria, logra que en el aula de clase se configure 

una red que potencia las competencias individuales en procura de la mejora permanente 

de la calidad de vida de los funcionarios, de los respectivos servicios y de UdelaR en su 

conjunto. 
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Es preciso establecer que el Programa ha buscado y logrado que la gestión organizacional 

ambiental, se desconcentre en base a los lineamientos centrales establecidos por la 

institución, propiciando la construcción de una red de coordinadores de capacitación que 

actúan como promotores de la detección de necesidades y de la formación entre 

funcionarios TAS, en todos los centros y servicios universitarios de UdelaR. 

El Programa en Gestión Ambiental Universitaria y la Extensión “Hacia afuera” de 

UdelaR 

El Programa en Gestión Ambiental Universitaria es una modalidad de expresión del 

desarrollo integral de adultos con el objetivo de incidir en la optimización de los servicios 

que la UdelaR presta a la sociedad. 

Los objetivos específicos del Programa se enfocan en contribuir al establecimiento de 

redes de cooperación nacional e internacional en temáticas de gestión universitaria y en 

educación de adultos trabajadores y promover la Formación de Formadores para el 

desarrollo de los procesos de capacitación (ICF, 2020). 

Desde la capacitación y formación se pretenden generar cambios y movimientos en las 

organizaciones, y son los trabajadores, desde los diferentes lugares, y desde las múltiples 

responsabilidades, funciones, tareas, actividades y formas organizativas, quienes lo 

plasman, construyen y ponen en juego su subjetividad, a partir de lo que Pichon Rivière 

denominó adaptación activa (1975). Es así que los enfoques llamados de “aprendizaje por 

la acción” y el modelo del “trabajo como acción” (Zarifian, 1996) ponen en el centro la 

capacidad de análisis de los trabajadores, y las estrategias de aprendizaje que desarrollan 

capacidades y competencias, que han permitido novedosos abordajes metodológicos en 

la formación continua de los trabajadores (CINTERFOR/OIT, 2002; Zarifian, 2001). 

Conclusiones 

Es posible que los procesos de formación de adultos trabajadores logren identificar 

necesidades actuales de la sociedad y estrategias de las organizaciones (Gore, 1996) para 
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darle solución a tales necesidades, tal como se ha logrado con el Programa de Gestión 

Ambiental Universitaria de la UdelaR, convirtiéndose en una instancia de análisis y 

transformación organizacional. Además, ha generado la definición de procesos 

institucionales que han permitido fortalecer la gestión ambiental universitaria mediante 

la aplicación de los conocimientos aprendidos por los funcionarios TAS, en sus 

respectivos servicios universitarios.  

El hecho de que han participado más de mil funcionarios TAS en los cursos del Programa 

de Gestión Ambiental Universitaria de UdelaR, ha sido un factor determinante para 

garantizar no solo que los conocimientos adquiridos se hayan implementado en sus 

correspondientes servicios, sino también para ser un punto de encuentro entre 

funcionarios colegas de otros servicios, lo que ha permitido compartir experiencias de 

gestión y potenciar el trabajo inter-servicios, contribuyendo así a la mejora de la gestión 

ambiental por medio de la creación de Comisiones de Medio Ambiente y grupos formales, 

nutridos y guiados por la experiencia previa de otros compañeros de UdelaR.  
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Consulta de Aprendizaje Vinculado al Medio en la Universidad de Chile: 
resultados preliminares1. 

Gutiérrez Pereira Marcela2 y Ortiz Landaeta Ana3, Universidad de Chile, Santiago de Chile.  

 
Resumen 
La necesidad de institucionalizar las áreas de desarrollo de la extensión y la vinculación con el 
medio requiere de soportes orgánicos y orientaciones estratégicas que la sustenten. De este modo, 
la Universidad de Chile crea en 2020 la Unidad de Formación en Extensión cuya labor es organizar, 
orientar y promocionar la integralidad entre la extensión y la docencia universitaria. Esto se 
materializa hoy en la construcción de un plan estratégico a cargo de la unidad que busca encaminar 
esta integralidad a través de un levantamiento de consulta institucional que involucró a la planta 
académica. Este artículo presenta el recorrido de la construcción del plan estratégico y algunos 
resultados preliminares de la Consulta de Aprendizaje Vinculado al Medio (AVM).  

Palabras-clave 
DOCENCIA; CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN; APRENDIZAJE VINCULADO 
AL MEDIO; DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL; ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA 
 
Antecedentes 
La Universidad de Chile considera la “formación integral de las personas como miembros activos 
de una comunidad que conforma una institución pública con compromiso social”4. En esta línea se 
ha relevado la necesidad de abordar los temas pendientes en la Universidad en el ámbito de la 
extensión, lo que ha sido contenido en la política de Extensión y Vinculación con el Medio 
promulgada el recién pasado año 20205. En el proceso de acreditación institucional 2018 se hizo 
alusión en específico a la importancia de la integralidad de la extensión y la docencia, estableciendo 
como compromiso el desarrollo una estrategia de trabajo con la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos para ir instalando, en el contexto de Sistema de Créditos Transferibles, una política 
de créditos dedicados a extensión y vinculación con el medio, dentro de algunas líneas de 
actividades curriculares, todo en el marco de la implementación de la política de extensión 
propuesta.”6 

En armonía con los antecedentes expuestos, en el mes de diciembre de 2019 se aprobó el Convenio 
entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile del Plan de Fortalecimiento de 
Universidades Estatales UCH-1999, el que tiene por objeto mejorar la calidad y equidad en las 

 
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Socióloga (Universidad de Valparaíso, Chile) con experiencia en estudios de Educación Superior. Actualmente es Coordinadora de la Unidad de estudios 
y análisis de datos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado también como profesional de la 
Unidad de Estudios de la Universidad Tecnológica Metropolitana; como profesional de Métodos y Gestión de la Información de la Red de programa de 
doctorado y de Magíster en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación (HUMANIORA); y como investigadora en el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
3Administradora Pública m. Ciencia Política (Universidad de Concepción, Chile), Máster en gestión y promoción del desarrollo local (Universidad de 
Valencia, España) posee 10 años de experiencia en gestión y docencia universitaria en temáticas relativas a: accesibilidad universal, vinculación con el 
medio, planificación estratégica, y sustentabilidad. En la actualidad es Coordinadora de la Unidad de Formación en Extensión de la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Anteriormente, se desempeñó como Secretaría Ejecutiva de Responsabilidad Social Universitaria 
en la Universidad de Santiago de Chile. Ha impartido clases de Políticas Públicas y Equidad Social en la Universidad Bernardo O´Higgins. 
4 Universidad de Chile, Plan de desarrollo Institucional de la Universidad de Chile 2017-2026, decreto Universitario 0031884/2018. Santiago de Chile, 
2018.p.13 
5 Universidad de Chile, Política de Extensión y Vinculación con el Medio, decreto exento 0021390. Santiago de Chile, 2020.p.2 
6 Universidad de Chile, Vocación por la calidad. Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación Interna. Santiago de Chile, 2018. p. 229 
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universidades estatales y fortalecer su capacidad institucional para enfrentar los retos del desarrollo 
regional y nacional. En específico, el Plan de Fortalecimiento contempla la elaboración de un plan 
estratégico para el Aprendizaje Vinculado al Medio. Para la construcción de este plan se ha invitado 
a trabajar en forma colaborativa a otras instancias institucionales lo que se concibe como parte 
esencial del proceso de definición del Plan Estratégico de Aprendizaje Vinculado al Medio. Como 
parte del proceso de elaboración del enunciado plan, se definió la realización de una consulta 
institucional. Por una parte, esta consulta se estima como una herramienta de levantamiento de 
información clave para el proceso de implementación de dicho plan estratégico. Por otra parte, 
también se concibe como un mecanismo de participación de quienes son las/los actores claves - 
académicos y académicas, directivos y jefaturas de carrera- en este proceso de definición de las 
líneas de acción que la Universidad asumirá en la materia.  

A continuación, se presentan los objetivos, estructura metodológica y los hallazgos preliminares 
de la Consulta en Aprendizaje Vinculado con el Medio, entendiendo por metodologías de AVM 
como aquellas actividades curriculares (cursos, talleres, seminarios, laboratorios, etc.) que permite 
al estudiantado afianzar su contacto directo con la sociedad y su compromiso ético con la 
resolución de problemas sociales sensibles y promueve una apropiación creativa del conocimiento 
que la Universidad genera y transmite. Promueven un rol activo del estudiante en su proceso de 
aprendizaje focalizado en la generación de un vínculo de colaboración.  

Objetivo de la Consulta AVM 
Conocer, desde la perspectiva de los/as académicos/as y directivos las percepciones, evaluaciones, 
y expectativas sobre las actividades curriculares con enfoque y/o metodologías de aprendizaje en 
vinculación con el medio y que son parte de las actividades académicas de los y las estudiantes de 
pregrado. 

Estrategia metodológica 
Contempló un diseño cuantitativo con inserción de preguntas abiertas mediante un cuestionario 
online en Google forms, disponible entre el 12 de mayo y 14 de junio de 2021, difundida vía correo 
electrónico institucional y se realizó una campaña comunicacional que apoyó todo el proceso bajo 
el lema “Más extensión, Mejor docencia”. El universo objetivo estuvo compuesto por 
académicos/as titulares, asociados y asistentes7. A su vez, se identificó a académicos/as que 
realizan labores de dirección como directores/as de extensión, directores/as de escuela de pregrado 
y jefes de carrera.  Se logró contactar a 3.188 personas. Si se considera esto último como el universo 
total, se obtiene una tasa de respuesta del 9,6% (n = 396).  

La consulta buscó analizar las experiencias de académicos que declaran realizar metodologías 
AVM, y aquellos que declaran no aplicarlas. Las principales dimensiones de análisis abordan la 
valoración de la extensión a nivel el nivel macrocurricular y las orientaciones institucionales; 
finalidad y propósito formativo de las actividades curriculares vinculadas al medio; caracterización 
de las actividades realizadas de aquellos que si realizan y las razones por las cuales algunos 
académicos/as declaran no aplicar estas metodologías; evaluación de los recursos, soportes y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, entre otros aspectos.  El procesamiento de datos 

 
7 Debido a que tienen el mandato de realizar EyVM, según lo dispone el artículo 4 del Decreto Universitario Nº 1136, del 13 de mayo de 1999, reglamento 
de calificación académica de la Universidad de Chile. 
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cuantitativos se realizó con RStudio y las preguntas cualitativas se analizaron mediante las 
orientaciones de la Grounded Theory en ATLAS.ti. 

Resultados preliminares 
Los resultados presentados a continuación son preliminares y permiten hacer inferencias de la 
valoración de las orientaciones institucionales sobre Extensión, así como algunas caracterizaciones 
de la muestra. En cuanto a las percepciones de las personas encuestadas sobre el marco general de 
la Extensión y Vinculación con el Medio y la contribución formativa (preguntas contestadas por 
toda la población objetivo) destaca el alto nivel de acuerdo con la afirmación de que los objetivos 
en materia de EyVM son claros en la universidad, con un 67,3% y un 27,5% está en desacuerdo. 
Respecto a si la universidad ha logrado posicionar la extensión como una función esencial para el 
quehacer, el 55,9% está de acuerdo y un 42,4% en desacuerdo. 

En contraste, la muestra alcanza más de un 50% de desacuerdo en torno a las siguientes 
afirmaciones: la universidad promueve la integralidad entre docencia y EyVM -con un 62,4% de 
desacuerdo- y si la universidad promueve adecuadamente la integralidad entre la investigación, 
innovación y/o creación artística y la EyVM –con un 56,2% en desacuerdo-. De la misma forma se 
observa un alto nivel de desacuerdo con las sentencias: la EyVM es reconocida una función 
transversal relevante en la comunidad universitaria y si la unidad académica promueve 
adecuadamente la integración de las AVM al currículo, con un 54,9% y 59,8% respectivamente en 
desacuerdo. La tabla 1 muestra en detalle estos resultados. 

Tabla 1. Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre el marco general de EyVM y la 
contribución formativa 

Afirmaciones De acuerdo8 En 
desacuerdo 

 No sabe/no 
contesta 

Total 

N° % N° %  N° % N° % 
Los objetivos definidos por la Universidad 
son claros en materia de EyVM 

206 67,3 84 27,5  16 5,2 306 100 

La Universidad ha logrado posicionar la 
EyVM como una función esencial para el 
quehacer de la Institución 

171 55,9 129 42,2  6 2,0 306 100 

La Universidad promueve la integralidad 
entre docencia y EyVM 

110 35,9 191 62,4  5 1,6 306 100 

La Universidad promueve la integralidad 
entre la Investigación, innovación y/o 
creación artística y la EyVM 

125 40,8 172 56,2  9 2,9 306 100 

La Universidad promueve la EyVM en una 
perspectiva transversal a las áreas del 
conocimiento, es decir, inter o 
transdisciplinaria 

138 45,1 156 51,0  12 3,9 306 100 

La EyVM es reconocida como una función 
transversal relevante en la comunidad 
universitaria 

131 42,8 168 54,9  7 2,3 306 100 

La Unidad Académica promueve la 
integración de las AVM al currículum 

116 37,9 183 59,8  7 2,3 306 100 

 

Estos resultados evidencian dos hallazgos interesantes para la construcción del plan estratégico de 
AVM, en primer lugar, observamos que a pesar de la alta valoración que tienen los y las 

 
8 Las categorías “muy de acuerdo” y “de acuerdo” fueron unificadas. Del mismo modo con las categorías “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”.  
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encuestadas sobre la labor de la universidad en definir objetivos y posicionar la extensión como 
una función esencial, esto se debilita al profundizar en aspectos como la integralidad entre la 
docencia y la investigación, la transversalidad en las áreas de conocimiento y la participación de 
todos los estamentos, por lo que se puede afirmar que los principios que guían la extensión han 
sido más complejos de posicionar, lo que abre un desafío para la construcción del plan estratégico.  

En segundo lugar, al someter las variables de la tabla 2 a una prueba chi-cuadrado junto a la variable 
si realizan o no actividades con metodología AVM, se obtiene con un 95% de confianza que las 
variables sobre si los objetivos definidos por la Universidad son claros en materia de EyVM y si 
se promueve adecuadamente la integralidad entre docencia y EyVM están correlacionados con 
hacer o no iniciativas de AVM (0.046 <p). Sobre esto, se sostiene que quienes declaran aplicar las 
metodologías AVM valoran más positivamente las definiciones institucionales y el trabajo 
institucional de vincular la extensión a la labor docente, por tanto, el plan estratégico debiese 
considerar en particular a aquellos docentes que no realizan este tipo de actividades.  

Otro hallazgo interesante de esta consulta es lo evidenciado en el gráfico 1, esto es, el sexo de las 
personas según declaran realizar o no AVM, se observa una diferencia por lo que también se realizó 
un test de correlación para ver si esta diferencia es significativa. Al someter ambas variables al test 
se observa con un 95% de confianza que no son independientes (3.544e-14 <p). En efecto, la 
diferencia que se observa en el gráfico 1 a continuación es significativa para los casos de estudio. 
Esto quiere decir que, actualmente en la universidad, son las mujeres las que están aplicando en 
mayor medida estas metodologías, lo cual también plantea desafíos de generar mayor información 
de este sesgo institucional (pues esto se puede deber a varias razones) y realizar un plan estratégico 
con perspectiva de género. 

 
 
También se aprecian diferencias en cuanto a la jerarquía del académico/a encuestado que realizan 
o no actividades con AVM, destaca que quienes más realizan actividades son académicos/as 
asistentes, con un 48%. En cambio, los/as académicos/as asociados y titulares realizan menos 
actividades con AVM, con un 30% y 14% respectivamente. 

 
Igualmente destaca que quienes realizan docencia en el ciclo intermedio, intermedio-final y final 
son quienes más incorporan enfoques y/o metodologías con AVM, sumando un 52%; en contraste, 

62% 38%48% 52%

Hombre Mujer

GRÁFICO 1. SEXO DEL ENCUESTADO VS REALIZA 
O NO ACTIVIDADES CURRICULARES CON 

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA AVM 

NO SI

40% 35%
18% 6%

48%
30%

14% 8%

Académico Asistente Académico Asociado Académico Titular Otros académicos

GRÁFICO 2 . ESTAMENTO VS REALIZA O NO ACTIVIDADES CURRICULARES CON 
ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA AVM

.
NO SI
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los que realizan docencia en nivel inicial, inicial-intermedio son quienes menos las realizan, 
alcanzando un 46%.  
 

 
Estos tres últimos resultados reflejan que existen tendencias y un tipo de académico/a que declara 
realizar AVM, entonces, podemos inferir que en su mayoría son mujeres, con jerarquía académica 
Asociada y mayormente en los ciclos intermedios y finales del plan formativo de las carreras. Esto 
es interesante, pues plantea preguntas respecto a cómo reforzar y promover este tipo de 
metodologías en las demás jerarquías y cómo fomentar su aplicación temprana. Esta información 
puede complementarse con algunos resultados cualitativos, donde se observan algunas diferencias 
en torno a quienes aplican metodologías de AVM y quienes no. Si bien la demanda por mayor 
difusión y promoción de la extensión es una constante, quienes realizan demandan mayor difusión 
de sus actividades y reconocimiento institucional en la carrera académica, quienes no realizan 
demandan mayor difusión de los apoyos institucionales existentes y mayor capacitación. Estos 
resultados pueden resultar valiosos al momento de orientar un plan estratégico institucional.  

Conclusiones  
La aplicación de consultas participativas para la construcción de orientaciones institucionales en 
cualquier materia tiene ventajas positivas para su posterior implementación, a pesar de que es un 
proceso más costoso y que toma más tiempo, permite legitimar la puesta en marcha de dichas 
orientaciones.  En cuanto a los resultados de la consulta para la construcción del plan estratégico, 
se observa que nos permite caracterizar y conocer quiénes son aquellos que aplican las 
metodologías AVM y quiénes no, cuáles son sus percepciones y evaluaciones. De esta forma, la 
información obtenida es valiosa para tomar decisiones sobre los focos que debe contener un plan 
estratégico, permite vislumbrar qué aspectos reforzar acorde a las áreas de desarrollo prioritarias 
para la institución.  

Referencias  
Universidad de Chile, Plan de desarrollo Institucional de la Universidad de Chile 2017-2026, 
decreto Universitario 0031884/2018. Santiago de Chile, 2018.  
 
 
Universidad de Chile, Política de Extensión y Vinculación con el Medio, decreto exento 0021390. 
Santiago de Chile, 2020. 
 
 
Universidad de Chile, Vocación por la calidad. Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación 
Interna. Santiago de Chile, 2018. 
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Resumen 
 
El actual contexto de formación de los Ingenieros Agrónomos requiere repensar el rol que 
como docentes asumimos a la hora de enseñar Extensión, a la integración con la Docencia 
y la Investigación y al alcance que esto implica en la curricula de la formación de los 
mismos. Advertimos una crisis en el paradigma de Extensión ya que se encuentra 
despojada en la praxis de su dimensión educativa. Existe una desvalorización de la 
Extensión y una desvinculación entre ella, la Investigación y la Docencia. En este 
panorama la Extensión junto con la Docencia e Investigación, tendrían que converger en 
un eje esencial y transversal desarrollando en los futuros profesionales las habilidades 
necesarias para trabajar con actores del medio social y para lograr una democratización 
real del saber y el conocimiento, ayudando a construir una sociedad más equitativa y 
diversa.  

 
Palabras-clave: Extensión; Docencia; Investigación. 
 

Introducción  

El contexto político, económico y social de estos últimos tiempos en Argentina, vuelve a 

poner en tela de juicio la participación del estado y en particular las estructuras dedicadas 

 
1 Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, email: aheguiabehere@ayv.unrc.edu.ar Cátedra 
Extensión Rural, Integrante Proyectos de Extensión.  
2Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, email: aporporato@ayv.unrc.edu.ar Cátedra Extensión 
Rural, Integrante Proyectos de Extensión 
3 Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, email: mvillaberde@ayv.unrc.edu.ar Cátedra 
Extensión Rural, Integrante Proyectos de Extensión 

387

mailto:aheguiabehere@ayv.unrc.edu.ar
mailto:aporporato@ayv.unrc.edu.ar
mailto:mvillaberde@ayv.unrc.edu.ar


                              

 

a la Extensión, se observan la falta de apoyo estatal a la tarea de la Extensión y su 

consiguiente desvalorización. Este contexto a su vez, ha afectado la dinámica y estructura 

de la ruralidad, demandando extensionistas que puedan tener una visión más holística de 

las problemáticas que afronta el sector agropecuario. 

El contexto en el que realizamos las actividades de Docencia, Investigación y Extensión 

se encuentra atravesado por una visión reduccionista, cartesiana y positivista. Las áreas 

que conforman la currícula de la formación de Ingenieros Agrónomos continúan 

incomunicadas, cada una “enseñando” sus contenidos y con una fuerte limitante a la hora 

de integrar conocimientos. Esto hace referencia a lo que Morin, E (2005) explica a partir 

de la “disyunción”, como el aislamiento en dos o tres campos del conocimiento. Por otro 

lado, la mayoría de las disciplinas abordan cuestiones técnicas, con apenas un par de 

asignaturas con contenidos relacionados a las ciencias sociales.  

Partiendo desde la base que la Extensión es uno de los pilares de la Universidad pública, 

que en su historia se ha encontrado relegada en relación a la Investigación y Docencia, 

nos hemos propuesto re significar y visualizar el rol que como docente asumimos a la 

hora de enseñar Extensión, a la integración con la Docencia y la Investigación y a la 

capacidad y/o alcance que esto implica en la formación de los Ingenieros Agrónomos. 

Objetivos 

En nuestra labor como docentes de la asignatura Extensión Rural del 4° año de la carrera 

de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de investigadoras 

de la agricultura familiar, la Extensión en diferentes contextos, las intersecciones de 

saberes populares/académicos nos hemos visto problematizadas por la falta de integración 

con la actividades de Investigación y Docencia y  por la distancia que se plantea entre lo 

que entendemos por Extensión quienes “enseñamos” Extensión y lo que entienden por 

Extensión quienes “aprenden” Extensión (alumnos de la carrera ingeniería agronómica), 

y quienes ya se han graduado y se desarrollan en diferentes instituciones como 

extensionistas (Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional 
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de Río Cuarto (UNRC) y la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF)) o quienes ejercen 

su profesión en ámbitos privados. 

El concepto de Extensión, en sí mismo, encierra una complejidad que es preciso exponer, 

es por esto que el punto de partida es preguntarnos y preguntar ¿qué es Extensión? 

¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se integra con la docencia y la investigación? ¿Es 

importante para el desarrollo profesional? 

Metodología 

Para este trabajo se implementó una investigación exploratoria con enfoque cualitativo. 

La reelección de datos se realizó a través de encuestas a alumnos y entrevistas a 

graduados, y profesionales dedicados al ejercicio y estudio de la Extensión, obteniéndose 

los resultados que dan sentido al trabajo presentado. 

Resultados, discusiones y análisis 

Varios fueron los puntos de vista cuando entrevistamos y encuestamos a los diferentes 

actores intervinientes en esta trama o red de la Extensión. Antes de cursar la asignatura 

los estudiantes consideran que la Extensión es extender, transmitir, es la interrelación 

entre el productor y el técnico, comunicar el saber generado en los centros de 

investigación a los productores, etc. Respecto a los objetivos de la Extensión aparecen 

respuestas tales como: mejorar la actividad agropecuaria, la calidad de vida, el ingreso, la 

comercialización de sus productos, conservar los recursos naturales, evitar la desaparición 

de los establecimientos agropecuarios, etc. En relación a la Extensión con la Docencia y 

la Investigación, en general, no es un aspecto que se lo plantean y en lo que refiere a la 

importancia de la Extensión como componente de su propio desarrollo profesional, en 

general no logran ubicarla en el mismo plano curricular que el resto de las asignaturas 

técnicas propias de la formación del Ingeniero Agrónomo. 

Los técnicos del ámbito privado la definen como una herramienta para acercar las 

innovaciones, o permitir el desarrollo del marketing y posterior venta de las diferentes 
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tecnologías. No destacan la integración con la Docencia e Investigación y ven la 

Extensión, como el “acto de transferir los resultados de la producción científica a la 

sociedad”. Este rol difusionista que asume tradicionalmente, tal como lo expresan 

Romero Verdier, 2017, colocan a la universidad y a los saberes que en ella se producen 

en una posición de superioridad, “En estos casos la Extensión reproduce el modelo 

transmisor de comunicación y de enseñanza tradicional que erige a la universidad como 

institución formadora de élite”.  

Finalmente, los técnicos/extensionistas que en la actualidad se dedican a la Extensión 

como ejercicio de su profesión a través de instituciones públicas tales como el INTA, la 

SAF y la propia UNRC, concuerdan en una concepción más participativa de la Extensión 

y en la necesidad de una plena integración de esta con la docencia y la investigación: “Es 

la apropiación del conocimiento por los actores del mundo rural”, “Es un intercambio de 

conocimientos adaptados o adaptables a los productores con quienes trabaja. También 

reconocen, las posibles desconexiones entre el trabajo de las instituciones que representan 

y la realidad social y necesidades que los rodea y que no siempre pueden integrar a sus 

posibles soluciones, aunque, manifiestan que una mayor integración con las 

investigaciones generadas en ese ámbito, permitiría mayor acercamiento con los 

destinarios. 

El técnico de la SAF describe dos formas de hacer Extensión, una en donde el objetivo 

está puesto en transferir cuestiones técnicas y otra la de trabajar más lo social, político y 

logístico. Desde el INTA consideran que la Extensión varía según desde donde se hace y 

para quien se hace. “Depende de la mirada. Hay distintas maneras de alcanzar 

conocimiento y eso no garantiza que sea Extensión.”. 

El docente de la UNRC describe tres formas de hacer Extensión, “El modo elemental es 

la “asistencialista”, ya que es impostergable atender estas cuestiones. Ej. Educación para 

desanalfabetizar. Esto es una base casi de solidaridad social. Otro modo es la “promoción 

social” darle herramientas para que ellos mismos solucionen sus problemas. En el otro 

extremo esta “promover estrategias de desarrollo territorial” atender lo productivo, social, 
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ambiental articulando actores del medio rural y urbano. Este rol es más complejo y 

político tanto para el extensionista como para la institución que hace Extensión”.  

Finalmente, manifiestan opiniones comunes “Tendría que haber más Extensión y más 

estudios de las experiencias de Extensión en la región. La universidad hace Extensión, 

pero podría hacer más. Es una actividad secundaria. Acá ocupa más la Docencia y la 

Investigación, la Extensión está más relegada. Faltan políticas. Igualmente, la secretaria 

de Extensión tiene el mismo nivel que la de investigación, aunque en la práctica no pasa 

así.  

Consideraciones 

Advertimos una crisis en el paradigma de Extensión ya que se encuentra despojada en la 

praxis de su dimensión educativa. Existe una desvalorización de la Extensión y una 

desvinculación entre ella, la Investigación y la Docencia.  Consideramos que la Extensión 

ya no debe ser entendida desde una mirada de transferencia, sino, sobre todo, desde un 

sentido crítico, un encuentro de saberes, una auténtica comunicación y de compromiso 

concreto con las diversas problemáticas sociales en una relación dialógica con los sectores 

más vulnerables de la comunidad en la que estamos insertos. En este panorama la 

Extensión junto con la Docencia e Investigación, tendrían que converger en un eje 

esencial y transversal desarrollando en los futuros profesionales las habilidades necesarias 

para trabajar con actores del medio social y no sólo para ellos para lograr una 

democratización real del saber y el conocimiento, ayudando a construir una sociedad más 

equitativa y diversa. 
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Resumen 

En la Escuela José de San Martín, ubicada en la comuna de San Felipe, Chile, se 

desarrolló un diagnóstico participativo de salud y una posterior intervención realizados 

durante el periodo 2019-2020. Debido al confinamiento obligatorio por la pandemia 

SARS-CoV-2 se intervino de forma online en estudiantes de cuarto básico. Esto fue 

necesario por la gran cantidad de conflictos que existían en las relaciones 

interpersonales entre compañeros y por la importancia de trabajar en un buen ambiente 

escolar para el aprendizaje efectivo de los niños. Al iniciar el trabajo, un 23,3% de la 

comunidad mencionó que tenía mala o regular relación con su curso y al finalizar la 

 
1  Propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V 
Congreso de Extensión de AUGM. 

2 Estudiante de Medicina, Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Email: 
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3 Estudiante de Medicina, Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Email: 
valentina.espinozah@alumnos.uv.cl 
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camila.olavarriar@alumnos.uv.cl 

5  Estudiante de Medicina, Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Email: 
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intervención, la mayor parte del estudiantado indicó haber aprendido a compartir y 

respetar a sus compañeros.  

Palabras clave: Relaciones sociales; acoso escolar; pandemia SARS-CoV-2.  

Introducción 

En el marco de las asignaturas Salud y Sociedad I y II de la Carrera de Medicina de la 

Universidad de Valparaíso, Chile, se realizó un diagnóstico participativo de salud en el 

año 2019 y se diseñó e intervino durante el 2020 el problema identificado en el 

diagnóstico.  

Ambas actividades, tanto diagnóstico como intervención, se vieron orientadas por el 

contexto sociopolítico-epidemiológico de Chile y el mundo. Durante el año 2019, 

ocurrió un paro de docentes a nivel nacional, que pocos meses después fue seguido por 

el estallido social de octubre, esto dejó en claro el descontento de los chilenos frente a 

las desigualdades en el ámbito sociopolítico. En el año 2020, el inicio de la intervención 

se vio interrumpido por el contexto epidemiológico mundial de  pandemia por SARS-

CoV-2. Esto significó una adaptación de lo planificado a modalidad online, permitiendo 

que las actividades se pudieran seguir haciendo, pero esta vez de manera remota. Este 

método trajo consigo una serie de obstáculos al sistema educativo, sabiendo que el 12% 

de los  hogares en Chile no cuentan con conexión a internet (OCDE, 2020).  

Las complicaciones en las relaciones interpersonales dentro del aula de clases no son un 

tema nuevo, de hecho, según el informe de violencia escolar de la UNESCO del año 

2018, uno de cada tres estudiantes refiere haber sido víctima de acoso escolar. En 

Latinoamérica, un 31,3% de los estudiantes refiere haberse visto involucrado en una 

pelea o haber sido víctima de violencia física por parte de sus pares (UNESCO, 2018).  

La importancia de abordar este tema en el curso con el que se trabajaba radica en que 

cuenta con estudiantes de entre 8 y 10 años, y es en ese rango etario donde se 

concentran con mayor prevalencia, las experiencias de violencia dentro de las escuelas.  

En el diagnóstico realizado en el año 2019, se prioriza por trabajar las relaciones 

interpersonales entre la comunidad estudiantil (Conejeros, et. al, 2019), además, los 

datos arrojados por el diagnóstico y el contexto a nivel país,  reflejaron una nueva 
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realidad de los estudiantes de Chile, por lo que realizar una intervención de manera 

online para trabajar en las relaciones interpersonales cobra total sentido. La intervención 

llevó por nombre “Respetándonos intensamente: Nutriendo mi máquina emocional” y 

se basaba en las deficientes relaciones interpersonales encontradas dentro de los cursos 

4to básicos C y D de la escuela José de San Martín y contribuyó en acercar a los 

estudiantes mediante el entendimiento de los sentimientos y emociones propias y del 

otro.  

Objetivos 

Para intervenir el problema, se planteó como objetivo general: “Contribuir a la mejora 

de las relaciones interpersonales del 4to básico C y D de la escuela José de San Martín, 

considerando el contexto de pandemia en el año 2020”. Para cumplir con dicho 

objetivo, se planteó: a) Realizar actividades que permitan el reconocimiento del valor de 

las emociones propias y del otro, b) Promover actitudes de respeto y tolerancia dentro 

del aula, c) Establecer instancias de acercamiento y vinculación entre los estudiantes del 

curso mediante diversas metodologías de actividades y d) Crear dinámicas que enseñen 

sobre los prejuicios y sus daños dentro y fuera del aula. 

Metodología: 

Para el proceso de diagnóstico se visitó presencialmente a la comunidad y se 

encontraron los problemas: deficientes relaciones interpersonales dentro del curso, poca 

capacitación del personal en emergencias de salud, baja inteligencia emocional 

intrapersonal de los estudiantes y el deterioro de la salud mental en pandemia. Como se 

mencionó anteriormente, al priorizar, se decidió trabajar con las relaciones 

interpersonales del curso.  

Para esto se diseñaron 7 actividades que se relacionaban con los objetivos específicos y 

con los objetivos de la agenda sanitaria de la OMS 2020-2030. Además, para la 

implementación de estas, se consultó con diversos profesionales de la salud y de la 

educación. Todo el trabajo se realizó en conjunto con la comunidad.  

Cada actividad fue ejecutada de manera remota y tras cada sesión se aplicaron encuestas 

de satisfacción y una matriz FODA para evaluar el desarrollo de estas. Las sesiones 
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consistieron en entregar herramientas para la identificación de sentimientos y 

emociones, búsqueda de redes de apoyo, explicar la importancia del compañerismo 

dentro del aula, enseñar sobre los daños de la discriminación, crear lazos dentro de los 

cursos mediante la búsqueda de cualidades en común y la importancia de la 

responsabilidad sobre las cosas que se dicen o hacen.  

Se trabajó con 23 estudiantes de entre 9 y 11 años pertenecientes a los cuartos básicos C 

y D de la Escuela José de San Martín. Es importante considerar que si bien se trabajó 

con 2 cursos, por problemas de conexión, la cantidad de participantes activos fue 

variable.  

Resultados 

Se realizó un catastro de las herramientas emocionales y desarrollo de relaciones 

interpersonales que poseían los estudiantes. Se obtuvo que sólo el 38,9% de los 

estudiantes siempre eran capaces de identificar cómo se sentían y un 38,9% a veces 

podía. Por otro lado, un 38,9% siempre era capaz de identificar cómo se sienten los 

demás, un 11,1% casi nunca y un 0,55% nunca podía hacerlo. Al presentarse un 

problema, un 16,7% de los alumnos respondió que siempre es capaz de contárselo a 

alguien, 33,3% dijo casi nunca poder compartirlo y 16,7% indicó nunca poder relatar 

sus problemas. Estos resultados demuestran una falta en el manejo de las emociones y 

de herramientas de contención.  

Al finalizar la intervención, los resultados se contrastaron con otra ronda de encuestas 

que abarcaba las mismas temáticas para poder registrar la evolución. Se obtuvo que 

88,9% del curso siempre consideraba que las personas merecen respeto independiente 

de otros factores. El 55,6% de los estudiantes siempre consideraba que puede ser amigo 

de cualquier persona que sea amable sin considerar otros factores, un 22,2% a veces, un 

11,2% nunca o casi nunca lo consideraba. Un 44,4% consideraba que siempre tenían 

una buena relación con sus compañeros, el 33,3% dijo que casi siempre y un 23,3% de 

los alumnos dijo nunca o casi nunca tener una buena relación con sus pares. 

Se consultó al curso cuáles eran las características fundamentales para poder considerar 

a alguien como amigo, dentro de las respuestas destacaron: ser amable, chistoso y 
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dispuesto a jugar. De igual manera, se preguntaron qué características le quitarían este 

privilegio a alguien, de manera unánime se acordó que tendría que ser alguien molesto, 

egoísta y peleador. Cabe destacar que en los resultados fue posible evidenciar 

distinciones entre géneros, entregando negatividad al género femenino a lo hora de 

hacer amigos. 

En la encuesta final, se indagó sobre lo aprendido durante toda la intervención, las 

respuestas más repetidas fueron el aprender a compartir y a respetar a sus compañeros. 

También existieron personas que indicaron que aprendieron sobre sus emociones, a ser 

felices, a comprometerse, que todos tienen cualidades y que pudieron conocer los 

deseos de sus compañeros. 

Discusión 

Las actividades realizadas se vinculan con la promoción de la salud. Se busca orientar, 

enseñar y entregar herramientas para que las comunidades tomen control de su salud. 

Mediante cada actividad se buscó que los niños pudieran ser conscientes y protagonistas 

de su salud, con actividades de promoción de la salud y actividades específicas que 

abarcaron temáticas relacionadas a la salud mental.  

Fue esencial la incorporación de la comunidad estudiantil como protagonista de los 

cambios, logrando que esta tome el poder de las decisiones que lo permitan. De esto se 

sustenta el trabajo realizado, dado que en toda la planificación se consideró la 

participación de la comunidad y un diálogo mutuo de retroalimentación.   

Se involucraron diversos sectores de la comunidad con el fin de potenciar y maximizar 

la diversidad de recursos y decisiones que se requieren para realizar una transformación 

significativa en salud. Se contó con  la participación de  docentes de la Universidad de 

Valparaíso y profesionales del área de salud y social.  

El trabajar con jóvenes, dio la oportunidad ideal para reforzar la comunicación social, 

para potenciar el diálogo y generar líderes de opinión. Se dio el espacio a que cada 

individuo fuera capaz de comunicar su opinión de una manera respetuosa con la idea de 

transmitir su mensaje y lograr cambios dentro de los cursos con los que se trabajó.  
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Es importante mencionar que la pandemia ha intensificado las desigualdades a nivel 

internacional y nacional, esto se evidencia en el acceso estudiantil a las clases online o 

la inasistencia a clases por problemas económicos. Obteniendo de esta manera 

información local sobre las desigualdades de la educación en Chile.  

Una reestructuración hacia un modelo sustentado en la promoción de salud es 

imprescindible para la mejora de la calidad en la atención y la transformación de los 

usuarios en protagonistas de su proceso salud-enfermedad-atención. En latinoamérica, 

esta función esencial de la salud pública se ha hecho cada vez más relevante, 

paulatinamente, la población latina ha ido tomando protagonismo y ha buscado cambios 

para transformar las instituciones que por años han tenido una visión estrictamente 

biomédica (Coronel, et.al, 2017, p. 926-932). En Chile, se hizo evidente el deseo de 

reestructuración en materia de derechos en salud durante las manifestaciones del año 

2019 en las que se expresó la necesidad de un cambio de enfoque del Sistema Público 

de Salud porque el actual no garantiza los derechos de los ciudadanos.  

Consideraciones  

La búsqueda de un ambiente sano en el ámbito escolar es una temática que lleva años en 

la palestra internacional, pero su complejidad reside en las múltiples causas que llevan a 

una deficiencia en las relaciones interpersonales de los alumnos, siendo agravada por la 

presión psicológica generada por la pandemia. 

Es relevante que el aula escolar involucre un desarrollo integral que potencie la 

inteligencia emocional de los estudiantes, dado que en el futuro serán ciudadanos más 

seguros, preparados, con mejores oportunidades y satisfacción de vida. La salud mental, 

sobre todo en la infancia, debería ser una prioridad internacional sin importar el 

contexto epidemiológico. Este estudio innovó en este tema ya que se realizó de manera 

virtual en una realidad mundial sujeta a cambios, pero pese a sus dificultades se logró 

dar espacio a la discusión y a la reflexión. Por lo mismo, gran parte de lo realizado no 

concuerda exactamente con lo diseñado en papel. El contexto requería adaptación, y el 

proyecto tuvo que ser moldeable.  
Referencias  
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Los desafíos de la Red de Editores de Revistas de Extensión Universitaria para 
consolidar el campo editorial y promover el debate universitario.1 
 
 
Cecilia IUCCI 2 

Red de Editores de Revistas de Extensión Universitaria (REDREU) de la Asociación Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM).  

 
Resumen  
 
Las revistas académicas periódicas de extensión universitaria latinoamericanas están haciendo 

importantes contribuciones a los procesos de jerarquización de esta función universitaria. Constituyen 

espacios relevantes para visibilizar los debates sobre las definiciones teóricas, epistemológicas, 

metodológicas y, especialmente, las políticas que orientan cierto tipo de prácticas sociales 

universitarias. Son fundamentales para interpelar los modos en los que se construye, circula, apropia 

y valida el conocimiento académico. El objetivo de esta presentación es dar cuenta del trabajo que 

está llevando adelante la Red de Editores de Revistas de Extensión Universitaria (REDREU) desde 

AUGM que nuclea a 34 revistas periódicas de nueve países para la consolidación del campo editorial 

en el marco de los procesos de internacionalización de la extensión universitaria. 

 

Palabras clave  
 
Extensión Universitaria; Escritura académica; Red de Editores de Revistas de Extensión 

Universitaria; AUGM; Internacionalización de la extensión. 

 
 
Introducción 

En las dos últimas décadas las acciones de extensión universitaria han crecido de manera exponencial 

en todo el sistema universitario latinoamericano y caribeño. La cantidad de eventos nacionales e 

                                                             
1 Trabajo presentado en el Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extenso de 
AUGM. 
2 Coordinadora de REDREU AUGM. Coordinadora del Programa de Publicaciones de la Secretaría de Extensión Social 
y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Editora de +E: Revista de Extensión Universitaria (UNL). E-
mail: revistaextensionunl@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0073-2124 
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internacionales y el aumento sostenido de trabajos producidos, son un muestrario de la diversidad de 

políticas y prácticas de extensión que asumen las universidades, especialmente las públicas. 

Si bien el movimiento de Córdoba en 1918 marcó la agenda de la educación superior en América 

Latina y el Caribe y promovió a la extensión universitaria como función sustantiva, es relativamente 

reciente su construcción como objeto de discurso. Esto es, la posibilidad de contar con producciones 

en donde se pueda expresar el andamiaje conceptual, el entramado teórico y metodológico y las 

definiciones políticas que determinan las razones, los temas, los sujetos y los modos en los que las 

universidades abordan la misión social. En este sentido, dos hechos significativos marcan esta 

tendencia. Por una parte, la constitución de redes universitarias de extensión a nivel de los países y 

de las regiones3 como motores para impulsar agendas de trabajo compartidas, y como ámbitos para 

debatir la pluralidad de perspectivas que hay sobre la extensión. Por otra parte, la reciente aparición 

de revistas académicas periódicas específicas como espacios relevantes para jerarquizar a esta función 

sustantiva.  

Desde 2017, en el ámbito de la Comisión Permanente de Extensión de AUGM, se fue configurando 

un espacio de diálogo entre revistas de extensión. Finalmente, en 2020 se creó la Red de Editores de 

Revistas de Extensión (REDREU) que hoy nuclea a 34 revistas de extensión editadas en Argentina, 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay y también de Angola y España. 

REDREU se propuso configurar un espacio de trabajo cooperativo y de discusión sobre los horizontes 

que enfrentan las revistas tanto dentro del propio campo de la extensión como en relación con las 

problemáticas que atraviesan a las revistas académicas y científicas a nivel global. 

 

Objetivos 

Esta presentación dará cuenta—muy sintéticamente— del trabajo que está llevando adelante 

REDREU desde la complejidad del espectro editorial de las revistas latinoamericanas. Complejidad 

que está en consonancia con la diversidad de concepciones sobre la extensión universitaria.  

El trabajo aludirá especialmente a los aportes que las revistas hacen a las propias universidades y al 

campo de la extensión, así como a las oportunidades y tensiones que se les presentan en el marco de 

la Red. 

 

                                                             
3 REXUNI (Argentina); FORPROEXT (Brasil); REUVIC (Ecuador); Red de Extensión ASCUN (Colombia), 
REXUNPY (Paraguay) y redes regionales que tienen espacios específicos de extensión universitaria como CSUCA; 
AUGM, ULEU, entre otras. 
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Metodología  

La construcción de REDREU insumió un proceso de cinco años de trabajo. Indudablemente, los 

congresos de extensión nacionales y regionales fueron los lugares de encuentro y motorización de la 

idea de crear un espacio común. En 2017, se desarrolló el I Encuentro de Revistas en el marco del III 

Congreso de AUGM.4 En sus conclusiones se propuso armar la Red. A partir de relevamientos 

realizados en América Latina (COELHO, 2014 y 2018; LANDIM, MATOS, CHAGAS, 2017; 

IUCCI; CARDOZO, 2017; GALHARDO, DEL-MASSO, ROVEDA 2019), se fue construyendo una 

cartografía de las revistas existentes en Latinoamérica. 

Finalmente, en agosto de 2020, se conformó REDREU que apuntó a visibilizar a las revistas; 

acompañar y consolidar los equipos editoriales y construir estrategias de cooperación, entre otros 

objetivos (AUGM, 2020). 

Hoy la característica fundamental de este espacio es que nuclea a revistas que no solo proceden de 

universidades miembro de AUGM —el 57% de las revistas son externas a la Asociación — lo que 

profundiza una iniciativa regional fundamental en los procesos de internacionalización de la 

extensión.5  

Cuadro 1: Cantidad de revistas por país 

 

 

 

Una de las primeras medidas que se tomaron en el marco de la Red fue realizar un relevamiento con 

el fin de identificar los perfiles editoriales, las capacidades, los intereses y los desafíos que se le 

                                                             
4 III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM “Democracia, derechos humanos e inclusión social. Camino a los 
100 años de la Reforma Universitaria” se desarrolló del 7 al 9 de septiembre en la Universidad Nacional del Litoral. 
Ciudad de Santa Fe, Argentina. Ver http://www.unl.edu.ar/extension17/ 
5 El listado completo de las revistas puede visualizarse en http://grupomontevideo.org/ndca/redreu/?page_id=280 

Brasil 16 
 Argentina 10 
Uruguay 2 
Nicaragua 1 
Honduras 1 
Ecuador 1 
Costa Rica 1 
Angola 1 
España 1 
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presentan a las revistas, así como de reconocer sus contribuciones al interior de las universidades y 

al propio campo de la extensión.  

El propósito del relevamiento, a su vez, fue el de establecer un insumo básico que permita definir los 

espacios de trabajo de REDREU así como significar un punto de partida para evaluar su incidencia 

en la gestión de las revistas. 

Paralelamente, comenzaron los espacios de presentación de las revistas a partir de explorar los 

problemas que son comunes así como de las peculiaridades regionales, de países o de enfoques. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Los resultados del informe permitieron reconocer las tensiones que se le presentan a las revistas de 

extensión con las imposiciones globales del ecosistema de revistas científicas que pautan cánones 

muy precisos de política, gestión, estructura y escritura académica. Imposiciones que van más mucho 

más allá del campo editorial e impregnan las lógicas de funcionamiento de las universidades a nivel 

planetario.6 

Estos resultados se plasmaron en un informe (IUCCI, 2020a) en el que se exploraron siete ejes. Uno 

de ellos trabajó sobre lo que los equipos editoriales consideran que son los principales aportes de la 

revista para su propia universidad y para el campo de la extensión en general. Entre los puntos 

relevantes hay aspectos comunes. 

 

Cuadro 2: Principales contribuciones de las revistas 
A LA UNIVERSIDAD AL DEBATE DE LA EXTENSIÓN 
Jerarquizar la extensión universitaria Jerarquizar a la extensión universitaria 

Visibilizar las acciones de extensión 

Discutir el rol social de las universidades y los 
modos de articulación en las dinámicas 
territoriales. 
 

Aportar a la discusión de la agenda pública sobre 
temas socialmente relevantes 
 

Aportar a la discusión de la agenda pública 
sobre temas socialmente relevantes 
 

Realizar aportes teóricos y metodológicos para 
llevar adelante las experiencias  

Realizar aportes teóricos y metodológicos / 
Proporcionar reflexiones en torno a cuestiones 
epistemológicas / poner en discusión enfoques 
y políticas universitarias. 

                                                             
6 Los rankings universitarios son unos de los parámetros en los que el norte global se vale para medir el “éxito” o el 
“prestigio” de una institución. Las publicaciones científicas que reúnen ciertos requisitos son uno de los puntos más 
importantes. Las voces de los actores productivos cruzan muchas veces esos rankings. Es absolutamente llamativa la 
ausencia de la valoración de las prácticas de extensión universitaria, así como las voces de los actores sociales como 
indicadores para ponderar a la institución educativa. 
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A LA UNIVERSIDAD AL DEBATE DE LA EXTENSIÓN 
Contribuir a espacios que articulen la 
investigación, docencia y extensión desde la 
reflexividad. 
 

Promover la integralidad de funciones 
universitarias 

Presentar un espacio de discusión y de 
publicación para la comunidad académica. 
 

Contribuir a la formación de los y las 
estudiantes. 

Acompañar el trabajo comunitario Promover redes de intercambio entre equipos. 
Disponer de una publicación académica de 
calidad /   

Contribuir al impacto de citación. 
  

Profundizar conocimientos sobre el territorio.  
 

Fuente: elaboración propia en base al Informe (IUCCI, 2020) 

 

Los principales puntos críticos que enfrentan las revistas están vinculados con la inclusión en los 

índices y catálogos con requerimientos estandarizados y exigencias que no son adecuadas para la 

extensión (en cuanto a idiomas, uso de identificadores persistentes pagos, uso de determinados 

softwares, etc.); los formatos de escritura; el uso del lenguaje inclusivo; la accesibilidad; las autorías; 

el perfil de los revisores; la calidad de las revisiones y/o de los artículos; entre otras cuestiones. 

Para abordar estas problemáticas, desde REDREU se habilitaron tres espacios de trabajo: 1) 

Fortalecimiento de los equipos editoriales; 2) Discusión sobre el impacto de los enfoques de extensión 

en las políticas editoriales y 3) Políticas, estrategias y acciones comunes de la Red. 

Hubo avances significativos en los tres espacios en apenas unos meses de trabajo: desde la 

construcción de un Banco Común de Revisores hasta estrategias de visibilidad compartidas.7 En este 

momento se está trabajando en el diseño de líneas de acción en el marco de los Encuentros de Equipos 

Editoriales de AUGM. 

 

 

Consideraciones finales 

Una de las premisas fundantes de REDREU es la de trabajar desde la cooperación y no desde la 

competencia. Principio que está en consonancia directa con los valores que se promueven desde la 

extensión universitaria. Es lo que hace la principal diferencia con otras redes. 

                                                             
7 Desde la presentación de la Red en los espacios en los Congresos hasta en la construcción de un muro colaborativo 
donde se puede acceder a los perfiles de todas las revistas: https://padlet.com/redreupad/Bookmarks 
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El crecimiento de REDREU dependerá de la capacidad de proyectar y aportar de todos sus miembros. 

Las diferencias de los perfiles, los enfoques y las visiones políticas, lejos de ser un escollo, 

constituyen la mayor riqueza de REDREU y de nuestro sistema universitario. Sostener y respetar esa 

diversidad es el compromiso de esta Red. 

Los desafíos que se le presentan son los mismos que tiene la extensión universitaria y, por ende, la 

universidad pública: “proyectar las discusiones en torno a qué universidad necesitamos, para quiénes 

las imaginamos, qué valores rectores las van a orientar, para qué modelos de sociedad y democracia 

las proponemos y quiénes deben participar de ese debate. En esas discusiones, las revistas de 

extensión pueden hacer aportes significativos” (IUCCI, 2020b). 
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Resumo 
 
O presente artigo busca desenvolver algumas reflexões a respeito do trabalho de um 
grupo de extensão universitária, no qual, mesmo diante dos impedimentos ocasionados 
pelo atual quadro sanitário mundial, tem desenvolvido um trabalho em conjunto, unindo 
professores, estudantes de mestrado e de graduação e comunidade no percurso 
formativo. Tem-se como objetivo principal elencar aspectos teóricos que visam 
contribuir para a apresentação das possibilidades que as novas tecnologias trouxeram 
para a atualidade e prosseguimento das atividades de extensão, bem como também 
apresentar limites impostos ao trabalho e de interação, característicos do isolamento 
social causado pela pandemia. 
 
Palavras-chave: Extensão Universitária; Educação; Pandemia; UFMG.  
 

1. Introdução 
 

No ano de 2020, a comunidade mundial voltou sua atenção para a pandemia do 

SARS-CoV-2, mais conhecido como Covid-19, que pouco a pouco foi tomando 

proporções em larga escala e obrigou diferentes países, incluindo o Brasil, a criarem 

novas formas de organização social para a convivência diante do cenário ao qual se 

impunha. Essa nova organização exigiu que os órgãos públicos ditassem regras para que 

as cidades tomassem medidas sanitárias de restrição da circulação das pessoas. Com 

isso, escolas e universidades tiveram suas atividades suspensas, criando, assim um novo 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Professora Especialista da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. e-mail: 
rodrigues.jeanne1@gmail.com  
3 Professor Doutor da  Escola de Arquitetura da UFMG.  email: fernandojsilva@ufmg.br   
4 Professor Doutor da  Escola de Arquitetura da UFMG. email: glaucinei@ufmg.br 
5 Professora Doutora da Escola de Arquitetura da UFMG. email: marciafranca.designer@gmail.com  
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desafio, visto a proporção que esse fechamento ocasionaria e como essa nova realidade 

afetaria os sujeitos inseridos em cada espaço social. Contudo, com o advento das novas 

tecnologias da informação e comunicação, essa pausa não significou, necessariamente, 

uma suspensão total das atividades.  

O objetivo deste resumo é apresentar considerações a respeito do trabalho 

desenvolvido pelo Projeto de Extensão Design & Educação, da Escola de Arquitetura da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no qual o grupo não só conseguiu manter-se em 

contato e desenvolver as atividades e projetos, mesmo em contexto tão adverso. É 

importante ressaltar que trata de um recorte a respeito do que vem sendo possível 

desenvolver no formato remoto, mas necessário, uma vez que promove um novo olhar 

para a extensão universitária, bem como também para a interlocução entre os sujeitos 

envolvidos no processo de pesquisa. 

  

2. Estratégias utilizadas pelo projeto Design & Educação no contexto de 

isolamento 
 

A universidade brasileira caracteriza-se por ser um espaço no qual os sujeitos 

buscam uma aprendizagem que promova a pesquisa e a investigação científica. As 

instituições universitárias contam com projetos de Extensão, que compõem as 

Atividades Acadêmicas Curriculares (AAC) que devem ser ofertadas no âmbito do 

Ensino Superior. O olhar da Extensão Universitária deve se voltar para o âmbito social, 

preferencialmente promovendo o diálogo entre diferentes sujeitos, de modo equitativo e 

inclusivo, com vistas a promover uma educação transformadora (BRASIL, 2018).  

A extensão na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), objeto de 

reflexão deste trabalho, encontra-se regulamentada e inserida na Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX), com princípios e metas embasados no rigor acadêmico de pesquisa, 

o qual busca ampliar a visão de mundo dos estudantes e auxiliando em seu crescimento 

profissional, bem como também individual, compondo os percursos formativos de cada 

sujeito (MAYORGA e AMARAL, 2018).  
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O Projeto de Extensão Design & Educação teve início em 2019 a partir da 

parceria com o Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência da Faculdade 

de Educação da UFMG (PROMESTRE), e tem como proposta a construção de um 

saber transdisciplinar a partir do desenvolvimento de produtos (recursos educacionais) 

que contribuam para a melhoria da educação brasileira, especialmente para a rede 

pública de ensino. A equipe é formada por professores do curso de Design, da Escola de 

Arquitetura da UFMG, professores da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, 

estudantes e egressos do curso de graduação em Design da UFMG e mestrandos do 

PROMESTRE. 

Todas as ações e atividades do projeto têm como referência o modo de 

pensamento do design, ou seja, uma forma de fazer (e de agir) que é inerente aos 

processos de design e que pode contribuir com diversas áreas e processos pela riqueza 

de possibilidades de aplicação. Conforme argumenta Schön (2000), por ter que lidar 

com problemas paradoxais, mal definidos e mal estruturados, diariamente, os designers 

têm ferramentas tácitas e intuitivas de reflexão-na-ação (diálogo com os objetos da 

situação enquanto ela ocorre) que são capacidades muito úteis para muitas situações. 

São habilidades que surgem em momentos complexos, instáveis e conflituosos que 

acontecem ocasionalmente em qualquer prática, mas são lugar comum da atividade do 

Design. 

No contexto anterior à pandemia do Covid-19, as ações ocorriam no próprio 

ambiente acadêmico. Após a regulamentação das aulas no formato remoto emergencial, 

metodologias ativas foram utilizadas, no qual o grupo pôde dialogar e pensar 

coletivamente modos de dar prosseguimento aos trabalhos. As atividades que seriam 

desenvolvidas tinham que manter a ideia central, ao qual se baseia a parceria entre as 

instituições: a interlocução, o diálogo e a interdisciplinaridade entre o Design e a 

Educação.  

Para o projeto de Extensão Design & Educação, foi utilizado o Microsoft 

Teams e o Google Meet para a realização das reuniões de equipe que serviram de base 

para as ações a serem realizadas ao longo da semana, sendo compartilhado por meio de 
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e-mail e por arquivos disponibilizados pelo sistema Google Drive, além de mensagens e 

arquivos via Whatsapp. Para o desenvolvimento dos recursos educacionais planejados 

pelos mestrandos, foram utilizadas ferramentas próprias do design, com o uso de 

softwares gráficos, além de plataformas de planejamento.  

Dentre os trabalhos contemplados, cita-se o E-cordel6, desenvolvido pelo 

Mestrando em Educação João Henrique de Oliveira Fernandes7 onde, para 

desenvolvimento do recurso, houve a troca de ideias e informações, que muito 

contribuíram para a construção coletiva do conhecimento entre os estudantes, os quais 

agiam de forma autônoma, tanto no desenvolvimento dos trabalhos, quanto na busca por 

ferramentas digitais próprias do Design para elaborar e finalizar o recurso E-cordel. 

Interessante mencionar que a autonomia conferida a esses estudantes criou um ciclo de 

trabalho horizontal, o qual propiciou a formação de uma equipe colaborativa, mesmo no 

contexto de trabalho remoto.  

Esse compartilhamento de informações, a troca de ideias para enriquecimento 

do trabalho demonstra que o diálogo é possível e, mesmo diante dos entraves que o 

cenário atual aponta, há um interesse em comum: a atividade dentro do grupo de 

extensão. O ciclo de desenvolvimento possibilita aos sujeitos envolvidos o debate, 

suscita a pesquisa, envolve e promove a troca dos saberes, visto que é uma equipe de 

áreas diferentes, de idades e histórias que se complementam e buscam a melhoria de 

suas próprias ações (FREIRE, 1985). 

 

Considerações Finais 

 

A educação para o século XXI requer um estudante que consiga articular seus 

conhecimentos em consonância com os desafios da modernidade. De acordo com Silva 

(2017, p.192) “numa visão construtivista, há três formas de se desenvolver as 

competências, que são a do sujeito a si mesmo; relativo a um objeto, e a de termos 
 

6 Links do Cordel Publicado: Livro do professor: https://issuu.com/jhofdesiderio/docs/e-cordel_-_livro_do_professor_-_digital 
Livro do Aluno: https://issuu.com/jhofdesiderio/docs/e-cordel_-_livro_do_aluno_-_vers_o_digital 
7 Dissertação ainda em processo de publicação pelo Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 
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relacionais”. No projeto Design & Educação, essa reflexão sobre as competências 

apresentadas por Silva (2017) corrobora para um trabalho em conjunto, onde o grupo 

reflete sobre seus saberes, constrói conhecimentos acerca do que é apresentado como 

demanda de trabalho, para que no coletivo seja levantado o que será mais produtivo e 

pertinente ao recurso ou ao produto que será desenvolvido.  

No contexto em que os encontros vêm ocorrendo de modo remoto, utilizando 

dos recursos tecnológicos, é importante considerar cada elemento que vai propiciar a 

continuidade dos trabalhos dentro do grupo de extensão. As metodologias escolhidas 

devem ser ativas, no sentido de que as competências requeridas para o trabalho possam 

ser potencializadas, mesmo com as ações ocorrendo no contexto virtual.  
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Resumo simples
Este estudo tem como propósito apresentar e contextualizar historicamente o Coletivo
Práxis - Educação Popular, seus objetivos e desafios na extensão, afirmação como
programa acadêmico, sua história e gestão. O Práxis é um programa de extensão da
Universidade Federal de Santa Maria e um movimento social pautado na Educação
Popular, organizado como Curso Pré-ENEM Popular com propósito de ingresso e
permanência das camadas populares no Ensino Superior. Mobilizado por estudantes
desde 1999, surge como espaço de luta e que atualmente resiste aos obstáculos das
atividades remotas advindas da pandemia da COVID-19, ampliando as dificuldades e
necessitando do nosso reinventar para manter a Universidade cada vez mais plural.
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Introdução

O Práxis é definido por seus integrantes como um Coletivo de Educação Popular

que busca atuar para promover esta perspectiva educacional na cidade de Santa Maria e

região desde 1999, além de manter um envolvimento e articulação com os movimentos

sociais. Há também o Curso Pré-ENEM gratuito, desenvolvimento de pesquisas com

grande destaque para as ciências humanas e educação no cenário acadêmico,

contextualizando pesquisa, ensino e extensão. Atualmente encontra-se no prédio da

antiga reitoria da UFSM (centro da cidade), no entanto desde 2020 está com atividades

presenciais suspensas e mantém-se na modalidade de ensino remoto. Propõe-se aqui

relacionar o Práxis no eixo de trabalho, envolvendo conceitos e objetos da extensão,

seus desafios para ensino e reconhecimento acadêmico, sua história e gestão de

extensão.

Objetivos

O objetivo deste trabalho é apresentar e contextualizar o Práxis - Coletivo de

Educação Popular, seus objetivos e desafios na extensão, afirmação como programa

acadêmico, sua história e sua gestão. Objetiva-se também discutir as condições atuais de

trabalho do coletivo, à luz das condições dadas pelo período marcado pela pandemia de

Covid-19 e dos desafios postos por esse contexto à extensão universitária.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Há como metodologia a instrumentalização da autogestão nos últimos anos,

fortalecida pelo amparo institucional e fomento de 20 bolsas para graduandos (as) da

UFSM. Além disso, a divisão das atividades em grupos de trabalho viabilizam as

demandas nas mais diversas frentes em que o Práxis lida, principalmente no âmbito do

Pré-Universitário. A divisão dos 12 grupos de trabalho dá-se através de GT aulões, GT

bolsistas, GT certificados, GT clube da leitura, GT comunicação, GT dossiê, GT
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educandos (as), GT finanças, GT formações, GT presídio, GT educadores e GT relações

institucionais.

Resultados, discussão e análises

O Práxis é um Coletivo de Educação Popular, organizado enquanto um projeto

de extensão vinculado ao departamento de História da Universidade Federal de Santa

Maria (UFSM), que reivindica a democratização da educação superior através do acesso

de permanência de estudantes da classe trabalhadora neste nível educacional.

O surgimento do coletivo data do ano de 1999. Trata-se de um contexto político,

econômico e social que possibilita o surgimento de um grande número de experiências

caracterizadas como cursinhos populares e alternativos, nas universidades públicas e

também em algumas universidades católicas. (CASTRO, 2005) Entre o grupo de

estudantes que deu vida ao Práxis, majoritariamente do curso de História da UFSM7,

destacavam-se as influências libertárias e autônomas, bem como a afirmação da

Educação Popular como concepção político-pedagógica norteadora do projeto.

Desde seu surgimento, o Práxis afirma como forma organizativa a autogestão,

tida como forma de radicalizar a democracia no coletivo, tensionando as formas

hegemônicas de sociabilidade e organização, articulada aos princípios políticos,

pedagógicos e filosóficos da educação popular. A autogestão materializa-se nos grupos

de trabalho, que desde as primeiras experiências do Práxis constituem a estrutura

organizativa do coletivo. (OLIVEIRA, 2009)

Embora atualmente esteja orientado majoritariamente à preparação das classes

populares de Santa Maria para o acesso ao ensino superior através do Exame Nacional

do Ensino Médio (ENEM), há um consenso histórico construído pelo coletivo, que

aponta para uma atuação que transcende as aulas preparatórias aos processos seletivos, e

projeta o coletivo por um lado como uma experiência de educação popular e

7 Integravam esse grupo, também, estudantes de diversas áreas do conhecimento, bem como membros
externos à UFSM, sobretudo ligados à Universidade Franciscana, então UNIFRA, atual UFN.
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democratização da cultura e, por outro, como um movimento social, dialogando com

amplos setores da sociedade civil e inserindo-se nas mobilizações sociais locais. Nesse

sentido, o Práxis vincula-se a uma concepção não-assistencialista de extensão

universitária (GADOTTI, 2017), tomando como fundamentação político-pedagógica a

educação popular.

Como os demais setores da Universidade, a extensão sentiu os impactos da

pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Esse processo levou o Práxis a

reavaliar aspectos de sua organização interna, bem como as atividades do coletivo, que

foram transpostas para a virtualidade através de plataformas educacionais em rede.

Considerações

O desenvolvimento das atividades está atordoado pelas dificuldades

socioeconômicas do público alvo do Práxis em meio a pandemia. Em 2020 o Coletivo

desenvolveu um levantamento para avaliar as condições e pensar na implementação da

modalidade de ensino remoto visando a continuidade do programa durante a suspensão

das atividades presenciais. Nota-se que a saúde em primeiro lugar traz sentido para a

adaptação, porém com o mantenimento da aplicação do Exame Nacional do Ensino

Médio foi necessário reinventar-se. Em 2020, 65,16% dos inscritos no Pré-ENEM

tiveram interesse no suporte online oferecido, 100% só podiam assistir às aulas pela

noite devido ao emprego e 77,96% detinham de acesso à internet Wi-Fi em casa,

exigindo adaptações para melhor atender ao público.

Em 2021 há o seguimento do molde de ensino remoto, com o importante passo

da vacinação dos (as) educadores (as) do Coletivo Práxis através do plano de

imunização municipal contra a COVID-19 em 08 de junho do mesmo ano, permitindo

condições mais favoráveis até que a população no geral possa ter condições de

frequentar as aulas presencialmente.

Referências
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Resumo  
 
O objetivo foi relatar a experiência de alunos como tutores do curso Cantina Saudável: A 
gente apoia essa ideia!. O curso a distância, faz parte do projeto de extensão intitulado: 
“Curso Cantinas Escolares Saudáveis: a gente apoia esta ideia”, financiado pela chamada 
FIEX 2020 e 2021. O curso teve como propósito proporcionar conhecimento sobre 
alimentação saudável nas cantinas escolares, potencializar a escola como um ambiente 
promotor de práticas saudáveis, em especial no espaço da cantina escolar. Ao todo, o 
curso teve 1.310 inscritos de todas as regiões do Brasil. As experiências decorrentes da 
tutoria deste curso, proporcionaram além de desafios de elaboração, construção do 
conhecimentos e novas experiências e saberes com o contato, mesmo que online, com 
vários participantes de outros estados, ampliando assim a experiência acadêmica e 
profissional. 
 
Palavras-chave: Ensino à distância; Tutoria. Alimentação escolar; Educação alimentar e 
nutricional; Extensão comunitária. 
 
Introdução  
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A prevalência da obesidade na infância e na adolescência vem crescendo 
mundialmente, com sérias repercussões na saúde da população infanto-juvenil 
(SCHIMITZ, et al. 2008). Resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 
2008-2009, revelou que 20,5% dos adolescentes brasileiros entre 10 e 19 anos de idade 
apresentaram sobrepeso e 4,9% eram obesos. (WHO, 2005; BRASIL, 2014). Além disso, 
o consumo de refrigerantes e guloseimas superou o consumo de frutas in natura (IBGE, 
2009) por adolescentes brasileiros em um estudo nacional.  

Partindo que grande parte das crianças e dos adolescentes passam metade do seu 
dia na escola, o ambiente alimentar escolar precisa ser adaptado para promover melhores 
opções de alimentação. No entanto, estudos tem demonstrado que há uma associação 
entre o consumo de alimentos provenientes da cantina escolar e o sobrepeso/obesidade 
entre os alunos (ROSSI et al., 2019). Nesse sentido, alguns estados e municípios 
implementaram políticas próprias de regulamentação do comércio de alimentos nas 
cantinas escolares. Uma vez que, os locais que comercializam alimentos e bebidas na 
escola, como cantinas escolares, são espaços fundamentais para a promoção da 
alimentação escolar saudável (GABRIEL, 2012). 
 No que diz respeito à comercialização de alimentos e bebidas industrializados nas 
dependências escolares, a Portaria Interministerial n° 1.010/2006, estabelece diretrizes 
para a Promoção da Alimentação Saudável nas escolas públicas e privadas brasileiras. 
(CARMO, et al. 2018). No Rio Grande do Sul, o decreto Nº 54.994 de 17 de janeiro de 
2020, dispõe sobre a promoção da alimentação saudável e proíbe a comercialização de 
produtos que colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão, em cantinas e similares 
instalados em escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, 
se faz necessário capacitar proprietários de cantinas e a comunidade escolar, para cumprir 
o estabelecido por este decreto. Diante disso, foi elaborado um curso em EAD, 
direcionado a proprietários de cantinas e o público escolar. 
 
Objetivos 
Relatar a experiência de alunos extensionistas como tutores do curso Cantina Saudável: 
A gente apoia essa ideia!. 
 
Materiais e Métodos (Metodologia)   

O curso a distância foi inicialmente parte do projeto de pesquisa denominado 
“Segurança alimentar em cantinas escolares dos municípios do território da cidadania do 
noroeste colonial/RS: diagnóstico e intervenção”, financiado pela chamada 
CNPq/MCTIC 016/2016. Posteriormente transformado em projeto de extensão, 
financiado pela chamada FIEX 2020 e 2021 da UFSM, intitulado: “Curso Cantinas 
Escolares Saudáveis: a gente apoia esta ideia!”  

O curso, na modalidade a distância, teve como objetivo proporcionar 
conhecimento sobre alimentação saudável nas cantinas escolares, potencializar a escola 
como um ambiente promotor de práticas saudáveis além de sensibilizar a comunidade 
escolar para o desenvolvimento de ações que promovam a alimentação saudável e segura 
no ambiente escolar, em especial no espaço da cantina escolar. 
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Na primeira edição disponibilizada à comunidade foi coordenada por cinco 
professores do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, uma 
nutricionista e cinco tutores, que eram alunos da graduação em nutrição. 
  O material base do curso foi adaptado e atualizado com base no material do 
Ministério da Saúde, Manual das cantinas escolares saudáveis: promovendo a 
alimentação saudável (BRASIL, 2010). O público alvo foram os responsáveis por 
cantinas, manipuladores de alimentos, comunidade escolar, profissionais da saúde e 
educação, estudantes de graduação e pós-graduação.  

Contou com vídeos e documentos de autoria externa pertinentes sobre a temática 
abordada, além de 8 módulos originais, em PDF: Iniciando a cantina escolar saudável; O 
que é alimentação saudável; Cantinas Saudáveis e alimentos industrializados; Lanches 
Saudáveis. O veículo empregado para divulgação foi o Instagram, site oficial e meios de 
comunicação como sites de organizações externas. Já o canal empregado para inscrição e 
avaliação da satisfação foi o Google Forms, e para oferta do curso foi utilizada a 
plataforma Moodle.  
 
Resultados, discussão e análises  

A participação acadêmica, esteve em todas as fases de execução: elaboração dos 
materiais, formulários, redes sociais, site, divulgação e inscrição, tutoria e entrega dos 
certificados. Ao todo, o curso teve 1310 inscritos de todas as regiões do Brasil. A criação 
do site para ampliação da divulgação foi realizada com a ferramenta Google Sites. Esse 
veículo foi empregado exclusivamente para divulgação com os seguintes dados: link para 
inscrição, universidade que oferta o curso, carga horária, módulos, certificado, objetivo, 
público alvo, metodologia e recursos utilizados, equipe, relato de quem já fez o curso, 
materiais relacionados e contato. No total, 318 participantes executaram todas as provas 
com média mínima de 7 e retornaram o questionário de satisfação, recebendo assim o 
certificado. 

O Instagram, que é uma rede social, também foi criada para aproximar pessoas 
que se interessam pelo tema. A rede é administrada pelos acadêmicos do curso com a 
tarefa de criar posts, divulgar o curso, isso inclui data de inscrições e encerramento, sanar 
dúvidas. Até o momento existem 827 seguidores que interagem e entram em contato para 
informações a respeito de próximas edições.   
Além destas redes, as acadêmicas são responsáveis pela administração do e-mail e pela 
lista de inscrição, respondendo às dúvidas dos cursistas e dos interessados no curso, e na 
lista de inscrição era passar todos os dados (nome completo, cpf e email), para a inserção 
plataforma do curso moodle.  
 O Curso foi disponibilizado na plataforma moodle da universidade e duas alunas 
ficaram responsáveis por acompanhar as dúvidas, realização das atividades, interação no 
fórum de notícias, disponibilização de notas e completude do questionário de satisfação. 
A plataforma teve um layout segmentado em: introdução, orientações iniciais e 
ambientação com direções sobre o uso do site, plano de ensino e fórum aberto para 
apresentação e demais módulos segmentados com conteúdo original em pdf, vídeos e 
documentos externos, fórum para dúvidas e prova segmentada por 10 questões elaboradas 
baseadas na temática de cada sessão. Os alunos tinham a oportunidade de encaminhar 
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mensagens individuais para os tutores responsáveis da mesma forma que foi possível 
haverem avisos gerais para todos os cursistas. 

A dinâmica empregada pelas alunas foi de dias alternados, com verificação média 
de 30 min à 1h. A tutoria também envolveu uma análise posterior, das dúvidas mais 
comuns dos cursistas, bem como identificação de questões ou correções sobre a prova e 
demais materiais. O acompanhamento do e-mail era diário, o mesmo era utilizado para 
sanar as dúvidas dos cursistas e dos interessados ao curso, bem como demandas a respeito 
dos certificados e sobre dificuldade para acesso a plataforma do curso. 
 
Considerações  
           Os privilégios decorrentes de ser tutora deste curso, proporcionou além de desafios 
na criação, conhecimentos, e novas experiências em ter contato, mesmo que online, com 
várias pessoas de outros estados. Ampliando a experiência acadêmica, e profissional. 
Com isso, até mesmo os problemas técnicos na aplicação do curso foram contornados, e 
tornou-se experiência para o desenvolvimento das tutoras. Uma vez que, a vivência 
desafiadora faz com que haja um aprimoramento no desenvolvimento profissional.  
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Resumo:  A Agricultura Familiar representa a maioria das propriedades rurais e ocupa a 
maior parte da mão de obra agrícola. O “Grupo de Estudos da Agricultura Familiar da 
Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais”, foi idealizado para 
realizar discussões e estabelecer trocas de informações acerca desse setor do meio rural. 
O grupo é composto por estudantes de graduação de Medicina Veterinária e Aquacultura. 
São organizados cursos, eventos, encontros semanais e outras ações direcionadas 
especificamente para a agricultura familiar. A partir do grupo de estudos, os estudantes 
tiveram oportunidade de se aprofundar na temática, promover politização, estabelecer 
vínculos com movimentos sociais e grupos que representam a agricultura familiar, além 
de gerar habilidades e competências para o trabalho cooperado e em grupo. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar; graduação; grupo de estudos 

 

Introdução 

A Agricultura Familiar representa a maioria das propriedades rurais e ocupa a 

maior parte da mão de obra agrícola (IBGE,2017), entretanto, é um grupo socialmente 
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marginalizado e vulnerabilizado do meio rural. Este grupo é composto geralmente por 

pescadores artesanais, quilombolas, povos da floresta, geraizeiros, vazanteiros, 

camponeses em geral, entre outros povos excluídos (FIGUEIREDO, 2019).  

Historicamente, essas comunidades sofreram diversas exclusões quanto às 

políticas sociais e econômicas desiguais, que priorizaram e investiram apenas nos 

latifúndios e, com isso, os grupos com pequenas terras ou más condições financeiras 

foram marginalizados no meio rural (OLIVEIRA et al., 2019). A formação da Agricultura 

Familiar se inicia no período feudal, quando os nobres obtinham controle da terra e 

ofereciam aos servos - indivíduos mais pobres - pedaços da área para que esses pudessem 

trabalhar e produzir para sustentar sua família. Entretanto, o servo deveria ser submisso 

ao nobre e fornecer grande parte da produção para este, assim, não obtinha lucro e 

permanecia dependente da "generosidade'' do dono da terra. Após o feudalismo, tem-se a 

persistência de formatos pré-capitalistas no meio rural, quando os mais ricos detêm e 

concentram grande parte da posse de propriedades e, assim, forneciam parte da terra para 

os produtores sem terra em troca de parte da produção. Por fim, no capitalismo, a 

agricultura familiar desenvolve a racionalidade do lucro e passa a objetivar esse, de 

maneira a deixar de produzir apenas para seu sustento e amplia sua condição de produção. 

Sem, no entanto, ser vítima de exclusões. 

Dessa forma, devido à fatores históricos, muitas leis e políticas sociais e 

econômicas priorizam os latifúndios e inviabilizam ou dificultam a entrada das 

comunidades da Agricultura Familiar no mercado, acesso à terra e aos canais de crédito. 

Portanto, percebe-se a necessidade de discutir tais problemáticas no campo a fim de 

politizar a população e possibilitar a conscientização de que há muitas desigualdades que 

ainda devem ser superadas no meio rural (PRADO; RAMIREZ, 2011). Com a formação 

do Grupo de Estudos da Agricultura Familiar, fomenta-se a discussão sobre as 

comunidades excluídas socialmente e promove-se uma integração dos graduandos e 

estudantes em geral interessados na temática com a sociedade, observando realidades 

diferentes e promovendo mudanças. Sua vinculação ao espaço Universitário, em unidade 
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historicamente vinculada ao apoio às grandes propriedades rurais, também tem a 

relevância de mostrar a importância deste segmento do mundo rural. 

Objetivos 

Os objetivos do GEAF são criar espaço institucional para a articulação de cursos 

e eventos que tenham como objetivo aprofundar o estudo da Agricultura Familiar e de 

questões correlatas; Organizar ciclo de palestras envolvendo a agricultura familiar para 

que profissionais das áreas de agricultura, política e comunidades possam trocar 

informações e experiências, ampliando o vínculo entre a universidade e as comunidades 

socialmente excluídas do meio rural, e possibilitar aos estudantes formação socialmente 

comprometida. 

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

O Grupo de Estudos da Agricultura Familiar foi idealizado em 2008, quando um 

grupo de estudantes de graduação da Escola de Veterinária da UFMG (EV-UFMG) criou 

um espaço para a discussão, aprofundamento dos estudos e desenvolvimento de cursos e 

eventos sobre a Agricultura Familiar e temas relacionados. Entretanto, apenas em 2021 

que se tornou um projeto de extensão universitário registrado. Com o registro como 

atividade de extensão, o grupo - que já realizava encontros periódicos para discussão de 

temáticas acerca da Agricultura Familiar - passou a promover palestras semanais com 

cerca de duas horas cada por meio da plataforma “Google Meet”, abertas para toda a 

comunidade. Tais palestras são ministradas por professores, profissionais da área das 

ciências agrárias, agricultores familiares, e também por discentes.  

Atualmente, o GEAF conta com vinte três graduandos e quatro pós-graduandos 

em sua equipe. Todos os participantes do grupo se reúnem no início de cada semestre 

para definir as temáticas das palestras, os convidados, os meios de divulgação e a 

possibilidade de organização de cursos e eventos que envolvam a agricultura familiar.  
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As atividades do grupo são divulgadas por meio de redes sociais. Para ampliação 

do público, o grupo mantém lista de contatos de agricultores familiares, movimentos 

sociais e entidades que representam a agricultura familiar. 

Resultados, discussão e análises 

 Em 2021, o GEAF já realizou treze palestras abordando diferentes eixos da 

Agricultura Familiar. O GEAF também organizou um percurso de formação intitulado 

“A Posse da Terra para a Agricultura Familiar como Direito Humano” que contém vídeo-

aulas, textos e atividades interativas.  Este curso é gratuito, aberto a todos os interessados 

e formatado para a participação das populações do meio rural. Já conta com 150 inscritos. 

Entre os inscritos, tem-se: graduandos, pós-graduandos, professores, profissionais da 

comunidade externa, trabalhadores rurais, e principalmente agricultores familiares.  

Além da promoção das palestras e cursos, foram desenvolvidas redes sociais para 

o grupo, utilizando principalmente a rede social “Instagram” para divulgar os encontros 

semanais e ampliar os canais de diálogo com pessoas e entidades não vinculadas à 

Universidade. Desta forma, o GEAF se propõe a ser um espaço de formação da 

Universidade que se estende para englobar parte da comunidade externa que se interesse 

pela temática ou que seja parte da agricultura familiar. Esta rede social apresenta 

aproximadamente 917 seguidores. Dessa forma, destaca-se a alta adesão e o grande 

interesse do público em acompanhar o GEAF, um resultado relevante ao projeto.  

Ao prosseguir com as atividades no pós-pandemia, o GEAF funcionará em 

formato presencial e on-line, com vistas a franquear a maior participação da comunidade 

externa nas ações do projeto. Deste modo, as reuniões acontecerão nos espaços físicos da 

Escola de Veterinária da UFMG e serão transmitidas simultaneamente pela plataforma 

do Google Meet para viabilizar a participação externa. Deste modo, o grupo contará com 

computadores portáteis e rede de internet sem fio ou cabeada da Unidade. 
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Além desses resultados, é essencial ressaltar o crescimento pessoal e profissional 

dos membros do grupo de estudos, visto que esses se ajudam e se empenham a 

promoverem todas as palestras e cursos de forma organizada. E, também, percebe-se que 

tal engajamento gera interesse em outros graduandos da universidade, visto que sempre 

há pessoas interessadas em fazer parte do grupo.    

Considerações 

A participação dos estudantes e professores no grupo de estudos é fundamental 

para  desenvolvimento de habilidades acadêmicas, além de competências pessoais. O 

grupo possibilita o engajamento dos graduandos e pós-graduandos com a sociedade 

externa e atua como uma ponte entre a universidade e a agricultura familiar.  
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Resumo

Repensando a proposta extensionista do projeto de extensão Escola de Dança e Ritmos
Sarandeiros durante a quarentena, grupo que há 40 anos realiza pesquisas com a cultura
brasileira na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi criado o projeto “Saranlives”,
realizado pelas bolsistas Maria Luiza Garcia e Laysa Gomes sob coordenação do
Diretor do Grupo Gustavo Côrtes, o projeto teve como objetivo disseminar os
conhecimentos técnicos e históricos básicos de danças brasileiras por meio da produção
de material pedagógico, levando em conta toda a pesquisa e o trabalho coreográfico do
Sarandeiros, Através de lives (interação virtual em tempo real), feitas pelo aplicativo
Instagram, os integrantes do Grupo Sarandeiros ministraram aulas de danças populares
todas as quartas-feiras às 19h30, durante 3 meses. Até o dia 27 de Maio de 2021, as
lives alcançaram um total de de 10.093 pessoas.

Palavras-chave: Danças Brasileiras; Cultura Brasileira; Lives

Introdução

Devido ao período da quarentena tivemos de repensar o trabalho e a proposta

extensionista da Escola de Dança e Ritmos Sarandeiros, chegando então ao projeto das

“Saranlives” realizado pelas bolsistas Maria Luiza Gonzaga e Laysa Gomes sob

coordenação do Diretor do Grupo Gustavo Côrtes. O Grupo Sarandeiros foi fundado em

1980 pelas professoras Marilene Lima e Vera Soares. Este projeto de extensão realizado

na UFMG tem o objetivo maior de valorizar, difundir e pesquisar as raízes culturais
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Cena na UNICAMP, em Campinas e na Université PARIS VIII Saint Denis, Departamento de Estética, Dança e
Filosofia, em Paris

2 Estudante do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, Email: maluggarcia@gmail.com
1 Estudante do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Email: lalagomes08@gmail.com,
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brasileiras através da dança e da música. Nesse sentido, foram-se 41 anos de trabalho,

produção de conhecimento, diversos espetáculos, festivais e turnês internacionais.

Objetivos

O projeto surgiu com o objetivo de disseminar os conhecimentos técnicos e históricos

básicos de danças brasileiras por meio da produção de material pedagógico, levando em

conta toda a pesquisa e o trabalho coreográfico do Sarandeiros.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Através de lives (interação virtual em tempo real), feitas pelo aplicativo Instagram os

integrantes do Grupo Sarandeiros ministraram aulas das danças folclóricas todas as

quartas-feiras às 19h30, onde os professores informam sobre as manifestações

escolhidas, sua trajetória e selecionaram espectadores para participarem da live,

executando uma pequena sequência coreográfica. As lives começaram no dia 13 de

maio de 2020, com a temática de Batuque de Viola, sendo ministrada por Luiza Rallo e

Marcos Liparini, em seguida no dia 20 de maio, foi realizada a Live de Frevo por

Petrônio Alves e fechando o mês de maio foi realizada a Live de Carimbó ministrada

por Gustavo Côrtes, Barbara Amaral e Iago Silva. Iniciando o mês de Junho,

modificamos a proposta das lives para o tema junino, buscando uma programação com

temas mais populares nas festas de São João e ligadas às festividades que ocorrem nos

meses de Junho e Julho. Iniciando essa proposta no dia 03 de Junho foi realizada uma

Live de Xaxado, ministrada por Mariana Morais, no dia 10 de Junho o tema da Live foi

do ritmo Forró, sendo ministrada por Christian Sousa, em seguida no dia 17 de Junho

Gerson Carvalho ministrou a Live de Coco e fechando o mês junino no dia 24 no

próprio dia de São João foi realizada uma Live de Quadrilha ministrada por Guilherme

Costa. No mês de Julho no dia 01 foi dada uma Live de Boi Bumbá ministrada por

Ayrsha Oliveira, no dia 08 de Julho tivemos uma Live de Ritmos Brasileiros com Victor

Augusto, em seguida no dia 15 de Julho foi realizada a Live de Samba de Roda

ministrada por Elisanea Lima, no dia 22 de Julho ocorreu o Bate papo Dançante:
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Danças de Motrizes Afro com Hugo Martins e fechando o mês de Julho no dia 29

ocorreu a Live de Siriri ministrada por Caroline Cavalcante.

Resultados, discussão e análises

As lives começaram no dia 13 de maio de 2020 e ocorrem todas às quartas-feiras até o

dia 29 de Julho, cada live abordava uma dança brasileira diferente. Até o dia 27 de Maio

de 2021, as lives alcançaram um total de de 10.093 pessoas em que, elas obtiveram um

total de 6.345 visualizações e 1.142 likes no aplicativo Instagram.

Considerações

Além de cumprir com um caráter extensionista, percebemos que, ao disponibilizar as

lives de maneira permanente no instagram do grupo, elas poderiam ser utilizadas como

material didático para o ensino das danças brasileiras nas escolas, tendo em vista a

importância desse conteúdo para a formação dos alunos e da demanda dos professores

de Educação Física por esse tipo de conteúdo.
É fundamental que o professor de Educação Física acompanhe e ajude
os alunos a identificar quais significados sobre a dança estão sendo
produzidos nos diversos segmentos da sociedade, quais os efeitos que
as diversas manifestações da dança produzem sobre seus integrantes e
como se constroem as relações históricas e de poder nesses grupos
sociais. (SBORQUIA e NEIRA, 2008, p. 83)

Diante do exposto, nós bolsistas percebemos que, com este projeto fornecemos acesso e

abrimos novos olhares sobre essas manifestações folclóricas traduzidas pelo trabalho do

Grupo Sarandeiros, proporcionando processos pedagógicos para o ensino e diálogos

sobre as danças brasileiras, suas origens e possibilidades de construção pedagógica.

Referências (de acordo com a ABNT)
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2008.
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INSTRAGRAM.COM. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CAbZp_qlAYa/> Live
de Frevo, realizada em: 20/05/200. Disponível no Instagram @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em: < https://www.instagram.com/p/CAtbQ6BFJ6S/ > Live
de Carimbó, realizada em: 27/05/2020. Disponível no Instagram @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CA_bWZilYtw/> Live
de Xaxado, realizada em: 03/06/2020. Disponível no Instagram @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CBRenyBll37/> Live de
Forro, realizada em: 10/06/2020. Disponível no Instagram @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CBjfqVTFBtK/> Live
de Côco, realizada em: 17/06/2020. Disponível no Instagram @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CB1hUZolZIe/> Live de
Quadrilha, realizada em: 24/06/2020. Disponível no Instagram @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CCHjYx6FVeU/>
Live de Boi Bumbá, realizada em: 01/07/2020. Disponível no Instagram @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em:<https://www.instagram.com/p/CCrmd0MFDQQ/> Live
de Samba de Roda, realizada em: 15/07/2020. Disponível em @sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CC9nYvDlV6M/> Bate
papo Dançante - danças de motrizes afro, realizada em: 22/07/2020. Disponível no Instagram
@sarandeiros.

INSTRAGRAM.COM. Disponível em:<https://www.instagram.com/p/CDPpNuWnF4Z/> Live
de Siriri, realizada em: 29/07/2020. Disponível no Instagram @sarandeiros.
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O Programa de Empreendedorismo Júnior como prática extensionista1 

 
Letícia CUNICO2 

Cristina Missao Borille KUBA3 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Florianópolis, 

Santa Catarina, Brasil 
 

Resumo 
 
O Instituto Federal de Santa Catarina vem implementando ações de fomento a iniciativas 
de empreendedorismo júnior, principalmente a partir de 2017, com o objetivo de 
contribuir para a formação de estudantes e servidores com vistas a fortalecer a inserção 
socioprofissional do estudante, alcançando de modo estratégico setores da sociedade e 
potencializando os currículos envolvidos. Contribuir para o desenvolvimento de empresas 
juniores mais maduras e autossustentáveis, exige a capacitação de servidores para 
conduzir as empresas juniores como projetos de extensão e dos estudantes no apoio ao 
seu protagonismo. O Programa de Empreendedorismo Júnior é uma estratégia que pode 
ser adotada para os processos de Curricularização da Extensão e trabalha em consonância 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Extensão; Curricularização; Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

Introdução 

A primeira empresa Júnior surgiu em 1967 na França, sendo o modelo replicado e 

adaptado em várias instituições de ensino pelo mundo (ALMEIDA, JOÃO, et al., 2019). 

Apesar do Movimento Empresa Júnior (MEJ) existir a partir desta data, a cooperação 

global é marcada no ano de 2006 a partir do acordo entre as federações européias e 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Doutoranda em Gestão do 
Conhecimento, Mestre em Administração - Produção e desenvolvimento, Especialista em Gestão Empresarial e 
Docência, Bacharel em Moda. email: leticia.cunico@ifsc.edu.br  
3 Técnica administrativa do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Mestra em 
Administração, Especialista em Administração - Gestão de Pessoas, Graduada em Pedagogia. email: 
cristina.kuba@ifsc.edu.br  
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brasileiras, resultando em uma conferência que reúne estudantes de cursos superiores de 

vários países: Junior Enterprise World Conference (JEWC). 

Em 2016 o Congresso Nacional decreta a Lei Nº 13.267, de 6 de abril de 2016 

referente a criação e a organização das empresas juniores. O MEJ está ativo em mais de 

254 Instituições de Ensino Superior (BRASIL JÚNIOR, 2020).  Diante deste número e 

do conceito de empresa júnior apresentado, faz-se necessário o alinhamento entre as 

Instituições e ensino superior (IES) e as iniciativas de estudantes em criar e gerir uma 

empresa júnior.  

O MEJ tem como propósito formar, por meio da vivência empresarial, 

empreendedores e profissionais comprometidos e capazes de contribuir para a sociedade 

(BRASIL JÚNIOR, 2020). Salienta-se nesse sentido a missão do IFSC de “Promover a 

inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, 

gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural” (IFSC, 2021).  

Além disso, enquanto prática extensionista, o empreendedorismo júnior alinha-se 

ao conceito de extensão que “é entendida como um processo educativo, cultural, político, 

social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre 

o IFSC e a sociedade de forma indissociável ao ensino e à pesquisa” (IFSC, 2016).  O 

apoio ao MEJ e o fortalecimento das empresas juniores em cada região de Santa Catarina 

é importante, principalmente no âmbito institucional. Dessa forma o Programa de 

Empreendedorismo Júnior apresenta os objetivos elencados na sequência.  

 

Objetivos 

O objetivo geral do programa é contribuir para a formação de estudantes e 

servidores com vistas a fortalecer a inserção socioprofissional do estudante, alcançando 

de modo estratégico setores da sociedade e potencializando os currículos envolvidos. 

Os objetivos específicos são: proporcionar por meio das empresas juniores formas 

diferentes entre ensinar e aprender; contribuir para o desenvolvimento de empresas 

juniores mais maduras e autossustentáveis, em que os discentes desenvolvam habilidades 
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essenciais para atuarem em suas respectivas áreas profissionais; tornar os projetos de 

empresas juniores um pilar estratégico para a Curricularização da Extensão; 

Compartilhando as boas práticas com outras Instituições de Ensino. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia) 

A metodologia de trabalho do Programa de Empreendedorismo Júnior contou com 

as seguintes frentes, na sequência detalhadas: regulamentação, fomento de projetos, 

capacitações, acompanhamento das empresas juniores, e alinhamento de trabalho com a 

FEJESC. 

Os editais visam apoiar financeiramente a realização de atividades de extensão do 

tipo “projeto”, no sentido da ampliação e do aprimoramento das atividades desenvolvidas 

pelas empresas juniores, aspirantes e federadas, atreladas aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e/ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além 

disso, contribuir com a formação técnica e cidadã dos discentes extensionistas e promover 

o aumento das atividades de inovação e o desenvolvimento social e econômico do arranjo 

local. Os projetos propostos devem, obrigatoriamente, seguir as diretrizes da extensão e 

enquadrar em uma das oito áreas temáticas da extensão. 

Percebendo-se o engajamento dos discentes nas atividades das empresas juniores, 

principalmente o seu protagonismo, foram proporcionadas capacitações, de modo a 

apoiar a qualificação dos projetos. Além disso, a FEJESC e a Brasil Júnior promovem 

eventos de capacitação que integram empresários juniores de todo o país. Nos eventos 

presenciais há investimento no transporte dos discentes do IFSC, recebendo dentro do 

possível apoio da instituição.  

O acompanhamento dos projetos acontece por meio de encontros online, e-mail, 

Whatsapp, ligação ou quando na presencialidade a participação de servidores em eventos 

do MEJ ou mesmo promoção de eventos pelo IFSC. Além disso, é realizado o 

acompanhamento das atividades realizadas pelas empresas juniores por meio de sistema 

institucional (SIGAA) e Portal Brasil Júnior. 
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Resultados, discussão e análises 

Em 2018 foi lançado o Edital de Empresas Juniores, impactando na formação dos 

estudantes e contribuindo também com os arranjos produtivos locais. Sua execução se 

deu até 2019, sendo um movimento que impulsionou as atividades das empresas juniores 

no IFSC. Em 2020 foi lançado o Edital Apoio a Empresas Juniores: Aspirantes e 

Federadas, destacando a importância do auxílio financeiro aos estudantes via projeto de 

extensão para participação na execução das atividades e minimização da rotatividade de 

integrantes, um dos grandes desafios do MEJ.   

Além do edital, os estudantes e servidores (orientadores) participaram de 

capacitações proporcionadas pelo IFSC, FEJESC e Brasil Jr. Em 2018 foram realizadas 

as Oficinas Empresa Júnior dentro do Projeto Reitoria Itinerante nos Câmpus, ministradas 

pela FEJESC, com um total de 164 participantes. Nas capacitações organizadas pela 

FEJESC e pela Brasil Júnior, com a participação de estudantes do IFSC, houve 

investimento da instituição em transporte, diárias e servidor para acompanhar.  

No Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC em 2019 ocorreu 

o workshop das empresas juniores do IFSC, que contou com investimento da instituição 

e parceria da FEJESC. Em 2020, novamente em parceria com a FEJESC, o IFSC realizou 

o Evento de Empreendedorismo Júnior, com 235 membros do MEJ, convidados, 

palestrantes e facilitadores externos, proporcionando um ambiente de aprendizado e 

interação dos estudantes entre as instituições participantes.  

Em 2019 atingindo as metas apresentadas pelo MEJ, o IFSC recebe o Selo 

Instituição Empreendedora Júnior. Percebe-se que os investimentos realizados ao longo 

de quatro anos, assim como o forte apoio da FEJESC trouxeram resultados para nossos 

estudantes, docentes e arranjo local. Isso pode ser acompanhado de forma qualitativa e 

quantitativa nos relatórios dos editais e no relatório de gestão do IFSC. Em 2021 foi 

aprovada a Resolução CEPE nº 44 de 10 de junho de 2021, em atualização a uma 

regulamentação anterior, que regulamenta a criação e o funcionamento de empresas 

juniores no IFSC, representando um amadurecimento institucional mediante as 

experiências com as empresas juniores.  
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Considerações  

O Programa de Empreendedorismo Júnior vem no sentido de fortalecer as 

empresas juniores já federadas e dar subsídios e apoio à federação das empresas juniores 

aspirantes. A federação é sinônimo de amadurecimento das empresas juniores e de seus 

membros, possibilitando espaços de contato entre os estudantes do IFSC, MEJ e arranjo 

produtivo, bem como para a tríade do ensino, pesquisa e extensão.  Nesse contexto, 

compreendemos que os projetos de empresas juniores podem se tornar um pilar 

estratégico para os processos de Curricularização da Extensão. 

Desta forma, o desenvolvimento de práticas educativas que possam contribuir 

para a formação de um profissional mais empreendedor se faz necessário. Hoje o IFSC 

possui onze empresas juniores federadas na FEJESC e outras duas iniciativas envolvendo 

um total de quinze cursos superiores de graduação. Considerando que o IFSC contempla 

em torno de sessenta cursos superiores de graduação, há possibilidades de ampliação 

desse leque. As atividades de extensão e o empreendedorismo júnior contribuem para a 

missão institucional, de forma a impactar na formação profissional dos estudantes, 

aproximar instituições de ensino e sociedade e transformar a vida de muitas pessoas.  
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O lugar do saber na escuta: impasses e possibilidades da prática 

extensionista1 
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Resumo simples 

Buscamos investigar o lugar que ocupa o saber na escuta, na experiência do Núcleo de 

Psicanálise na Clínica de Estudos e Intervenções em Psicologia da UFSM. Para tanto, 

abordamos a temática da psicanálise na universidade. Tomamos como material de análise 

fragmentos da experiência de atendimento clínico em extensão no Núcleo. O material foi 

construído tendo como questão a leitura comumente feita pelo social sobre o estatuto do 

atendimento psicológico -  concebendo como um “fazer nada” a postura do clínico que 

suspende respostas e prescrições vinculadas a um saber sobre o sujeito atendido. Como 

considerações, percebemos impasses na articulação entre o discurso universitário e o 

discurso do analista, e construímos a ideia de que o campo da extensão se interessa por 

um tempo marcado não pela certeza imediata, mas pelo construção intersubjetiva do 

conhecimento, indicando a aposta na escuta do sujeito. 

  

Palavras-chave: Psicanálise; Clínica; Universidade; Saber; Clínica-escola. 

 

Introdução 
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A demanda por um saber totalizante, que solicita uma resposta na direção de 

definir uma identidade ou uma conduta, pode conduzir os sujeitos a diferentes 

modalidades de psicoterapias. Contudo, faz-se pertinente para este trabalho a distinção 

entre as inumeráveis práticas de cuidado de si e a escuta ofertada pela psicanálise. 

Distinção esta que pode ser mapeada por sua relação com o saber (LACAN, 1992/1969-

70). É no meio deste campo de forças que um sujeito extensionista se vê interpelado a 

tomar posição e assumir uma responsabilidade quanto a construção de seu estilo clínico. 

Partimos da leitura que comumente circula no social acerca do estatuto do atendimento 

psicológico, que nomeia como “fazer nada” a postura do clínico que suspende respostas 

e prescrições vinculadas a um saber sobre o sujeito atendido. Para fomentar a discussão, 

levamos em consideração as construções de Freire (1983) acerca da ação extensionista e 

do tripé universitário. Assim, pretendemos sustentar algumas questões: que lugar ocupa 

o saber na clínica em extensão? Qual é a relação entre extensão a escuta psicológica de 

abordagem psicanalítica? Assim, temos como objetivos: investigar a relação entre saber 

e escuta no início de formação clínica em uma clínica-escola; perguntar pelas 

possibilidades, pela via da extensão, da escuta psicológica de abordagem psicanalítica.  

Método  

Escrevemos partindo dos efeitos da experiência clínica, desde a posição de 

estudante e extensionista. Tomamos como referência para a construção da metodologia a 

discussão apresentada por psicanalistas que indicam a implicação do pesquisador na 

construção de seus operadores e conceitos clínicos. Kessler (2009) e Dunker (2008) 

discorrem sobre a importância de pensar a pesquisa clínica a partir dos conceitos de fato 

clínico, ato psicanalítico, ato teórico e ficção para escrever sobre os contornos do real que 

circunda a prática clínica. 

Resultados, discussão e análises 

Partiu-se da escuta, por parte de um extensionista do Núcleo de Psicanálise, das 

demandas de uma paciente, na Clínica de Psicologia da UFSM, no contexto de entrevistas 
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iniciais. A paciente apresentava uma narrativa complexa, com pressupostos e 

interrogações sobre si. Em dado momento lançou duas perguntas: “o que eu sou e o que 

eu tenho que fazer?”. Depois de um silêncio, o extensionista interrogou o que ela buscava 

saber com essas perguntas. A paciente, surpresa com as perguntas, resolve reagir: “tu não 

vai dizer nada? Não vai fazer nada?”. O extensionista pontuou que seu trabalho é com a 

abertura e desdobramentos das perguntas e não, necessariamente, com respostas. 

Enfatizou que caberia a ela encontrar suas respostas, e que ele a acompanharia neste 

percurso. Após longo silêncio, ela avisou que não estava satisfeita e que estava pensando 

em interromper os atendimentos. O extensionista sublinhou que a escuta só aconteceria 

se houvesse desejo. Outra vez silêncio. A paciente, diante do próprio direito de 

interromper o atendimento perante a constatação de que aquele que a escuta “nada” faz, 

resolve falar. E, ao falar, sua travessia começou a operar efeitos. Ela assumiu um 

compromisso com suas palavras e com seus enigmas. O tratamento teve seu início. Um 

caminho sem volta.  

Este material foi construído como vinheta clínica e em tom ficcional. A situação 

narrada nos convida a pensar a seguinte questão: o que é chamado de “fazer nada”? A 

postura do extensionista - que não respondeu quem a paciente era ou o que deveria fazer 

- situa a resposta. Postura que se fundamenta em um entendimento teórico de que a clínica 

com psicanálise não se organiza pautada por um saber totalizante. Podemos pensar com 

Lacan (1992-1969-70) que o saber na psicanálise reside no lugar da busca pela verdade 

singular do sujeito. Em função disso, o clínico não ocupa o lugar de mestria que 

possibilitaria a ele antecipar ao sujeito o que ele é ou o que deveria fazer. Propomos uma 

interrogação: por que essa demanda por saber totalizante chega em uma clínica-escola? 

O logo da Universidade Federal de Santa Maria nos oferece matéria para refletir 

sobre o chamado discurso universitário. Nele está inscrito a seguinte expressão em latim: 

“sedes sapientiae”. Uma tradução possível para esta frase seria “assento da sabedoria” ou 

“lugar do saber”. Este elemento aponta para a natureza do discurso universitário, 

caracterizado por ter o saber no comando, ordenado pelo imperativo de saber sempre 
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mais, tendo a totalidade do conhecimento sobre o objeto como uma meta. Uma clínica-

escola que conta com a psicanálise e que funciona dentro da universidade está, portanto, 

atravessada por esse imperativo (KESSLER, 2009). E isso produz alguns impasses e 

desafios. Em que lugar um paciente poderia encontrar um saber totalizante sobre si, se 

não na universidade?  

Freire (1983) nos ajuda a ampliar a visão com a discussão sobre o tripé-

universitário. Com ele podemos compreender que o ensino seria um momento de 

transmissão de saberes e conhecimentos já estabilizados, concretizando-se em espaços 

como a sala de aula. A pesquisa, por sua vez, seria um conjunto de procedimentos 

investigativos com relação ao que não se sabe, tendo como direção a produção de algum 

conhecimento. A extensão, por fim, seria um tempo de interrogação do ensino e produção 

de matéria que mobilizará a pesquisa. Freire (1983) ainda pontua que no âmbito da 

extensão há a necessidade de problematização entre o saber do sujeito externo à 

universidade e o saber acadêmico. Ele tensiona concepções apressadas que tomariam a 

extensão como um exercício do ensino para leigos, como se o universitário estivesse cheio 

de conhecimento e fosse depositar seu saber em um sujeito que não o tem. Assim, se o 

sujeito extensionista operar com um saber estabilizado, ele estará executando ensino, e 

não extensão. Com o percurso seguido até aqui, é possível pensar que um âmbito 

favorável para clínica-escola que conta com a psicanálise é o da extensão. Encontramos 

eco para tal assertiva com Lacan (1998/1945) em sua reflexão sobre o tempo lógico.  

Lacan parte de um problema lógico que visa a libertação de três prisioneiros, e 

cujas possibilidades de solução situam três formas temporais de sujeito. Uma delas é o 

chamado instante de ver, quando o sujeito vê e, sem mediação, tem a certificação imediata 

do conhecimento. Outra forma é o tempo de compreender, que se constitui na medida em 

que o sujeito percebe que o outro não age e, por isso, também hesita em agir. Esta 

hesitação marca a condição de intersubjetividade na certificação do conhecimento e, 

portanto, não é imediata. Indica a necessidade de um processo e de um intervalo.  Assim, 

o conhecimento depende do modo como o sujeito se relaciona com o outro, e a 
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possibilidade de uma certeza reside nas tentativas e equívocos. Outra forma temporal é o 

chamado momento de concluir, entendido como a alternância dialética entre certeza e 

incerteza. Dialética essa que propicia um ato destituído de saber e de certeza, uma certeza 

antecipada na qualidade de aposta. A partir dessa discussão, concluímos que a clínica 

ancorada na extensão oferece possibilidades de trabalho nesse espaço do intervalo, do 

entre (entre o ver e o concluir), marcada por um tempo de compreender, produzindo uma 

aposta no processo do sujeito, em sua empreitada de se responder (e/ou desdobrar e re-

situar) a questão que o mobiliza: Che voi? (Que queres? O Que queres tu de mim?).  

Considerações  

Percebemos impasses e possibilidades da articulação entre discursos de 

ordenamentos distintos: o discurso universitário e o discurso do analista. O impasse é 

justamente a diferença de natureza dos discursos, na medida em que a psicanálise se 

constitui como um saber que não se sabe, e o discurso universitário opera com o saber no 

comando, ordenado, portanto, pelo imperativo de saber sempre mais, tendo a totalidade 

do conhecimento sobre o objeto como uma meta. A possibilidade de articulação, por sua 

vez, reside na compreensão da extensão (FREIRE, 1983) como um campo onde se pode 

suspender ou modalizar as urgências de respostas e determinações que o instante de ver 

e de concluir comportam (LACAN, 1998/1945). Assim, habita-se o tempo de 

compreender, e o lugar do saber sofre uma certa subversão, à serviço da escuta do que é 

da ordem do desejo. 
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Resumo

O trabalho surgiu com o auxílio do projeto cunhantã++,financiado pelo CNPQ, onde
seu intuito é chamar a atenção de meninas para se integrar à área de exatas na
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pessoas possível, independente do sexo ou idade. O presente trabalho visa chamar a
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de exatas, principalmente para os idosos da região por meio de palestras, minicursos e
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atração do público sobre a tecnologia, que ainda é algo visto por muitos como algo
inacessível ou fora de sua realidade. Um dos instrumentos principais que foram
utilizados nas atividades foi o Arduíno, que é uma linha de robótica de baixo custo para
se ensinar e aprender, onde se tem sensores possíveis a fazer vários projetos fáceis e
úteis para qualquer público.
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Introdução

A área de exatas é uma área muito taxada com um alto nível de dificuldades e

com isso tem um índice de procura muito baixo, e além disso, aos que chegam a

ingressar nesta área acabam não concluindo sua graduação. Um estudo realizado pela

Universidade de São Paulo (USP) mostra que a taxa de evasão nos cursos de ciências

exatas da instituição entre os anos de 1998 a 2008 foi de 79,88%. Com isso, o intuito

do projeto é levar desde cedo atividades tanto para crianças quanto adultos sobre tal

área, principalmente em relação às áreas tecnológicas, para que haja um melhor

engajamento da comunidade com as possibilidades de aprendizado que se obtém dentro

desses cursos e incentivar não só a procura por estes, mas também a permanência

daqueles que já estão inseridos nas universidades, sejam estas públicas ou privadas.

Trazendo isso para dentro da região amazônica, ainda hoje em pleno século

XXI, podemos nos deparar com desafios encontrados pelas comunidades ribeirinhas e

quilombolas, onde vivenciam dificuldades diariamente tanto no quesito de informação

quanto na sua locomoção para outros pontos fora de seu ambiente natural, e com isso o

projeto busca também possibilitar que toda a comunidade possa ter contato com a

tecnologia, e isso vale não apenas para os jovens que estão na educação básica ou

universidades, mas também aos pais e avós destes que também precisam e estão cada

vez mais conectados. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Cetic.Br (2019), a

adoção da internet pela população idosa cresceu entre 2015 e 2017, apresentando um

aumento de 56%, ainda assim, apenas uma em cada quatro pessoas idosas utilizou a

internet em 2017. Dentro da região amazônica, isso se deve muito ao fato de ter pouca

habilidade com equipamentos eletrônicos como computadores por exemplo, além do

distanciamento dos grandes centros urbanos, uma infraestrutura de conexão com a

internet de baixa qualidade e os altos preços dos equipamentos de comunicação, como

smartphones, notebooks, tablets, etc, que fazem com que muitos enxerguem esse mundo

tecnológico como algo muito longe de se alcançar. Como meio de ajudar a solucionar

todos os problemas aqui citados, houve a ideia de levar inicialmente atividades
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dinâmicas e teóricas sobre diversos assuntos da tecnologia atual e de baixo custo onde

foi utilizado os equipamentos do arduino e posteriormente as atividades foram abertas a

outros públicos onde pudesse alcançar o maior número de visibilidade possível.

Objetivos

Utilizar a robótica e a computação desde cedo na vida escolar de crianças e

adolescentes e também à outras pessoas da comunidade em geral, por meio de palestras,

minicursos, feiras, dinâmicas e gincanas para que haja um maior conhecimento das

diversas áreas tecnológicas que estão inseridas na sociedade atual, e fazer com que o

máximo de pessoas possam obter um conhecimento prévio sobre os cursos de exatas e

desmistificar a ideia de que se trata de algo totalmente distante de suas realidades.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Os métodos utilizados foram palestras e minicursos sobre robótica e arduino,

nos quais eram feitos alguns experimentos com alguns sensores como:

● Leds, utilizadas em experimentos simples de acender e apagar;

● Potenciômetro e buzzer, onde o potenciômetro tem a funcionalidade de

controlar a potência do buzzer, que é um sonorizador.

● Ultrassônico, capaz de medir distâncias de 2 cm a 4 metros;

● Luminosidade, utilizado para detectar intensidade de luz;

● Sensor de palmas, utilizados junto ao led onde o objetivo era acender a led com

o som das palmas;

Além destes, outros complementos também foram utilizados onde pode-se

montar circuitos variados para melhor entendimento, criar ideias de onde pode se

aplicar o uso do arduíno no cotidiano, além do uso de robôs para apresentações. Dentro

do assunto de arduíno pudemos apresentar também sua IDE utilizada, alguns conceitos
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básicos de eletrônica e também a Linguagem de programação C++, que é a linguagem

oficial do arduino.

Resultados, discussão e análises

Dentro daquilo que foi proposto no projeto, uma das conquistas principais foi o fato de

conseguir levar o minicurso de Introdução ao Arduino para uma comunidade no baixo

trombetas chamada Jarauacá, para pessoas de todas as idades, desde crianças de 10 anos

até idosos acima de 60 anos. Ao levar o minicurso houve bastante desconfiança no

assunto de início pelo fato de ser algo diferente para aquela realidade e ser considerado

difícil, foram propostas diversas atividades e experimentos com sensores do arduino,

ao fim ouvimos muitos comentários positivos e houve algo que foi muito importante,

todos conseguiram cumprir os desafios propostos e o projeto conseguiu mudar o

pensamento de que as tecnologias são coisa de outro mundo, os olhos das crianças

mudaram a ver como suas possibilidades de seguir uma das áreas relacionadas são

infinitas e para as pessoas de mais idade ao ver que a tecnologia é algo prático e que

eles poderiam sim se dedicar e aprender. Isso foi muito importante, pois o ensino da

tecnologia pode apresentar inúmeros benefícios, falando de robótica mais precisamente,

ela pode pode estimular o raciocínio lógico, tornar a escrita mais precisa, capacidade de

organização, e etc.
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Considerações

Podemos afirmar que o projeto obteve resultados satisfatórios com a divulgação

das atividades promovidas pelo mesmo, e quanto a participação dos alunos e outros nas

atividades foi possível notar que muitos tinham bastante curiosidade em relação ao que

estava sendo ensinado, pois muitos só tinham visto algo relacionado ao arduino e

robótica na televisão e achavam que aquilo era algo inerente à sua realidade, e ao poder

ter acesso àquilo e aprender como utilizar mudou muito o pensamento deles, que

passaram a enxergar como o que verdadeiramente é, uma coisa prática que pode estar

ao alcance de todos. Portanto, o projeto tem a ideia de continuar a levar atividades para

o maior número de integrantes possível do nosso município, para que essa mudança

chegue ao maior número de pessoas possível.
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é descrever o processo de implementação de uma modalidade 
de financiamento para as ações de Extensão na Faculdade de Odontologia da UFMG 
(FAO/UFMG). Foi realizada análise documental em diversas fontes de dados 
relacionadas à criação e aplicação do fundo no período de 2005 a 2020. O Fundo de 
Manutenção de Projetos (FMP) foi criado com o objetivo de redistribuir de forma mais 
equitativa os recursos. Apoiou 207 ações com liberação de cerca de 297 mil reais. Essa 
experiência revela que diante dos desafios da limitação orçamentária, é viável criar novas 
estratégias e políticas de gestão financeira a fim de maximizar o uso dos recursos 
disponíveis e se tornou um processo importante de qualificação e avaliação das ações de 
extensão na FAO/UFMG. 
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Introdução 

Estabelecer bases sólidas de financiamento público visando a superação da fragmentação 

e o  caráter eventual dos recursos destinados às ações extensionistas se consiste ainda um 

desafio para a expansão e consolidação da Extensão nas Universidades Públicas 

brasileiras de acordo com a Política Nacional de Extensão Universitária (PNEU). Assim, 

no sentido de ampliar as fontes internas de fomento para projetos e programas da 

Faculdade de Odontologia da UFMG, o Centro de Extensão (CENEX/FAO/UFMG) teve 

a iniciativa de criar um fundo de fomento a partir da distribuição dos recursos captados 

no setor privado.  

 

Objetivos 

Descrever o processo de implementação de uma modalidade de financiamento para as 

ações de Extensão na Faculdade de Odontologia da UFMG, seus principais resultados 

e contribuições. 

 

Metodologia 

Foi realizada uma análise documental cujas fontes de dados foram: Resoluções, 

Chamadas, Ofícios Circulares, Instruções Normativas, Resultados das Chamadas, 

Relatórios do Sistema de Dados e Informação da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG 

(SIEX/UFMG) e Planilhas financeiras extraídas no sistema da Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP/UFMG) relacionadas ao fundo de fomento. O 

período de análise foi de novembro de 2005 – data de criação da ação de fomento - até 

dezembro de 2020. 

Resultados 

A modalidade de financiamento está ancorada nos recursos provenientes de ações de 

extensão (cursos, prestações de serviços, eventos) que praticam a cobrança de valores, 

de acordo com a Resolução nº10/95 da UFMG e Resoluções Internas da FAO/UFMG. 
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A criação do Fundo de Manutenção de Projetos (FMP) teve o objetivo de redistribuir de 

forma mais equitativa os recursos e apoiar o desenvolvimento das ações de Extensão.  

Em 2005,  ocorreu o desmembramento de taxa já institucionalizada que era destinada 

ao CENEX/FAO e a taxa reservada ao FMP foi estipulada em 2% do total arrecadado 

pelas outras modalidades de ações de Extensão. Ao longo do periodo analisado, 

verificou-se um aprimoramento do processo de fomento e dos critérios de avaliação 

utilizados. O volume de recursos financeiros liberados se ampliou ao longo do tempo, 

assim como o número de proponentes e contemplada (Quadro 1). Com a suspensão das 

atividades presenciais por causa da pandemia da COVID-19, não foi realizada a 

chamada de 2020. 

Quadro 1– Critérios de Avaliação, Ações Contempladas e Recursos 

Liberados do FMP/CENEX/FAO/UFMG, 2012-2018  

Ano Critérios de avaliação Nº de Ações 
proponentes 

Nº de Ações 
contempladas 

Valor 
Liberado 

(R$) 

Valor para 
cada ação 

(R$) 

2012 Ordem de solicitação; 
Limite do orçamento 
  

20 17 22.000,00 1.000,00 

2013 22 22 27.000,00 1.000,00 

2014 24 24 35.100,00 1.300,00 

2015 Atendimento às Diretrizes da 
Extensão; Limite do orçamento 

27 27 33.600,00 1.400,00 

2016 40 14 33.600,00 1.400,00 

2017 32 32 46.500,00 1.500,00 

2018 Atendimento às Diretrizes da 
Extensão; Limite do orçamento 
Qualidade acadêmica da proposta 

36 33 46.500,00 1.500,00 

2019 74 38 52.500,00 3.000,00 

2020 Não ocorreu disponibilização de recursos 

TOTAL 275 207 296.800,00 
 

Fonte: Sistema Fundep/UFMG 

O FMP financia aquisição de materiais de consumo não fornecidos pelo 

almoxarifado da FAO/UFMG, equipamentos e material permanente, serviços de terceiros 
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pessoa jurídica e de pessoa física. Em relação à aplicação dos recursos do FMP, verificou-

se que, no período de 2012-2020, 56% dos recursos foram utilizados para aquisição de 

material de consumo e equipamentos permanentes para suporte às ações de Extensão. 

Considerações 

Essa experiência nos revela que diante dos desafios da limitação orçamentária, é viável 

criar novas estratégias e políticas de gestão financeira a fim de maximizar o uso dos 

recursos disponíveis. O FMP não se configura apenas como uma fonte de recursos para 

as atividades de extensão, pois, ao longo da sua aplicação, se tornou um processo 

importante de qualificação e avaliação das ações de extensão na FAO/UFMG, com base 

nas diretrizes da PNEU. Além disso, considera-se que é uma iniciativa que pode ser 

adotada no contexto de outras instituições de ensino superior. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi identificar os processos de acompanhamento/orientação e 
de avaliação dos estudantes em programas/projetos de Extensão. Foi realizado estudo 
qualitativo exploratório dos registros do Sistema de Informação da Extensão (SIEX). 
Leitura exaustiva dos campos “plano de acompanhamento e orientação e processo de 
avaliação dos estudantes” seguida de categorização conforme princípios da avaliação 
formativa. Foram analisados 09 projetos/programas de Extensão. Encontros regulares são 
o meio de orientação e acompanhamento mais citado. A concepção e a metodologia de 
avaliação usada não estão explicitadas em alguns registros e o detalhamento do processo 
é uma lacuna para a totalidade das ações analisadas. Considera-se que a qualidade da 
proposta pedagógica das ações de Extensão pode ser aprimorada. 
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Introdução 

A Extensão Universitária deve ser entendida como processo formativo, prospectivo e 

qualitativo e deve estar integrado à avaliação dos objetivos e metas do programa ou 

projeto, assim como à avaliação dos efeitos da participação do estudante sobre os 

problemas sociais. As ações devem desenvolver o componente formativo, quer na 

perspectiva técnico-profissional e na de formação política e cidadã. Assim, para promover 

uma formação acadêmica de qualidade, as ações extensionistas devem apresentar uma 

proposta didático-pedagógica que explicite os objetivos da ação e as competências dos 

atores envolvidos e a metodologia de avaliação da participação do estudante conforme 

preconizado pela Política Nacional de Extensão Universitária (PNEU). Assim, nos cabe 

perguntar: Quais estratégias e critérios de avaliação da formação dos estudantes têm sido 

adotadas pelos projetos/programas de Extensão da Faculdade de Odontologia da UFMG 

(FAO/UFMG)?    

 

Objetivos 

Identificar as atividades de acompanhamento e orientação e as estratégias, instrumentos 

e critérios de avaliação da formação dos estudantes no âmbito dos programas e projetos 

de Extensão da FAO/UFMG. 

 

Metodologia 

Foi realizado um estudo qualitativo exploratório dos registros do Sistema de Informação 

da Extensão (SIEX), sistema on-line que permite o registro e a visualização, 

acompanhamento das ações e produções de extensão, bem como a construção de 

relatórios para a avaliação institucional. No registro do SIEX, são disponibilizados os 

campos referentes a inserção dos estudantes na ação de extensão: plano de atividades, 

plano de acompanhamento e orientação e processo de avaliação dos estudantes. Foi 

selecionada uma amostra aleatória sorteada a partir de uma lista de 36 projetos e 

programas ativos em abril de 2021. Foi realizada extração dos dados em uma planilha e 
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uma leitura exaustiva dos campos “plano de acompanhamento e orientação e processo de 

avaliação dos estudantes”, seguida de uma categorização preliminar considerando as 

diretrizes da PNEU e os princípios da avaliação formativa.  

 

Resultados 

Foram analisados os registros de 08 projetos/programas de Extensão. O acompanhamento 

e orientação dos estudantes é realizado predominantemente por meio de encontros cuja 

finalidade é o planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações propostas. 

Realização de seminários e grupos de discussão também foram citados em menor 

frequência. Dois projetos/programas fizeram referência à estratégia de avaliação usada: 

processual, reflexiva e participativa. Apenas uma das ações analisadas indicou as 

dimensões para avaliação do impacto da ação na formação do estudante. Processo de 

autoavaliação foi observado em 04 ações, mas o portfólio como instrumento de auto 

avaliação foi citado em apenas 01 projeto/programa. Elaboração de relatórios e discussão 

de casos clínicos também foram citadas como atividades avaliativas. Verificou-se que os 

critérios de avaliação objetivos como assiduidade, cumprimento dos planos de atividades 

e qualidade do produto foram os mais citados. Critérios de avaliação subjetivos foram 

encontrados destacando-se o engajamento, a iniciativa e a criatividade. O público 

beneficiado dos projetos/programas não se constituiu em fonte de avaliação dos 

estudantes e nem a estratégia de avaliação por pares foi relatada na amostra estudada. 

Observou-se também que a metodologia de avaliação usada não está explicitada em 

alguns registros analisados e que o detalhamento do processo de avaliação dos estudantes 

é uma lacuna para a totalidade das ações analisadas.  

 

Considerações 

É notório a necessidade de aprimoração dos critérios de avaliação do estudante em cada 

projeto analisado, bem como os métodos de acompanhamento e orientação. O resultado 

preliminar dessa pesquisa levanta temas para discussão para o processo de aprovação de 

propostas, a discussão dos dados com a comunidade e as ações de desenvolvimento 
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docente sobre os temas de avaliação paras as aprendizagens em projetos/programas de 

extensão. Evidentemente, também é preciso ampliar os campos em termos de caracteres 

para permitir descrição mais aprofundada sobre os projetos/programas de extensão, para 

continuar a análise documental e realizar estudos de casos junto aos projetos/programas 

com maior detalhamento do processo de avaliação dos estudantes. 
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Resumo 
  

Fragilidade é uma síndrome dinâmica e multidimensional caracterizada por um aumento 
da vulnerabilidade e redução da capacidade de homeostase.  Além dos desfechos 
desfavoráveis de saúde como hospitalização, mortalidade e institucionalização, está 
associada a elevados custos de saúde, pior qualidade de vida, recuperação lentificada de 
condições agudas e quedas. A atuação de equipe multiprofissional capaz de identificar 
idosos frágeis e em risco de fragilização é fundamental dentro de uma estratégia de 
cuidado integrado e contínuo a idosos bem como a compreensão sobre os fatores 
associados e a evolução da fragilidade. O distanciamento social na pandemia da Covid-
19 trouxe impactos negativos na saúde dos idosos, sobretudo dos frágeis, relacionados à 
descontinuidade de atendimentos de gerenciamento de doenças crônico-degenerativas, à 
inatividade física e redução do convívio social. Conexão Cuidado Colaborativo é um 
projeto de extensão universitária da Faculdade Ciências Médicas em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, desenvolvido por duas professoras e médicas geriatras junto a dez alunos 
dos cursos de Enfermagem, Medicina e Fisioterapia com práticas educacionais 
colaborativas junto a 94 idosos e suas famílias assistidos em ambulatório de Geriatria. O 
objetivo principal é garantir a continuidade do cuidado a idosos em situação de 
vulnerabilidade através de capacitação e treinamento de equipe multidisciplinar para 
reconhecimento e intervenções em fragilidade. O projeto está estruturado em cinco eixos 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 1 – Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
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6 Professora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais e Universidade Federal de Minas Gerais email: 
mairatonidandel@terra.com.br 
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principais de cuidados a idosos, os chamados “5Ms” - Medicamentos, Mente, 
Mobilidade, Multicomplexidade e Mais importante para mim - que abrangem as 
principais competências de ensino da Geriatria e Gerontologia.  São de extrema 
relevância o reconhecimento dos riscos de declínio funcional e fragilidade através da 
aplicação de escalas validadas, da incorporação de telemonitoramento interdisciplinar, 
visitas domiciliares e avaliação ambulatorial com Avaliação Geriátrica Ampla, bem como 
a aplicação de critérios do Fenótipo da Fragilidade.  Foi realizado, no primeiro semestre 
de 2021, o telemonitoramento de 60 participantes, dos quais 48% foram classificados 
como frágeis; as consultas foram realizadas por estudantes da Medicina, Fisioterapia, 
Enfermagem e professoras orientadoras (MCSV e MTB) com a elaboração de plano de 
orientações individualizadas junto aos pacientes e familiares cuidadores. A partir das 
demandas apresentadas pelos pacientes e familiares, foram elaborados materiais 
educativos difundidos também na comunidade acadêmica.  O reconhecimento do status 
de fragilidade, capacidade intrínseca e maior compreensão sobre impactos da pandemia 
possibilitou que participantes mais vulneráveis tivessem suporte e orientações sobre 
conciliação medicamentosa, gerenciamento de condições crônicas de saúde e prevenção 
de agravos. Através das ações implementadas, foi possível ainda que estudantes dos três 
cursos ampliassem a compreensão sobre preferências individuais, aspectos culturais e 
crenças concomitantemente ao aprimoramento da formação acadêmica e cidadã.   
  
Palavras-chave: Extensão universitária, Idosos, Cuidado Multidisciplinar, Síndrome de 
Fragilidade, Telemonitoramento. 
 

 

Introdução 

Fragilidade é uma síndrome geriátrica caracterizada por aumento da 

vulnerabilidade e redução da capacidade de homeostase, e implica maior risco de 

resultado adverso frente a uma pequena mudança nas circunstâncias de saúde do 

indivíduo (FRIED et al., 2021). Embora tenha alta prevalência em idosos vivendo na 

comunidade, variando entre 14,5% e 23,3% em nosso meio (APRAHAMIAN et 

al., 2017), frequentemente não é adequadamente abordada nos diferentes níveis de 

atenção (Ambulatórios de Geriatria, Instituições de longa permanência e Hospitais de 

agudos e de reabilitação).   

O fenótipo para a Síndrome de Fragilidade do Idoso (SFI) é um mecanismo capaz 

de traduzir as manifestações do ciclo da fragilidade, composto pelos seguintes critérios 

diagnósticos: redução da força de preensão palmar, redução da velocidade de marcha, 
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perda de peso não intencional, sensação de exaustão autorreferida e baixo nível de 

atividade física (FRIED et al., 2001). 

A efetiva implantação de linhas de cuidado resolutivas e abrangentes requer a 

formação de força de equipes que, atuando em colaboração e incorporando o 

paciente/família e comunidade como membros da equipe, sejam capazes de responder às 

necessidades de saúde dos idosos frágeis (GIULIANTE et al.; 2018).  

O distanciamento social e a restrição do acesso a serviços de saúde em razão da 

pandemia da Covid-19 ampliaram ainda mais os desafios de cuidar de uma população que 

envelhece rapidamente.  Infelizmente, muitos programas de atenção ao idoso não 

garantiram continuidade do cuidado durante a pandemia. Além de serem os mais afetados 

pela morbimortalidade da Sars cov2, acredita-se que ainda terão condições crônicas de 

saúde agravadas pela fragmentação do cuidado e pelas limitações em atividades de 

socialização e de promoção de saúde, como a realização regular de atividades físicas.  

Conexão  Cuidado Colaborativo  é  um  projeto de extensão 

universitária desenvolvido junto a  idosos frágeis e pré-frágeis, familiares e cuidadores 

assistidos no Ambulatório  de Geriatria da Faculdade Ciências Médicas de Minas 

Gerais que envolve etapa de reconhecimento, incorporação de tecnologias para o 

telemonitoramento e cuidado colaborativo e interdisciplinar, buscando  otimizar 

a   transição do cuidado, garantir integralidade e promover difusão de conceitos como 

fragilidade, multimorbidades, sarcopenia e cuidados ao fim da vida para esta população.   

O projeto está estruturado em cinco eixos (chamados “5 Ms”) – Mobilidade, 

Mente, Medicamentos, Multicomplexidade e Mais importante para meu cuidado - que 

abrangem as principais competências curriculares nacionais e internacionais de ensino da 

Geriatria e Gerontologia.    

Objetivos  

Identificar idosos frágeis e em risco de fragilização; incorporar 

idoso/família/cuidador como membros da equipe e ofertar cuidado contínuo e integrado 

a idosos em situação de vulnerabilidade; aprimorar formação técnica, acadêmica e 

cidadã dos estudantes envolvidos.      
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Participantes e Métodos 

Foram incluídos 94 idosos vinculados ao ambulatório de Geriatria da FCM-MG 

que haviam sido previamente caracterizados quanto ao perfil de fragilidade por CHAVES 

et al, 2021 (por atendimentos presenciais entre agosto de 2019 até a data de início do 

isolamento social pela pandemia). Os pacientes foram convidados a participar 

do Telemonitoramento (por meio telefônico) para reavaliação do perfil de fragilidade, e 

posteriormente por novos atendimentos ambulatoriais e por visitas domiciliares, assim 

que possíveis nas diversas fases do isolamento social pela pandemia da Covid-19.  

Através de questionário estruturado e previamente padronizado pelas professoras 

orientadoras do estudo, os participantes foram também avaliados quanto ao suporte social 

durante a pandemia, acompanhamento e intercorrências de saúde, uso de medicamentos, 

hábitos de vida, hábitos alimentares, comorbidades e avaliação da fragilidade pelas 

escalas FRAIL (APRAHAMIAN et al, 2017), PRISMA -7 (SAENGER et al, 2016) e 

avaliação do humor pela EGS reduzida (CASTELO, 2010).   

Resultados preliminares  

Entre os 94 idosos participantes do estudo da SFI (CHAVES et al, 2021), público-

alvo do estudo, 13 pacientes vieram a óbito por causas diversas. No primeiro semestre de 

2021, 60 participantes foram submetidos ao telemonitoramento, e alguns deles a uma 

reavaliação presencial ambulatorial ou domiciliar. A distribuição por gênero encontrada 

foi de 45 (75%) do sexo feminino e 15 (25%) do sexo masculino; idade média de 79,7 

(mínima de 65 e máxima de 101 anos), a escolaridade média de 4,5 anos e 28 (46%) 

eram viúvos (as).  Vinte e nove idosos (48%) foram classificados como frágeis, taxa 

acima da encontrada no período anterior ao isolamento social pela pandemia (37,5%). O 

número médio de comorbidades autorrelatadas foi de 3,11; o número médio de 

medicações em uso 6,3; 18 (30%) necessitavam de auxílio de dispositivo de marcha 

(bengala, andador ou cadeira de rodas) e 42 idosos (70%) relataram depender de auxílio 

regular por terceiros.   

Acerca do suporte ao idoso, 34 participantes (56%) relataram poder contar com 

filhas/os, e apenas dois disseram não podem contar com a ajuda de ninguém, vivendo sós. 
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Quanto a outros impactos da pandemia, 32 (53%) relataram sentir mais fraqueza nas 

pernas em relação ao período pré-pandemia e 22 (36%) relataram piora de ansiedade 

durante a pandemia.  

Considerações   

Além do aprimoramento da formação acadêmica e cidadã dos discentes e de 

possibilitar a continuidade do cuidado a idosos frágeis e vulneráveis, o projeto 

possibilitou relação dialógica com a comunidade externa, ao colocar o paciente e família 

assistidos também como membros da equipe, envolvendo-os no processo de decisões 

compartilhadas para cuidados individualizados e baseados no eixo “Mais importante para 

mim”.   A compreensão sobre os fatores associados e evolução da fragilidade é 

fundamental dentro de uma estratégia de atenção centrada no paciente, possibilitando a 

sua efetiva participação nas decisões relativas à conduta e elaboração do seu plano de 

cuidados (Farrell, 2020). 

Sugerimos que o uso adequado das tecnologias sociais em um processo de cuidado 

contínuo, como proposto neste projeto, possibilita a democratização do acesso e pode, 

por meio do telemonitoramento, contribuir para promoção de saúde, redução dos agravos 

e redução dos custos da saúde às populações mais frágeis e vulneráveis, como a amostra 

de idosos deste estudo.  
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Resumo  
Apresentaremos o projeto de extensão  desenvolvido em 2020 vinculado ao edital 
Geoparque/Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, em que participaram a coordenadora,  4 
bolsistas da graduação  e 25 professores das escolas da rede pública do ensino básico dos  
nove municípios do Condesus-Quarta Colônia. Foi realizado um levantamento junto às 
Secretarias de Educação dos Municípios de professores interessados  em participarem de 
um  estudo a partir do levantamento dos espaços de memória e de elementos da cultura 
material e imaterial, tendo por base o conhecimento da história local-regional. Com isso 
concretizado foi  produzido uma cartilha de cunho educacional e de divulgação  tendo no 
projeto Geoparque o seu fio condutor e agregador, bem como a perspectiva de ter na 
Educação Patrimonial um norte na formação escolar e profissional, como para o turismo. 

 
Palavras-chave  
 
Patrimônio; Sociedade; Educação Patrimonial; Quarta Colônia;  
 
 
Introdução 

Pretende-se  apresentar um relato dos resultados obtidos no projeto  de extensão  desenvolvido  

de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, tendo por tema “Uma construção e divulgação da 

história e do patrimônio local/regional a partir da capacitação e produção de material 
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AUGM. 
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Projetos/programa de Extensão junto ao CCSH/PRE/UFSM. Integrante do Comitê Acadêmico História 
Regiões e Fronteiras da AUGM. 
3 Licenciado e Bacharel em História pela UFSM. Foi bolsista Geoparque/PRE em 2020. 
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conjunto com docentes da rede pública (municipal e estadual) dos nove municípios 

integrantes do Condesus – Geoparque Quarta Colônia na persectiva da Educação 

Patrimonial”, vinculado ao Programa Patrimônio Histórico-Cultural, Memória, Educação 

e Preservação, registrado junto ao Centro de Ciências Sociais e Humanas (n.053499) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil e que contou com apoio financeiro, 

via aprovação em Edital, da Pró Reitoria de Extensão da UFSM.  

O vínculo desta proposta  com o Projeto Geoparque foi motivada pelas ações de 

sensibilização que realizamos em 2019 para que a Educação Patrimonial pudesse integrar 

oficialmente a política e os projetos pedagógicos das redes de ensino da região, bem como 

do projeto que  também desenvolvemos “ Educação Patrimonial em Tempo de Pandemia 

- atividades junto as Escolas dos Municípios do Projeto Institucional Geoparque Quarta 

Colônia”,com também apoio e vínculo à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Assim, 

trabalhar conjuntamente com docentes que participaram deste projeto a partir das práticas 

desenvolvidas, acrescidas agora de um “direcionamento” no que tange a construção do 

conhecimento da história local-regional, com vista a capacitação e a produção de material 

educacional e de divulgação regional foi um desafio para todos em meio a uma realidade 

de pandemia do Coronavirus.  

Para tanto, nossa equipe foi formada por  25 professores dos  9 municípios (Agudo, Dona 

Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, São João do Polêsine, 

Silveira Martins e Restinga Seca), que compõem o Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável -CONDESUS da Quarta Colônia  (em que temos egressos e alunos de cursos 

de mestrado da UFSM), docente e 4 discentes da graduação (bolsistas) da UFSM e 

contamos com a participação de Secretários de Educação e Cultura/Turismo dos 

Municípios. Conjuntamente trabalhamos  e decidimos produzir uma cartilha com o 

resultado do trabalho realizado, valorizando a história local/ regional, a natureza, os 

saberes e fazeres enquanto patrimônio da comunidade “Geoparque Quarta Colônia”.  

Nesse sentido, o projeto e seu resultado que aqui apresentaremos visou colaborar na 

perspectiva da manutenção e consolidação de uma integração e identidade regional,  tendo 
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no projeto Geoparque o seu fio condutor e agregador, e na educação patrimonial nossa 

política e prática inspiradora no trabalho.  

Objetivos 

-Demonstrar a importância da extensão como capacitação continuada e de diálogo efetivo   

e de interação com a sociedade; 

-Qualificação  e valorização  dos professores da rede de ensino para serem multiplicadores 

de ações de Educação Patrimonial, a partir do conhecimento histórico e da sua região;   

-Produção de material  de divulgação e didático sobre a história e o patrimônio local/ 

regional da Quarta Colônia integrada na perspectiva do Geoparque. 

 

 Materiais e Métodos (Metodologia)  

Inicialmente foram realizadas reuniões com as nove Secretarias de Educação para 

apresentar o projeto e ver o engajamento. Posteriormente, a apresentação dos professores 

interessados em participar, de cada um dos 9 municípios, ou seja, professores da rede 

pública de ensino; 

-Planejamento com o grupo envolvido sobre o objetivo do projeto, o planejamento das 

ações para o levantamento do que será exposto no material. Explicações e debate sobre 

história local/regional, história oral, patrimônio material e imaterial, entre outros; 

-Divisão das Temáticas a serem trabalhadas, por tópicos comuns: espaços de memória: 

heranças arquitetônicas e memoriais construídos e vestígios históricos; saberes e fazeres: 

culinária e gastronomia; festividades; elementos da paisagem natural. Houveram reuniões 

com todo o grupo e reuniões com o grupo de cada município, de orientação, decisões, 

revisões. Todas as reuniões foram online, devido a pandemia do Covid19 e o consequente 

isolamento social; 

-Produção dos textos pelos professores, que contaram com a orientação e revisão do grupo 

da UFSM; diagramação de imagens e textos e a criação de representação espacial de cada 

município e sua subdivisão, bem como da região da Quarta Colônia realizados pelas 

bolsistas do projeto/UFSM. 
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-Este material, de forma sintética (com texto e imagens), resultou na produção de uma 

cartilha online e impressa de todos os municípios da Quarta Colônia, em que sua 

redação/autoria é do grupo envolvido no Projeto. 

Resultados, discussão e análises 

A produção da Cartilha se mostrou extremamente positiva, visto que seus resultados 

foram expressivos e de certa forma inéditos para a região, pois reuniu um grupo de 

pessoas interessadas e preocupadas com a preservação da história e da memória 

loca/regional, e assim dedicadas na produção do conhecimento e na sua valorização e 

divulgação. Este trabalho permitiu uma experiência prática na produção do conhecimento 

conjunto, a partir da história, e com isso uma forma de capacitação a todos(as) envolvidos, 

possibilitando a produção de uma “cartilha”, com 102 páginas, com o registro do 

patrimônio histórico-cultural material e imaterial da Quarta Colônia e de aspectos da 

paisagem natural e da paleontologia que compõem este patrimônio regional.  

 Dentre a produção realizada pelo Projeto, podemos destacar: criação de textos síntese 

sobre a história de cada Município da Quarta Colônia, a representação espacial temática 

de cada município, apresentando a sua divisão interna (demarcando cada 

comunidade/bairro/distrito/linha/vila e com ícones indicando os espaços mencionados no 

conteúdo), levantamento dos principais locais de memória, dos saberes e fazeres 

(gastronômico e artesanato), as agroindústrias, as paisagens naturais, entre outros. Tal 

Cartilha poderá ser utilizada como apoio pedagógico em escolas e museus, centro 

culturais, em apoio a roteiros turísticos e em cursos de capacitação profissional e técnica. 

O Projeto também contribuiu significantemente para que os Professores, Secretários, 

Pesquisadores e a equipe da UFSM conhecessem melhor a região e suas singularidades, 

promovendo uma formação continuada para todos os participantes, tendo na Educação 

Patrimonial e no Projeto Geoparque um elo de integração.  Penso que este projeto 

demonstrou a importância da História enquanto uma área que está presente e dialoga com 

todas as demais, em todos os níveis de formação (formal e informal) e está presente nos 

fundamentos de uma Educação Patrimonial. 
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Outro resultado foi a percepção do campo de trabalho que temos na área da capacitação 

continuada para docentes e na capacitação profissional, da mesma forma da importância 

da Extensão também como experiência inovadora e educadora para os discentes e 

docentes/servidores da UFSM em sua formação e práticas profissionais.  

Considerações  

 Ao longo dos seis meses entre o planejamento inicial da Cartilha e sua conclusão, o 

Projeto foi um ambiente de troca de conhecimento e de experiências, por contar com 

estudantes da graduação (bolsistas graduandos) e da pós-graduação, egressos e 

profissionais/docentes ativos na Rede Básica de Ensino da região da Quarta Colônia, 

colaboradores e Secretários Municipais. Algumas dificuldades técnicas que surgiram 

durante o processo, devido a pandemia de COVID-19, puderam ser contornadas com 

criatividade e força de vontade de toda a equipe, proporcionando ao Projeto um 

proveitoso resultado a todos os envolvidos e a comunidade.  Dessa forma, o pluralismo 

de áreas do conhecimento, a diversidade cultural regional e a cooperação entre todos, 

desde a Pró Reitoria de Extensão da UFSM ao Aspirante GEOPARQUE/Quarta Colônia 

e CONDESUS/Quarta Colônia, foram características que qualificam o Projeto e o torna 

uma rica ferramenta de ensino e capacitação para todos que quiserem conhecer mais a 

fundo cada uma das nove cidades do Geoparque- Quarta Colônia do Rio Grande do Sul. 
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Resumo 
 
Este trabalho relata como a Coordenação de Atividades de Extensão e Cultura (CAEx) 
do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Goiás (UFG) se 
articula no Instituto e como desenvolveu um instrumento interno de análise das propostas 
de ações de extensão baseado nos Princípios da Extensão Universitária, a fim de 
padronizar e otimizar seus processos internos e, com isso, desempenhar, de forma 
satisfatória, as atribuições a ela determinadas.  
 
Palavras-chave:  Processo Avaliativo – Extensão Universitária – Sistematização. 

 

Introdução 

O ensino, a pesquisa e a extensão são os princípios que alicerçam as atividades das 

instituições de ensino superior. Embora o ensino e a pesquisa gozem de amplo 

reconhecimento e suas formas e produtos sejam claramente compreendidos, a extensão 

universitária levou um tempo maior para ser reconhecida como uma função da 

Universidade no Brasil (GADOTTI, 2017). Essa percepção equivocada, possivelmente, 

dificultou o estabelecimento de padrões convergentes no fazer e avaliar a extensão. 

Felizmente, a partir da Avaliação Nacional da Extensão Universitária (2001), surgiu um 

importante referencial teórico para a sistematização da avaliação da extensão 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 1 de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Ciências, e-mail: mara_rubia_marques@ufg.br 
3 Professor da Universidade Federal de Goiás, Doutor em Educação, e-mail: michel.mendes@ufg.br 
4 Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Bioquímica, e-mail: guillo@ufg.br 
5 Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Ciências da Saúde, e-mail: lucianaicb@ufg.br 
6 Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Ciências Biológicas, e-mail: glaucia@ufg.br 
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(FORPROEX, 2001). Alinhada aos critérios de avaliação contínua da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura da UFG (PROEC), a CAEx/ICB elaborou um instrumento interno 

para a análise de propostas extensionistas, fundamentando-se nos critérios estabelecidos 

pela PROEC.  

 

Objetivo 

 Esse relato tem por objetivos demonstrar o fluxo das propostas extensionistas no 

ICB/UFG e descrever o processo interno de análise de propostas, desenvolvido pela 

CAEx desse Instituto. 

 

Metodologia 

Trata-se de narrativa descritiva dos percursos que envolvem a apreciação das propostas 

de extensão no ICB e a sistematização do processo avaliativo desenvolvido pela 

CAEx/ICB. O percurso traçado pelas propostas de extensão foi apresentado em um 

fluxograma. A fim de padronizar a apreciação das ações pelos membros da CAEx/ICB 

foi desenvolvido um protocolo de avaliação baseado na Resolução CONSUNI 003/2008 

que regulamenta as ações de extensão e cultura na UFG, reunindo informações básicas e 

relevantes para a observação inicial de requisitos que caracterizam uma ação de extensão. 

 

 Resultados, discussão e análises 

Entre suas atribuições, a CAEx/ICB apoia a direção do Instituto na análise das ações 

de extensão e os pareceres por ela emitidos são apreciados e deliberados durante as 

plenárias do Conselho Diretor. Inicialmente, o proponente cadastra a proposta de 

extensão no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e apresenta 

ao seu departamento de vínculo. Concomitantemente, a CAEx aprecia a proposta, 

podendo encaminhar seu parecer para o Conselho Diretor ou solicitar adequações ao 

proponente, que recebe orientações com o intuito de sanar fragilidades e/ou atender as 

normativas vigentes. Após atendimento das pendências apontadas pela CAEx, o Conselho 
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Diretor aprecia a proposta e, se aprovada, a encaminha à PROEC, que fará sua validação. 

O fluxo de cadastramento, análise e validação é representado no fluxograma 1.  

 
            Fonte: autores. 
 
O instrumento resultante da observação das normativas da PROEC foi implementado 

em 2020 e reúne o título da ação, o período de execução, o coordenador e a equipe 

executora (docentes, técnicos administrativos, discentes, e colaboradores externos) com 

suas cargas horárias atribuídas, o público beneficiado e os objetivos e justificativas da 

ação. Anexa ao protocolo, uma tabela de itens norteadores orienta os membros da 

comissão na observação do cumprimento dos objetivos específicos das ações, dos pontos 

previstos em uma ação de extensão e na observação de pontos que nela devem ser 

considerados (TABELA 1).  

Cada proposta é analisada por pelo menos dois membros da CAEx que, ao preencher 

a tabela, consideram se os itens norteadores foram aplicados. Em caso negativo, emite-se 

no parecer uma recomendação para que estes itens possam ser considerados na proposta, 

no todo, ou ao menos em parte. De acordo com a Resolução Normativa No.1 da PROEC, 

as CAExs da UFG devem ser compostas, no mínimo, por um presidente e seu suplente. 
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Tabela 1. Itens norteadores para avaliação de propostas de ações da CAEx/ICB  
1 - Dos objetivos da extensão e cultura A NA 

1.1 - Otimiza as relações entre sociedade e universidade   

1.2 - Contribui para a democratização do acesso ao conhecimento.   
1.3 - Articula ensino e pesquisa com as demandas sociais e culturais da população.   
1.4 - Contribui para preservar e valorizar a cultura e o conhecimento, respeitando a diversidade 
cultural. 

  

2 - A extensão universitária prevê   
2.1 - A participação dos servidores e discentes da comunidade acadêmica como principal realizadora 
das atividades. 

  

2.2 - A participação de docentes   
2.3 - A participação de técnicos administrativos   
2.4 - A participação de discentes    
2.5 - A relação com a produção e/ou sistematização do conhecimento, associados a um caráter social, 
artístico, educativo ou de transferência tecnológica para a comunidade não acadêmica. 

  

2.6 - A relação com a produção e/ou disseminação da cultura associada a um caráter educativo-
pedagógico. 

  

3 - Pontos que devem ser contemplados (no todo ou em parte)   
3.1 - Ações de extensão envolvem a participação da comunidade externa.    
3.2 - Ações de cultura envolvem a participação da comunidade externa e interna ou apenas a interna.   

3.3 - As ações previstas nas atividades das disciplinas ou na matriz curricular dos cursos não poderão 
ser consideradas como de extensão ou cultura, independentemente do público atingido, para os fins 
desta resolução. 

  

3.4 - Transferência de tecnologia e conhecimentos.   
3.5 - A ação de extensão articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
integradora e transformadora entre a universidade e a sociedade. 

  

3.6 - Relevância social e atendimento de demandas da sociedade.   
A: aplica; NA: não aplica.     Fonte: adaptado Resolução CONSUNI 003/2008. 

 

A CAEx/ICB é composta por sete membros, constituindo-se em uma das maiores na 

instituição. Isso se deve ao reconhecimento e engajamento da comunidade do ICB/UFG 

com a extensão, traduzidos nas 69 ações cadastradas atualmente (ANALISA UFG, 2021). 

Tal composição da CAEx conferiu maior agilidade na análise das propostas apresentadas. 

Neste contexto, a CAEx/ICB desenvolveu processos internos que otimizaram a análise 

das propostas de acordo com as Políticas da Extensão Universitária e permitiram registrar, 

de forma sistematizada, as análises e os pareceres emitidos. Esses processos 

possibilitaram à CAEx/ICB identificar os pontos fortes nas ações desenvolvidas no 

instituto, bem como as fragilidades ainda existentes, potencializando seu papel ao 

estimular os coordenadores na produção e divulgação de seus produtos, ao promover a 

integração das ações de extensão com a pesquisa e com o ensino e divulgar os indicadores 
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de qualidade de extensão (PROEC, 2020). As opções “aplica” e “não aplica” utilizadas 

no instrumento conferiram maior objetividade à análise, como também na emissão da 

recomendação ao proponente, contribuindo para a melhoria da proposta. A CAEx 

pretende, assim, colaborar para a implementação de ações extensionistas transformadoras 

no ICB, que se caracterizem verdadeiramente como comunicação de saberes. 

 

Considerações finais 

A sistematização dos fluxos das propostas de extensão submetidas à análise da 

CAEx/ICB trouxe melhorias na dinâmica de trabalho dessa coordenação. Ao cumprir suas 

atribuições de maneira sistematizada, a CAEx contribui para a familiarização dos 

extensionistas com os princípios institucionais da extensão e no direcionamento para que 

as ações se mostrem relevantes para a sociedade. Ao longo do processo de implantação 

do instrumento foi possível perceber também que ele poderá auxiliar na identificação de 

possibilidades para a inserção da extensão nos processos formativos dos cursos de 

graduação do ICB, mostrando mais uma interface positiva dessa sistematização.  

 

REFERÊNCIAS 
BRASIL/MEC. Plano Nacional de Extensão Universitária. Coleção Extensão Universitária, 
v. 1Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas do Brasil.Ministério da 
Educação. Ilhéus: Editus, 2001. 
 
GADOTTI, Moacir. Extensão Universitária: Para quê?. Instituto Paulo Freire, 2017. 
Disponível em: . Acesso em: 30 jul 2021.  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Conselho Universitário. Resolução nº 03/2008, de 
28 de março de 2008. Regulamenta as Ações de Extensão e Cultura na UFG e o Programa de 
Bolsas de Extensão e Cultura. Goiânia. Conselho Universitário, 2008. Disponível em 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/572/o/resolucao_consuni_n_03_2008.pdf?1485969545. 
Acesso em 29 jul 2021. 
 
Instrução Normativa, n° 1, de 19 de maio de 2020. Regulamenta as atribuições das 
Coordenações das Atividades de Extensão e Cultura – CAEX, e da Coordenação de Extensão e 
Cultura da Regional Goiás PROEC 1, 2020.UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 
 
UFG. Analisa: Plataforma de dados da Universidade Federal de Goiás. 2021. Disponível em < 
https://analisa.ufg.br/ >. Acesso em 31 jul 2021. 

467

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/572/o/resolucao_consuni_n_03_2008.pdf?1485969545
https://analisa.ufg.br/


                              

 

Reflexões sobre a Extensão Universitária no Instituto de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Goiás: Relato de Experiência1 

 
Michel MENDES2 

Mara Rubia MARQUES3 
Lidia Andreu GUILLO4 

Luciana Alves de OLIVEIRA5 
Gláucia Maria CAVASIN6 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil 
 

Resumo 
O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência com o Workshop “Curricularização da 
Extensão: e agora?” ocorrida no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal 
de Goiás, em setembro de 2020. Ele contribuiu para a percepção de que a extensão 
demanda inserção nos processos formativos dos cursos e o protagonismo estudantil, 
reforçando a compreensão de que movimentos extensionistas permeiam a elaboração 
coletiva com a comunidade externa à universidade, visando a emancipação dos 
envolvidos. Entre os obstáculos estão a efetivação das atividades de extensão; escassez 
de financiamento; necessidade de apólice de seguros para estudantes e servidores; 
complexidade referente à carga horária dos cursos contemplando ações extensionistas 
conforme legislação vigente e necessidade de fortalecimento da práxis pedagógica nesse 
cenário. 
Palavras-chave: Institucionalização; Extensão Universitária; Relato de Experiência. 

 
Considerações iniciais 

A extensão passou a ser discutida com mais ênfase após a Lei 13.005/2014, que 

se refere ao Plano Nacional de Educação (PNE). Ela foi regulamentada pela Resolução 

n.7 MEC/CNE/CES em 2018, e destaca a extensão como “[...] atividade que se integra à 

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

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

interação transformadora entre as instituições [...]” (BRASIL, 2018). De acordo com a 

referida resolução, as instituições de ensino superior teriam três anos para implementar a 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2 Professor da Universidade Federal de Goiás, Doutor em Educação, e-mail: michel.mendes@ufg.br 
3 Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Ciências, e-mail: mara_rubia_marques@ufg.br 
4 Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Bioquímica, e-mail: guillo@ufg.br 
5 Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Ciências da Saúde, e-mail: lucianaicb@ufg.br 
6 Professora da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Ciências Biológicas, e-mail: glaucia@ufg.br 
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inserção curricular nos cursos de graduação. Contudo, com a pandemia pela Covid-19, 

em 2020 foi homologado o Parecer CNE/CES n. 498/2020, ampliando o prazo em um 

ano, até 2022 (BRASIL, 2020). 

Diante dessas regulamentações, as Universidades Brasileiras possuem o desafio 

de compor, em todos os cursos de graduação, 10% da carga horária da matriz curricular 

em atividades de extensão, adequando, consequentemente, seus Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPC). Positivamente, Andrade, Morosini e Lopes (2019, p. 121) assinalavam que 
A inserção da extensão universitária nos cursos de graduação aponta a 
possibilidade de reestruturação curricular que mobiliza a integração dos 
sujeitos em um processo de partilha solidária de saberes, fazeres e sonhos, na 
luta pela democratização da educação e pela transformação da realidade 
educativa historicamente elitizada e excludente na educação superior. 

Movimentos formativos, a exemplo do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras, estimulam o processo de 

“construção, articulação e definição de políticas acadêmicas no âmbito da Extensão 

Universitária” (LEONÍDIO, 2017, p. 18), permitindo ressignificações acerca da função 

social das universidades públicas brasileiras. Ressalta-se que esse movimento é ao mesmo 

tempo administrativo/regulatório e pedagógico/político, com suas intencionalidades 

demarcadas, sem perder de vista o elemento central da extensão, pois 
É importante ter claro que não se trata apenas de aproveitamento de créditos 
oriundos de atividades extensionistas, para efeitos de integralização curricular 
ou de criação de novas disciplinas relacionadas com a Extensão Universitária, 
mas, sim, de sua inclusão criativa no projeto pedagógico dos cursos 
universitários, assimilando-a como elemento fundamental no processo de 
formação profissional e de produção do conhecimento (FORPROEX, 2012, p. 
53). 

Na esteira nacional, a Universidade Federal de Goiás (UFG) tem promovido 

discussões a respeito do tema, via Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). O 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB), assim como as demais unidades acadêmicas, 

possui uma Comissão de Atividades de Extensão e Cultura (CAEx), responsável por 

auxiliar servidores na submissão de ações de extensão, bem como avaliar essas propostas. 

Com a exigência da Resolução MEC n. 7/2018, essa comissão incluiu em sua rotina 

diálogo constante sobre a inserção da extensão nos processos formativos dos cursos de 

graduação da unidade: Biomedicina; Ciências Biológicas - modalidade bacharelado; 

Ciências Biológicas - modalidade licenciatura e Ecologia e Análise Ambiental. 
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Considerando esse cenário, o presente trabalho tem como objetivo relatar uma 

das experiências desse processo de institucionalização da extensão no ICB. Na sequência, 

descrevemos a experiência vivida, iniciando pela contextualização da unidade de vínculo, 

o ICB.   

 

Relato de Experiência 

O ICB é a maior unidade acadêmica da UFG, composta por 129 docentes e 45 

técnicos administrativos e de laboratório que atuam nos quatro cursos de graduação, um 

de especialização e cinco programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado 

mantidos pela unidade. Além disso, o instituto presta serviços a cursos de graduação de 

outras 18 unidades da UFG. No âmbito da extensão são desenvolvidas, atualmente, 69 

ações distribuídas em 13 municípios do Estado de Goiás, sendo que 46,4% delas estão 

vinculadas a projetos locais com temáticas que envolvem a educação, 31,8% a área da 

saúde, 14,5% meio ambiente, dentre outros (UFG, 2021). 

Atentos aos movimentos nacionais e institucionais, e buscando aproximar a 

comunidade acadêmica do ICB das discussões sobre o processo de inserção da extensão 

nos cursos de graduação, a CAEx/ICB promoveu o Workshop “Curricularização da 

extensão: e agora?”. O evento ocorreu nos dias 28 e 29 de setembro de 2020, durante a 

semana de planejamento do instituto, via plataforma google meet.  No primeiro dia, o 

workshop foi aberto ao público interno e externo à UFG com mesa redonda com 

participação de representantes da PROEC/UFG e da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD/UFG) e de uma pesquisadora extensionista da Universidade Estadual de 

Goiás. 

A pedido da CAEx/ICB, a convidada externa trouxe elementos em sua fala que 

problematizaram o conceito de extensão, tendo em vista que muitos professores do ICB 

apresentavam dificuldades em diferenciar ações de ensino, pesquisa e extensão. Foi 

ressaltado que as ações de extensão, ainda, tendem a ancorar no campo do 

assistencialismo. Para Freire (1975), pensar a extensão implica em estar com/pensar 

com/estar presente, em permanente diálogo. Por outro lado, o contrário, pensar para 

470



                              

 

significa anular o diálogo com os sujeitos da comunidade, reduzi-los a simples objetivos 

da ação, configurando uma invasão cultural, messianismo ou mercantilismo, práticas e 

condutas antidialógicas (FREIRE, 1975). Ressalta-se que, para Freire (1980, p. 43), “o 

diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 

‘pronunciam’, isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a 

humanização de todos”. 

Ademais, a convidada compartilhou com o grupo como sua instituição está 

construindo a resolução de extensão, quais os princípios norteadores, além das 

modalidades de extensão que o curso de Pedagogia, no qual atua, está sistematizando para 

readequar a proposta curricular. Na sequência, os convidados de outras unidades 

acadêmicas da UFG socializaram como estão pensando a inserção da extensão nos 

currículos em suas unidades, de modo a auxiliar os cursos no processo de reconstrução 

das matrizes curriculares e de seus PPC. 

O segundo dia do workshop foi exclusivo para a comunidade interna do ICB. 

Essa programação teve o intuito de fortalecer o entendimento da discussão do dia anterior 

e iniciar um processo reflexivo acerca das potencialidades e dificuldades de adequação 

dos currículos e PPC para a exigência dos 10% de extensão. Além disso, a CAEx 

socializou com o coletivo de servidores do instituto os resultados de um formulário online 

encaminhado dias antes do evento. Esse formulário objetivou identificar os 

conhecimentos dos docentes acerca do conteúdo da Resolução MEC n. 7/2008, e 

caracterizar as ações de extensão que são desenvolvidas, além de relatar como os docentes 

percebem as possibilidades de aproximação dessas ações com atividades curriculares. 

Esses dados ofereceram subsídios para que os cursos de graduação do ICB pudessem 

compreender como sua comunidade acadêmica está atuando na extensão e quais as 

possibilidades de contribuírem com o perfil do egresso desejado em cada curso 

 

Considerações Finais 

O workshop relatado proporcionou que elementos importantes nesse cenário 

fossem abordados. Dentre eles, destacaram-se a efetivação das atividades de extensão; os 
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financiamentos aquém da demanda; a necessidade de apólice de seguros para estudantes 

e servidores com ações fora do ambiente acadêmico; a dificuldade em ajustar a carga 

horária dos cursos para contemplar ações extensionistas e conteúdos pré-existentes nos 

PPC; a necessidade de formação continuada para o corpo docente, de modo a fortalecer 

a práxis pedagógica; e o contínuo contato com eventos, cursos e textos que reflitam sobre 

o papel social da universidade e da extensão para a formação humana e cidadã. Outros 

aspectos importantes foram a percepção da amplitude desse processo, que em sua essência 

não se limita a “curricularizar a extensão”, e sim, a inserir a extensão nos processos 

formativos dos cursos, estimulando o protagonismo estudantil; e a compreensão de que 

movimentos extensionistas demandam a elaboração coletiva com a comunidade externa 

à universidade, visando a emancipação dos envolvidos. 

Diante disso, reiteramos o papel pedagógico da CAEx/ICB em promover 

espaços de escuta, interação e aprendizagem entre professores, técnicos, estudantes e os 

Núcleos Docentes Estruturantes de cada curso do instituto, vislumbrando a qualificação 

das propostas de reorganização dos projetos pedagógicos, fundamentadas em uma estreita 

conexão entre ações de ensino, pesquisa e extensão. 
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Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar o papel da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) no
processo de curricularização da extensão nos cursos de graduação da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Para tanto, o trabalho foi organizado
a partir do conceito de extensão presente na Resolução n° 01/2021/COSUEN/UNILA,
apresentando um breve relato de como essa normativa foi construída, assim como os
diferentes materiais elaborados para o apoio à curricularização da extensão, até as
reuniões promovidas pela Pró-Reitoria de Extensão com os Núcleos Docentes
Estruturantes dos cursos de graduação da UNILA. Nesse sentido, o estudo pautou-se
nas normativas internas sobre extensão e em estudos já publicados sobre a
curricularização da extensão na UNILA.

Palavras-chave: Pró-Reitoria de Extensão; Curricularização da Extensão; Projetos
Pedagógicos dos Cursos.

Introdução

A extensão é entendida como “dimensão acadêmica que, de maneira especial,

articula as atividades universitárias à Comunidade” (UNILA, 2021, p. 2). Constitui-se

como “processo educativo, cultural, científico e político que, articulado de modo

indissociável com o ensino e a pesquisa, viabiliza e media a relação dialógica entre

Universidade e Sociedade” (UNILA, 2021, p. 2).

4 Pró-Reitora de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e Doutora em Física, pela
Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: kelly.sossmeier@unila.edu.br.

3 Coordenadora de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e Mestranda no Programa de
Pós-Graduação em Relações Internacionais da Federal da Integração Latino-Americana, e-mail:
biapetermann@gmail.com..

2 Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e Doutoranda no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, e-mail:
mizinhajimenez@gmail.com.

1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da
AUGM.
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Embora presente nas atividades da UNILA desde o início de funcionamento,

ainda faltava à extensão garantir a sua inserção nos currículos dos vinte e nove cursos

de graduação da universidade. A maioria dos cursos de nossa universidade já previa as

atividades de extensão em seus projetos pedagógicos de formas diversas: atividades

acadêmicas complementares (PEREIRA; VITORINI, 2019), como critério de avaliação

do curso ou como uma das possibilidades para o trabalho com os temas transversais.

Um primeiro estudo sobre a curricularização da extensão na UNILA foi apresentado por

Pereira e Vitorini (2019), em que as autoras discutiram possibilidades para a condução

do processo da inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da UNILA.

Já o artigo de Vieira e Stoeckl (2021), retratou a extensão na UNILA como um processo

fortalecedor da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

É nesse ponto que entra o papel da Pró-Reitoria de Extensão da UNILA, ao

tornar a curricularização da extensão como uma das prioridades de gestão, durante o ano

de 2019. A partir do estudo proposto por Pereira e Vitorini (2019), a Pró-Reitoria de

Extensão iniciou diálogo com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). No entanto,

foi entre os anos de 2019 e 2020 que os servidores (técnicos e docentes) de ambas as

pró-reitorias trabalharam intensamente na proposta de minuta de resolução para a

curricularização da extensão na UNILA.

Em 2021, após análise da Comissão Superior de Extensão (COSUEX) e

processo de consulta pública, a Comissão Superior de Ensino (COSUEN) – órgão

colegiado responsável pelas normativas referentes aos cursos de graduação em nossa

universidade – aprovou e publicou a Resolução n° 01/2021/COSUEN, que

regulamentou a inserção da extensão nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação

da UNILA. A partir da publicação dessa Resolução, PROEX e PROGRAD trabalharam

em conjunto para elaborar e publicar três documentos orientadores para o processo:

Guia para Curricularização da Extensão; Cadernos de Perguntas e Respostas sobre a

Curricularização; e a Instrução Normativa n° 02/2021/PROGRAD. Os documentos

publicados coadunem com a Resolução 01/2021/COSUEN, no intuito de auxiliar os
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Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos de graduação da UNILA a

proporem as alterações necessárias à inserção da extensão nos diferentes currículos.

Objetivos

Apresentar o papel da Pró-Reitoria de Extensão no processo de curricularização

da extensão nos cursos de graduação da Universidade Federal da Integração

Latino-Americana (UNILA).

Materiais e Métodos (Metodologia)

Como metodologia proposta para o trabalho realizado com os NDEs dos cursos

de graduação, a Pró-Reitoria de Extensão tem utilizado as reuniões por plataformas de

videoconferências e o informativo online da Secretaria de Comunicação da UNILA

(SECOM), para divulgar as novidades em relação ao processo de curricularização.

Além disso, a PROEX disponibilizou um dia exclusivo na agenda para tratar do

tema, que ocorre todas às terças-feiras, destinado a atender aos NDEs dos cursos. A

conversa com os NDEs não é um requisito obrigatório para o processo, uma vez que

possuem liberdade na condução de suas atividades, mas é uma oportunidade importante

para esclarecimento de dúvidas e também para orientações. Para cada curso, é preparada

uma apresentação sobre a curricularização, mostrando os principais pontos da normativa

a serem observados e as possibilidades de inclusão da extensão no atual Projeto

Pedagógico do Curso (PPC), sem aumentar a carga horária total do curso. A PROEX

realiza previamente uma análise do PPC e apresenta, de forma sugestiva, as

possibilidades vislumbradas para cada curso. Por exemplo, destacam-se as disciplinas

ou outras atividades previstas e que tenham potencial extensionista, ou maneiras para

diminuir a carga horária em determinadas disciplinas/atividades com vistas a inserir as

ações de extensão. Além disso, a apresentação conta com exemplos de PPCs de outras

universidades que já implementaram a curricularização da extensão.

Resultados, discussão e análises
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O papel da Pró-Reitoria de Extensão foi essencial na elaboração dos documentos

institucionais sobre a curricularização e hoje o trabalho continua, por meio das reuniões

com os NDEs dos cursos de graduação, na busca de espaço para o diálogo sobre o tema

e na orientação do processo. As reuniões, agendadas de forma voluntária pelos NDEs,

são conduzidas pela Pró-Reitora de Extensão e a chefia da Divisão de

Acompanhamento das Ações de Extensão.

No primeiro momento, a palavra é franqueada aos membros do NDE presentes

para que possam apresentar as dúvidas dos documentos referentes à curricularização.

Nesse momento, aparecem diferentes tipos de dúvidas e são debatidos vários temas,

desde o financiamento para as ações de extensão até dúvidas específicas, como:

Empresa Júnior poderia ser curricularizada como atividade de extensão? Ou no caso das

licenciaturas, se as práticas de ensino poderiam, ou não, serem contabilizadas como

atividade de extensão, sem que haja duplicidade no cômputo da carga horária.

Após esse momento, é realizada a apresentação sobre a curricularização da

extensão, preparada para os cursos. É um momento dialógico, tendo em vista que são

realizadas sugestões aos NDEs, os quais possuem total autonomia para acatar ou rejeitar

qualquer sugestão apresentada. No geral, esse é um dos momentos mais importantes da

conversa com os NDEs, em que muitos relatam a importância de conhecer outros

exemplos, para ajudar a pensar no processo de cada curso.

Outra frente que a PROEX tem atuado é por meio do intenso diálogo com a

Pró-Reitoria de Graduação, a fim de tornar esse processo de inserção da extensão nos

PPCs o mais transparente e produtivo, dentro das possibilidades da UNILA e

respeitando o perfil do egresso de cada curso. Destaca-se, também, que a Pró-Reitoria

de Extensão tem sido instada a ser interlocutora com outras instâncias da Universidade,

de modo a auxiliar os NDEs a tornarem a extensão uma prática exequível dentro do

currículo dos cursos de graduação.

Considerações
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O papel da Pró-Reitoria de Extensão tem se constituído como primordial para a

curricularização da extensão na UNILA, tendo em vista subsidiar os NDEs dos cursos

de graduação, promovendo o diálogo entre diferentes setores da universidade. O

próximo passo da Pró-Reitoria é iniciar o diálogo com as outras pró-reitorias, com os

Centros Interdisciplinares e os próprios Institutos, a fim de levar as demandas que os

NDEs apresentaram durante as reuniões. Nesse sentido, conclui-se que o processo de

curricularização da extensão não é possível sem o envolvimento de todas as instâncias

da universidade, pois é necessário o comprometimento institucional. A Pró-Reitoria de

Extensão é a principal articuladora e mediadora das ações necessárias para que a

inserção da extensão ocorra da melhor maneira possível e temos a certeza de que a

universidade e a sociedade serão amplamente beneficiadas com isso.
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Resumo 
 
A Zona da Mata mineira é a região com maior produção de peixes ornamentais do Brasil, 
sendo Patrocínio de Muriaé um polo expressivo da produção de peixe Betta Splendens. 
Neste sentido, o objetivo do projeto é desenvolver atividades de divulgação de 
informações científicas, recuperar e discutir os conhecimentos sobre a produção para 
fortalecer economicamente as comunidades rurais da região. E permite a superação do 
modelo difusionista, ao utilizar metodologias dialógicas e participativas, além de prover 
ATER individual aos sistemas, cumprindo o papel social da universidade e reafirma a 
indissiociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também se configura com modelo 
de curricularização da Extensão, uma vez que é desenvolvido de forma articulada a 
disciplina “Avaliação de sistemas de produção de peixes ornamentais”. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Extensão Rural; Piscicultura Ornamental. 

 

 

Introdução 
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A extensão é a dimensão acadêmica que articula a academia e a sociedade em 

geral.  Uma forma de ligar os ensinos teóricos à prática discente e o saber camponês, 

fundamental para o desenvolvimento de comunidades. Uma tríade especial, uma vez que 

extensão permite a aplicação de conceitos e saberes próprios da academia no campo. 

Também permite a qualificação da formação discente por meio da troca de saberes junto 

as comunidades. Mas para isso, a extensão deve superar formatos verticalizados, 

impositivos, tecnicistas, em prol de ações democráticas, participativas que tenham o 

público alvo como protagonistas, (PRADO; RAMIREZ, 2011) atingindo níveis de 

organização que demandam tempo, uso de debates, reflexões e ações coletivas. Este é o 

caso da proposta, em benefício da agricultura familiar, desenvolvida pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com comunidades de agricultura familiar 

que se dedicam a produção de peixes ornamentais na microrregião de Patrocínio do 

Muriaé-MG. 

A discussão sobre a curricularização da Extensão Universitária permeia diferentes 

cursos das diversas áreas do conhecimento. Vários modelos são apresentados e discutidos 

sob inúmeras perspectivas. Deste modo, o projeto também se propõe a ser modelo para a 

curricularização das ações de extensão universitária, sendo desenvolvido de forma 

articulada a disciplina “Avaliação de Sistemas de Produção de peixes Ornamentais”, uma 

nova perspectiva sobre esta necessidade posta a todos os cursos. 

Objetivo 

O projeto tem o objetivo, de por meio da extensão universitária e somada a 

curricularização, implementar a prática extensionista com o apoio a produção e 

entendendo as atividades desenvolvidas pela agricultura familiar da região voltada para a 

piscicultura ornamental. 

Metodologia  

As atividades são realizadas desde 2018 por meio de parceria entre a Escola de 

Veterinária da UFMG (EV-UFMG) e comunidades de agricultura familiar dedicadas à 

produção de peixes ornamentais do município de Patrocínio do Muriaé-MG. São 

realizadas reuniões comunitárias para elencar demandas das comunidades e dos 
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produtores individualmente. Em seguida, os grupos de estudantes com, o auxílio dos 

docentes orientadores, determinam as ações necessárias para cumprir as demandas 

propostas pelas comunidades, utilizando metodologias dialógica e participativa.  

Dinâmica que é repetida na disciplina vinculada. A disciplina “Avaliação de 

Sistemas de Produção de Peixes Ornamentais”, é uma discipina optativa, com carga de 

30 horas e oferta semestral e é desenvolvida de forma articulada ao projeto. Para o melhor 

desempenho dos discentes no processo de Formação em Extensão é realizado estudo 

prévio do questionário em sala de aula. Também são discutidos aspectos básicos da 

produção e mercado de peixes ornamentais, bem como a prática extensionista e da 

avaliação de sistemas de produção. O que é fundamental, uma vez que a disciplina não 

possui nenhum tipo de pré-requisitos. Neste sentido tem espaço para discussões sobre 

técnicas de comunicação, resgates dos saberes camponês, superação da visão tecnicista, 

difusionista e determinista dos sistemas de produção. Com vistas a desenvolver a 

habilidade de entender e valorizar a demanda dos produtores e do grupo social, alvo destas 

ações. 

Discussão e Resultados 

O projeto se propõem a ações junto a comunidades de agricultura familiar, grupo 

socialmente excluído do meio rural. Ao se propor a realização de trabalhos voltados ao 

atendimento das demandas da produção de peixes, também atende um setor da produção 

agropecuária que historicamente recebeu pouca atenção das políticas públicas e da 

própria Extensão Rural. O que coloca o projeto como uma ação socialmente 

comprometida, que amplia o impacto socialmente transformador da Universidade 

Pública.  

Ao longo de sua execução foram realizadas visitas às propriedades de piscicultura 

ornamental, conforme solicitação dos produtores, onde o questionário de diagnóstico de 

situação foi aplicado. Assim, o cenário da produção pôde ser analisado, de forma a 

construir soluções que estejam adequadas a realidade de cada propriedade dentro do 

contexto produtivo. Quando identificadas questões de cunho comunitário, foram 

realizadas reuniões em grupos, a fim de apresentar informações acadêmicas sobre os 
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assuntos pertinentes, possibilitando a discussão sobre o tema entre os envolvidos, e 

consequente adequação à realidade das propriedades, geridas pela agricultura familiar. 

A cada reunião surgiam novas demandas, que levaram a outras visitas as 

propriedades rurais da comunidade, mantendo um vínculo entre a comunidade e a 

universidade. Este vínculo permite aos estudantes, componentes da equipe do projeto ou 

matriculados na disciplina articulada, terem experiência direto com o produtor e in loco, 

potencializando o aprendizado, a visão na prática e preparando os discentes de forma mais 

completa. Momentos em que se dão as trocas de saberes, o que potencializa a formação 

acadêmica dos estudantes. 

Esta combinação de projeto-disciplina já foi ofertada para aproximadamente 40 

discentes, que indo a campo estabelece relações sociais com os produtores, capacitando 

o estudante, enquanto extensionista, e beneficiando o produtor. Usando um questionário 

de diagnóstico de situação, permite ao discente buscar respostas de pontos importantes 

por meio da observação e de uma conversa horizontalizada com os produtores, entender 

o funcionamento daquela produção. 

Conclusão  

É de grande importância a vinculação da atividade extensionista em âmbito 

universitário a comunidades de agricultura familiar, retornando a este extrato 

historicamente marginalizado os investimentos públicos.  

Para (GONÇALVES; RAMIREZ; SANTOS, 2016), o perfil dos alunos de 

ciências agrarias de todo o país, é um fator que dificulta as ações da extensão rural. E 

como dimensão acadêmica a extensão proporciona aos estudantes a vivência de situações 

práticas junto a comunidades que não são o alvo da formação no âmbito das ciências 

agrárias. Ao realizar a troca de saberes junto a agricultores familiares estes podem romper 

a invisibilização que a formação tecnicista, difusionista, ligada ao modelo do 

agronegócio, impõem a agricultura familiar ao longo dos cursos.  

Como modelo de curricularização da Extensão, na perspectiva da Formação em 

Extensão da UFMG, o projeto e a disciplina vinculada apresentam grande sucesso ao 
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permitir a validação deste registro, qualificar a formação discente e também preparar os 

estudantes para o maior aproveitamento possível da ação extensionista.  

 

REFERÊNCIAS 

 
FARIA, P. M. C. et al. Criação, manejo e reprodução do peixe Betta splendens (Regan 
1910). Rev. Bras. Reprod. Anim, v. 30, n. 3-4, p. 134-149, 2006. 
 
 
PRADO, E.; RAMIREZ, M. A. Agricultura Familiar e extensão rural no Brasil. 1. ed. Belo 
Horizonte: FEPMVZ, 2011. v. 1. 120p. 
 
 
GONÇALVES, L. C.; RAMIREZ, M. A.; SANTOS, D. Extensão rural e conexões. Belo 
Horizonte: FEPMVZ, 2016. 1. ed. 164 p. 
 

482
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Resumo  

O Movimento Tratado Cidadão (MTC) iniciou-se em 2010, na cidade de Santa 

Maria/RS, com o objetivo de auxiliar a interação entre IES e a sociedade. Com ênfase nos 

cursos de graduação, pois, são eles que capacitam os profissionais para o mercado de trabalho. 

Para isso, estruturou-se duas linhas de ações: rodas de conversas para sensibilização da 

sociedade; e a realização de fóruns públicos para apresentação de trabalhos que possuam uma 

prática junto da sociedade. Ao completar 10 anos de atividades, fez-se o levantamento das 

realizações por meio dos 329 registros das reuniões do grupo coordenador do movimento 

(GCMTC). No resultado, percebeu-se alguns fatores que facilitam e outros que dificultam o 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM.   
2 Técnico-administradora da Universidade Federal de Santa Maria, administradora, mestrado em administração (UFSM), 
aposentada em 2018, integrante do Grupo Coordenador do MTC desde 2018, email: neivacantarelli@gmail.com  
3  Estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, ex-participante voluntária do projeto de extensão 
051409, email: pamela.genro@acad.ufsm.br  
4  Estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, ex-participante voluntária do projeto de extensão 
051409, email: ranielymedeiros@gmail.com  
5  Estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, ex-participante voluntária do projeto de extensão 
051409, email: fabianakazama@gmail.com 
6 Estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista do projeto de extensão 055646, 
email:thali_a@hotmail.com  
7  Estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista do projeto de extensão 055646, email: 
maari.lpereira19@gmail.com  
8  Estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, ex-participante voluntária do projeto de extensão 
051409, email: andressa.hoppens@acad.ufsm.br  
9 Estudante do Curso de  Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, voluntária do projeto de extensão 055646, email: 
elisacg21@gmail.com  
10 Estudante do Curso de  Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, voluntário do projeto de extensão 055646, email: 
tiagop.amorim@gmail.com  
11 Professora aposentada da Universidade Federal de Santa Maria, médica, mestre saúde pública (FGV), doutora em ciências 
(Fiocruz) e integrante do Grupo Coordenador do MTC desde 2010, email:jadete60@gmail.com 

483

mailto:neivacantarelli@gmail.com
mailto:pamela.genro@acad.ufsm.br
mailto:ranielymedeiros@gmail.com
mailto:fabianakazama@gmail.com
mailto:thali_a@hotmail.com
mailto:maari.lpereira19@gmail.com
mailto:andressa.hoppens@acad.ufsm.br
mailto:elisacg21@gmail.com
mailto:tiagop.amorim@gmail.com
mailto:neivacantarelli@gmail.com


processo de aproximação entre a academia e a sociedade. Além disso, concebe variáveis de um 

perfil cidadão. 

Palavras-chave: movimento social; cidadania; movimento cidadão; tratado cidadão. 

Introdução 

Com base na LDB (1996) foram elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos superiores, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação do Ministério da 

Educação, a partir de 2001. Desde então, os cursos desenvolvem os seus projetos políticos 

pedagógicos e discutem as competências na formação dos profissionais para atender as 

demandas da sociedade contemporânea. Assim, percebe-se que, frequentemente, as IES, na 

formação profissional, primam pela mão de obra capacitada como forma de atendimento da 

dimensão tecnológica e da formação crítica e reflexiva capaz de impactar o mercado e 

proporcionar melhorias sociais. Com isso, a interação destas instituições com as organizações 

que empregam e produzem bens e serviços deixam uma lacuna na promoção de espaços de 

prática aos estudantes durante a graduação. De acordo com o escritor e professor Boaventura 

de Sousa Santos (1996) a legitimidade das IES só será cumprida quando as atividades, hoje 

ditas de extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte 

integrante das atividades de investigação e de ensino. Desta forma, os modelos de competências 

se constituem através de um movimento irreversível, com decorrências que serão sentidas nos 

âmbitos da educação e do mundo do trabalho. Ao falar das transformações no sistema de ensino 

superior e dos princípios para uma reforma democrática e emancipatória da universidade, 

Santos (2004) afirmou que as relações entre o conhecimento e a sociedade estavam se alterando 

significativamente e que essas alterações prometiam ser profundas ao ponto de transformarem 

as concepções que se têm de conhecimento da sociedade. Minayo (2010) entende esta como a 

atividade básica da ciência na indagação e na construção da realidade, afirmando que é a 

pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Diante 

da relevância do desafio, o MTC se coloca como um movimento dinamizador da comunidade 

acadêmica e empresarial, tem como missão proporcionar espaços de apoio e fortalecimento das 

interações entre as instituições que formam profissionais e as instituições que produzem bens 

e serviços à sociedade, tendo a participação e contribuição de todos os envolvidos com o foco 

na construção da cidadania. 

Objetivos 
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O MTC tem como objetivo geral sensibilizar a sociedade organizada e os cursos 

superiores do município de Santa Maria/RS e região, a fim de aprimorar a coerência entre 

formação de profissionais e as demandas da sociedade. Ademais, demonstrar as realizações 

dos 10 anos do MTC analisando os registros das reuniões realizadas entre 2010 e 2019 

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

Além das visitas agendadas em várias instituições de ensino e organizações (direções, 

colegiados), as reuniões semanais tiveram pautas definidas no atendimento as duas linhas de 

trabalho propostas; da sensibilização, com a apresentação da fundamentação e do embasamento 

teórico da proposta do MTC; dos fóruns públicos, com o registro eletrônico com os nomes dos 

participantes, a síntese dos assuntos tratados e encaminhamentos de ações e resultados. 

Os dados foram coletados nos 329 registros arquivados nos dez anos do MTC, de 2010 

a 2019. Os registros foram distribuídos entre os componentes do grupo de pesquisa, que após 

a leitura sistematizaram a sequência de dados: datas, locais, participantes, pautas, resultados e 

encaminhamentos. Feito isto, colocou-se na linha do tempo de dez anos: participantes, locais 

dos encontros, pautas, produção e realizações. 

Resultados, discussão e análises 

Sequência de anos com realizações: 

2010 - Definido o nome de Tratado Cidadão (TC) para a proposta; realizado o 1º. Fórum do 

TC, fórum piloto, na antiga reitoria/CCSH, em dezembro, com os cursos de graduação de 

Administração (UFSM, FISMA, FAPAS, FAMES). 

2011 - Construído o site do Tratado Cidadão; realizou-se dois fóruns: segundo e terceiro, com 

o acréscimo dos cursos de comunicação (Hotel Morotin/centro); contribuição da AJESM, 

AEAD e AIESEC; concebeu-se variáveis do Perfil Cidadão na busca de premiar apresentadores 

de trabalhos. 

2012 - Realizou-se o 4º. Fórum, agora projetado para ser anual e com número variável de 

edições. Foi acrescido os cursos de enfermagem; houve três edições, junto do Congresso da 

AEAD, na UNIFRA, Hotel Morotin; se estabeleceu, ao invés do prêmio, o Reconhecimento de 

Mérito Tratado Cidadão para os apresentadores de trabalhos que alcançam alta pontuação no 

Perfil Cidadão; passou-se a utilizar o termo Movimento Tratado Cidadão. 
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2013 - Foram realizados VTs do MTC, em disciplina do curso de comunicação/UFSM; foi 

realizado o 5º. Fórum, em uma única edição, no Teatro de Santa Maria, junto do Congresso da 

AEAD; o 1º. Fórum da Cidadania no coração do RS realizado na APUSM, o MTC, com a 

fundação MO’Ã e o Observatório Social, com o objetivo de integrar estes trabalhos; Profa. 

Vania Flores do curso de Administração aprovou um projeto de extensão na UFSM para o 

MTC. 

2014 - Apresentação do Projeto Padrão para a PRE/UFSM e direção a UNIFRA; foram 

realizadas várias investidas para formação do Comitê Discente de Administração e do Comitê 

Discente de Comunicação junto aos respectivos cursos de graduação como espaço de prática 

para estudantes; elaboração de um vídeo sobre o MTC pelo professor Jefferson Canfield; 

produção de projeto de Extensão do GCMTC na UFSM. 

2015 - Foi realizado o 6º. Fórum do TC com duas edições: maio e novembro, no Hotel Morotin; 

foram adicionados os cursos de engenharia; publicados no jornal da APUSM e no jornal A 

RAZÃO textos sobre o MTC. 

2016 – Foi realizado o 7º. Fórum, no Hotel Morotin; Prograd concedeu duas bolsas para 

estudantes da Facos/UFSM, constituindo um piloto de Comitê Discente para comunicação e 

divulgação; foi revisado/aprimorado o Projeto Padrão e o Termo de Adesão com a instituição 

de selos: bronze, prata, ouro e diamante; providenciado a confecção de e-book com os trabalhos 

apresentados nos Fóruns; concebido o MTC apenas como um movimento para fortalecer as 

interações entre academia e sociedade. 

2017 – Realizado o 8º. Fórum; 1ª. edição no Hotel Morotin; 2ª. edição junto da JAI/UFSM); 

definida a missão, a visão e os valores do MTC e colocados no site. 

2018 – Realizado o 9º. Fórum; 1ª. edição, junho no Hotel Morotin; 2ª. edição, dezembro na 

Pró-Grad/UFSM; possibilidade de fazer fóruns em outros campus da UFSM (Frederico 

Westphalen); projeto na PRE/UFSM prevê bolsas para estudantes de administração e de 

comunicação para constituir os comitês discentes envolvendo professores da área. 

2019 - Realizado o 10º. Fórum com a 1ª. edição em junho na APUSM e a 2ª. edição em outubro, 

na Prograd/UFSM; apresentação do MTC para calouros; em novembro, na APUSM, 

homenagem póstuma ao Professor Jefferson Canfield; comemoração de 10 anos de MTC com 

entrega de Reconhecimento de Mérito aos estudantes contemplados e lançamento do livro. 

Avaliação de Cursos de Graduação da Área da Saúde com o Método da Roda: investigação 
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avaliativa para tendências de mudanças, tendo capítulo 12 – “Movimento Tratado Cidadão / 

Método da Roda na oferta de práticas aos estudantes de cursos de graduação de distintas áreas 

do conhecimento.” 

Onde o MTC se apresenta, recebe total (100%) aceitação. A proposta e as realizações 

demonstram compromisso sócio-político-econômico de responsabilidade social no meandro da 

vida em sociedade; mostra coerência com os princípios de cidadania, que são exigência nas 

DCNs (CNE, 2001) ao conceber 4 indicadores/variáveis do Perfil Cidadão, capacitação cidadã 

para perceber, analisar, propor e agir. 

Considerações 

Em 10 anos, a realização de 10 fóruns públicos, alguns com mais de uma edição, mostra 

a persistência e a coerência da proposta. Tem bem definidos Missão, Visão e Valores (site). A 

persistência do núcleo de origem aparece como ingrediente forte, determinante, indispensável 

para a continuidade do movimento, confirmando a teoria de que processos de mudanças, 

dependem das pessoas e que demanda tempo até que se obtenham evidências de impacto 

(mudanças). Concebido apenas como um MOVIMENTO da sociedade organizada, ganha 

maior espaço e se coloca com mais liberdade nas parcerias para o fortalecimento e ampliação 

de processos e resultados. 
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Fondo Valentín Letelier: 10 años promoviendo la extensión y
vinculación con el medio en Chile1
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Resumen

Desde su creación en el año 2010, el Fondo Concursable Valentín Letelier (FVL) ha

sido una valorada instancia de vinculación bidireccional de los conocimientos y saberes

que se cultivan entre la Universidad de Chile y la ciudadanía de diversas regiones del

país, en coherencia con la misión y labor fundamental de la institución. La comunidad

que compone a la institución, sus académicas y académicos, estudiantes y personal de

colaboración, están comprometidos con un desarrollo sociocultural participativo,

inclusivo e igualitario para todas y todos quienes habitan en el país.

Palabras-clave: Vinculación con el medio; Fondo Valentín Letelier; bidireccionalidad;

interdisciplinariedad; participación comunitaria.

Introducción

Históricamente en Chile y Latinoamérica, la extensión y la vinculación con el medio ha

sido parte de lo que se consideran las tres misiones fundamentales de la educación

superior - junto a la docencia y la investigación - asumiendo que tiene un espacio

ganado al interior de las instituciones universitarias; sin embargo, sabemos que con

frecuencia no es valorada al mismo nivel que las otras dos funciones (Donoso, 2001).

En nuestro país, desde la década de los 2000 que el concepto de vinculación con el

medio comenzó a tomar fuerza como un componente importante para la acreditación

universitaria, introduciendo un nuevo enfoque que migra de una perspectiva altamente

academizada y unidireccional, hacia una perspectiva centrada en la bidireccionalidad y

3 Periodista y Comunicadora Social de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales - ARCIS (Chile). Magister en dirección y
producción de documentales de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Diplomada en comunicación estratégica y
liderazgo de proyectos culturales de la Universidad de Chile. Coordinadora del Fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría de
Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Mail: macarena.perez.s@uchile.cl

2 Periodista de la Universidad de Chile. Diplomada en Innovación Curricular de la Universidad Andrés Bello. Coordinadora de
Extensión y del Fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Mail:
franosorio@uchile.cl

1 Trabajo presentado al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM.
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la co-construcción del conocimiento entre la ciudadanía y las instituciones universitarias

(Von Baher, 2009).

La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, ha

apostado en los últimos años por posicionar al Fondo Valentín Letelier como una de las

formas concretas en las que se fortalece el rol de la educación pública y su interacción

con las necesidades de la ciudadanía (VEXCOM, 2018). Es por ello que este trabajo se

centra en presentar una síntesis de los 10 años de trayectoria y experiencia del fondo,

destacando en particular la evolución de esta iniciativa en la promoción del vínculo

bidireccional de la universidad y las comunidades, de forma coherente con su misión y

labor, que son participar y contribuir en el desarrollo material y espiritual de la nación,

mediante la realización de proyectos de extensión artístico, cultural, patrimonial, social,

científico, tecnológico y/o del ámbito de la salud, que tengan como sello la

interdisciplinariedad y la puesta en valor de la triestamentalidad universitaria.

Las cifras indicadoras del Fondo Valentín Letelier en estos 10 años materializan lo que

significa la extensión y vinculación con el medio, a través de un trabajo ciudadano,

horizontal, con participación de los distintos actores de la comunidad, en alianza con los

con los territorios donde se desarrollan los proyectos y respetuoso de los conocimientos

que se generan comunitariamente. Este fondo además articula el trabajo entre distintas

facultades e institutos quienes proyectan sus preocupaciones por el país y su desarrollo,

lo que se refleja en la diversidad de iniciativas, localidades y organizaciones con las que

se han involucrado.

Objetivos

● Dar a conocer la labor y contextualizar la importancia del Fondo Valentín

Letelier de la Universidad de Chile.

● Sistematizar el trabajo realizado por el Fondo Valentín Letelier exponiendo las

cifras más relevantes de sus 10 años de existencia.

Metodología

A partir del año 2019 y en miras del cumplimiento de los 10 años de creación del Fondo

Valentín Letelier, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones comenzó a trabajar

en la recopilación de datos asociados a los proyectos que se adjudicaron el fondo

concursable con la finalidad de sistematizar y dar a conocer de forma clara el aporte

realizado. Para ello, se efectuó una revisión histórica basada en la Memoria VEXCOM
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y Anuarios de la Universidad de Chile, además de un análisis cuantitativo de los

informes de avance y final que deben rendir los proyectos ganadores. Todo este proceso

fue respaldado y contrastado con los indicadores anuales y semestrales proporcionados

por la Unidad de Análisis y Datos perteneciente a la misma Vicerrectoría.

Luego, para conmemorar públicamente el trabajo realizado durante estos 10 años, se

creó una memoria multimedia que permitió comunicar de forma dinámica, intuitiva y

atractiva la evolución que ha tenido este fondo desde su creación.

Con la información obtenida, se procedió a convocar a una comisión conformada por

integrantes de la Red de Direcciones de Extensión de la Universidad de Chile, quienes

levantaron un diagnóstico que permitió modificar y actualizar las bases del concurso.

Resultados, discusiones y análisis

Desde el 2010 la Universidad de Chile ofrece un fondo de $50.000.000 para financiar

anualmente a proyectos que cumplan los requisitos de bidireccionalidad, enfoque de

género, integralidad entre la docencia y la investigación, triestamentalidad

(participación de académicos, funcionarios y estudiantes) e interdisciplinariedad.

A partir de la información compilada, sabemos que entre los años 2010 y 2020 se

recibieron 494 postulaciones y se han financiado 58 proyectos. Alrededor del 70% fue

realizado en la Región Metropolitana y el 30% fue realizado en otras regiones, entre las

que se encuentra: Atacama, Valparaíso, El Maule, Libertador Bernardo O´higgins,

BioBío, La Araucanía y Los Lagos.

Durante este periodo ha existido un equilibrio en la cantidad de hombres y mujeres que

figuran como responsables de cada proyecto, aun así, decidimos incorporar criterios de

igualdad de género en las bases 2020 y en el proceso de evaluación de los formularios

para avanzar en materia de equidad en la conformación de los equipos encargados de

implementar el proyecto, todo esto siguiendo los lineamientos estipulados y

comprometidos por la Universidad de Chile con el Sello Genera Igualdad - PNUD.

Al realizar el desglose de la cantidad de postulaciones y proyectos adjudicados, es

importante mencionar que tradicionalmente se elegían cinco , sin embargo, durante el

año 2012 y 2014 el fondo fue otorgado a 6 equipos, situación que se intentó compensar

en la versión 2013, tal como se aprecia en el gráfico n°1.

A partir de estos resultados y considerando la cantidad de postulaciones señaladas en el

gráfico n°2, se evaluó la factibilidad de redistribuir los recursos y de ese modo
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beneficiar anualmente a más proyectos. Es así que desde el año 2020 se acordó

beneficiar a 7 iniciativas por año, incorporando dos líneas de postulación denominadas

como: etapa inicial, en la que se financian 4 proyectos con 8 millones de pesos y etapa

avanzada, en la que se asignan 6 millones de pesos a 3 proyectos.

Uno de los pilares del Fondo Valentín Letelier es la interdisciplinariedad, por lo tanto, la

participación de las distintas unidades académicas es trascendental para conseguir este

propósito. En la actualidad, la Universidad de Chile cuenta con 19 unidades académicas

y, si bien 15 de ellas se han involucrado en proyectos ganadores del FVL (revisar

gráfico 3), creemos que es importante incentivar la participación activa de todas las

áreas del saber para enriquecer la conformación de los equipos y diversificar sus

campos de acción.

Las contrapartes involucradas en los proyectos que se han puesto en práctica durante

estos 10 años incluyen municipalidades, organizaciones de la sociedad civil,

establecimientos escolares, juntas vecinales, museos, hospitales, organismos

gubernamentales, entre otras. Sus participantes o beneficiarios directos consideraron

estudiantes secundarios, profesores, migrantes, mujeres, niños, jóvenes, emprendedores,

personas con ceguera y baja visión y público general.

Toda esta información, los testimonios de algunos beneficiarios y el detalle de los datos

obtenidos en esta sistematización pueden encontrarse en la memoria multimedia alojada

en la web www.fvluchile.cl

Consideraciones

El trabajo de sistematización, análisis y revisión de los 10 años del Fondo Valentín

Letelier representó un importante ejercicio de orden que nos permitió dimensionar la

labor realizada, pero por sobre todo nos sirvió como diagnóstico del impacto que ha

tenido la iniciativa desde su creación. Al mismo tiempo dejó en evidencia lo que Fleet

plantea sobre la necesidad de crear instrumentos que permitan medir y evaluar las

actividades que las universidades realizan junto a las comunidades (Fleet, 2017).

Sabemos que es indispensable seguir trabajando para fortalecer el vínculo con los

territorios y sus habitantes, comenzar a incorporar instrumentos que nos permitan

cuantificar con mayor detalle el impacto y los resultados obtenidos, así como también la
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necesidad de incluir mecanismos de evaluación que nos ayuden a determinar la calidad

y pertinencia de las actividades desarrolladas con las comunidades.

Por otra parte, esta labor nos permitió detectar la necesidad de crear una comisión

evaluadora del fondo, la que luego de varios meses de trabajo logró presentar una

propuesta con ajustes y modificaciones a las bases que reglamentan cada convocatoria.

Esta nueva versión evolucionó para alinearse con los principios orientadores contenidos

en la Política de Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad de Chile, la

que fue aprobada este 2021 y que considera: el compromiso y la pertinencia pública, la

integralidad y excelencia, el sentido inclusivo y bidireccional, la tarea transversal y

participativa.

Estamos seguras que este fondo concursable representa nuestro compromiso concreto

con un mejor país a partir del trabajo que realiza la Universidad de Chile, una

institución que también aprende y se desarrolla en la medida en que se relaciona de

manera activa con la sociedad.
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La aplicación del programa PUPLEC19 en la UNLP: hacia la
curricularización de la extensión universitaria. 1

Lic. Sebastián Palma2

Lic. Leandro Quiroga3

Resumen

En el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo y el país,la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y por el Ministerio de
Salud de la Nación, a través de la Dirección de Nacional de Talento Humano y
Conocimiento crearon en 2020 el PROGRAMA UNIVERSIDADES POR LA
EMERGENCIA DEL COVID-19 (“PUPLEC19“) al cual se adhirieron universidades de
todo el país.

Pensando en una convocatoria que tiene como objetivo la implementación de
acciones comunitarias vinculadas a la atención, prevención y promoción de la salud,
este trabajo se propone describir y analizar el desarrollo de este programa desde la
mirada del Estado, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y la mirada de
una universidad en particular, la Universidad Nacional de La Plata.

Palabras clave

Universidad; extensión; curricularización, salud.

Introducción

En la experiencia Argentina, las Universidades han tenido un rol protagónico y

estratégico en articulación con el sistema de salud y de educación durante la emergencia

sanitaria por COVID-19. El programa Universidades por la Emergencia del COVID-19

(PUPLEC-19) representa un punto de partida desde el cuál se puede conocer y describir

parte de las acciones comunitarias vinculadas a la atención, prevención y promoción de

la salud.

Si bien es una obviedad decir que las Universidades Nacionales son parte del

Estado Nacional, remarcar su pertenencia resulta fundamental para comprender la

3Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles de la la Secretaría de Políticas
Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación.
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trascendencia que los voluntariados universitarios adquirieron en tiempos de

emergencia sanitaria. No se trató de un favor, de una acción puntual; ni siquiera tan solo

de solidaridad. El enorme dispositivo desplegado en conjunto por el Ministerio de Salud

de la Nación, las carteras provinciales y en algunos casos también locales, y las casas de

estudio que participaron del programa PUPLECS, puso en evidencia la potencia del

entramado para hacer frente a una situación socio sanitaria inédita de la mano de la

voluntad solidaria organizada entre distintos estamentos del Estado.

Esta ponencia persigue el objetivo de describir algunas de las acciones

desplegadas durante el periodo, en el marco de la implementación del programa

PUPLECS en la Universidad Nacional de La Plata, con el objetivo de problematizar la

posibilidad de establecer líneas de continuidad que favorezcan procesos de desarrollo de

políticas articuladas a partir de la curricularización, sistematización e internalización de

experiencias extensionistas. En este sentido, se observarán algunos de los operativos

desarrollados.

El programa fue lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la

Dirección de Nacional de Talento Humano y Conocimiento y el Ministerio de

Educación, por intermedio de la Secretaría de Políticas Universitarias, y esto incluyó

estrategias de capacitación para los/as estudiantes por parte de los equipos técnicos de

ambos organismos.

Las acciones llevadas a cabo por las universidades involucraron la convocatoria

de voluntarios para el desarrollo integral de actividades tendientes a mejorar el acceso a

servicios de salud esenciales, así como la implementación de diversas estrategias de

asistencia y acompañamiento a personas pertenecientes a los grupos de riesgo y

poblaciones desfavorecidas o excluidas. También incluyó la articulación con Gobiernos

Provinciales, Municipales, Organismos Nacionales y organizaciones de la Sociedad

Civil. 

Algunos apuntes: el PUPLEC19 en la UNLP

En el caso de la UNLP, las propuestas incluyeron la capacitación de voluntarios

para la prevención, detección y tratamiento de pacientes con sospecha y confirmación

de COVID-19, acciones de fortalecimiento de las capacidades estatales frente a la
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emergencia sanitaria, asistencia a dispositivos de acompañamiento a poblaciones

vulnerables, participación del plan Federal Detectar, participación en UPAMI,

realización de prácticas sociocomunitarias y sanitarias, producción y entrega de insumos

y elementos de higiene y protección personal, y producción de materiales para la

divulgación de protocolos de actuación y de cuidados, entre otras.

Estos proyectos tuvieron y tienen múltiples destinatarios entre los que se

encuentran las personas de los Grupos de Riesgo del COVID 19, pacientes COVID-19 y

sus contactos estrechos, estudiantes de todos los niveles educativos en situación de

vulnerabilidad, Familias en situación de vulnerabilidad, profesionales de la salud,

trabajadores esenciales, grupos de alta exposición, comedores, merenderos y centros

comunitarios. 

Un punto de inflexión fue la convocatoria a voluntarios mediante los canales

oficiales de la UNLP y las Facultades, en la que se inscribieron más de2500voluntarixs.

En el comienzo de la Pandemia, es para destacar el hecho de que aún sin tareas

específicas, sin un horizonte claro y a la espera de lo que pudieran solicitar los

organismos competentes (esto fue expresado con esa claridad), la voluntad de ser

solidarios en el marco de la organización de distintos estamentos del Estado fue notable.

Luego llegaron los convenios con el Ministerio de Salud de la Provincia de

Buenos Aires, que terminó siendo un efector central en la articulación, y con otros

organismos como el PAMI, IOMA, entre otros. En ese marco, de las tareas múltiples y

variadas que se desarrollaron, fueron seleccionas algunas por su grado de relevancia.

Operativo DetectAr

Operativos territoriales en coordinación con el Ministerio de Salud de la Provincia

de Buenos Aires, y las Secretarías de Salud de La Plata, Berisso y Ensenada, para la

detección y prevención de casos de COVID-19.

Programa VACUNATE

El acceso a la vacunación de calendario sufrió un impacto durante la pandemia y

el aislamiento preventivo implementado. Según un relevamiento del Ministerio de Salud

de PBA, durante 2020 la vacunación bajó un 40%.
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Las 19 vacunas gratuitas y obligatorias que conforman el calendario en Argentina

permiten evitar el riesgo brote de enfermedades como tos convulsa, meningitis,

sarampión, varicela. Este voluntariado impulsó postas de vacunación de

calendario en distintos puntos de la ciudad, y en articulación con efectores provinciales

(hospitales) con mesas barriales, y la Región Sanitaria XI. Participaron estudiantes,

graduados y docentes de distintas carreras vinculadas a la vacunación.

Programa CETEC y Salud Mental

Este programa en el que se inscribió la UNLP, buscó generar ámbitos para la

contención telefónica a casos positivos y contactos estrechos para brindar asistencia

remota con asesoramiento o acompañamiento. Se montó un call center con 44 puestos

de teletrabajo, con dos niveles de seguimiento, que incluye la participación del

operativo montado por la Dirección Provincial de Salud Mental. Este programa

funcionó durante meses con voluntarixs de distintas carreras (no solamente de aquellas

vinculadas a la salud), que luego accedieron a becas otorgadas por el Gobierno

Provincial.

Creación de los Núcleos Operativos de Emergencia (NOE)

Se trata de un dispositivo en tiempo real para el abordaje territorial junto a

comités de crisisbarriales, mesas de gestión y efectores sanitarios con el objetivo de

fortalecer las redes yaexistentes de atención sanitaria.En un principio, el objetivo fue

atender problemáticas vinculadas al COVID-19 en los territoriosdel Gran La Plata,

aunque luego de un tiempo se tornó necesario ampliar a otras situacionessanitarias

relacionadas.

Programa de Apoyo escolar a niños y adolescentes de barrios populares con

diversas características de vulnerabilidad, a través de la plataforma Whatsapp. Se

vincularon más de 300 alumnas/os de escuelas primarias y secundarias con voluntarixs

de distintas Facultades. Seguimiento a través de tutores. 

Consideraciones finales

En primer lugar, es importante mencionar que lo hasta aquí descripto es una

muestra del enorme desarrollo que alcanzó el voluntariado en la UNLP a partir del

PUPLEC19; el paso del tiempo, además, amplio una tendencia que comenzó a

observarse desde el principio: no eran solo de carreras vinculadas a la salud las y los
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voluntarixs que decidían sumarse. Sin dudas, la articulación de la Universidad Nacional

de La Plata, con el Ministerio de Educación de la Nación, y las carteras de Salud

Nacional y Provincial, fue el paraguas que favoreció y potenció el entramado.

 Más allá de destacar la importancia de la solidaridad organizada en el marco de la

emergencia sanitaria, esta experiencia ha dejado huellas en distintas direcciones: en los

trayectos formativos de quienes participaron, sin duda,pero también en el resto de la

comunidad universitaria. Pensar estas prácticas como espacios para aprender y enseñar,

complejizar procesos y saberes, no es un quehacer exclusivo de extensionistas.

Sistematizar estas experiencias, interpelar lo dato, y reponer la potencialidad de la

extensión curricularizada como la síntesis de un entramado de articulación, sin duda

trasciende la frontera de la función en clave de integralidad: Las agendas y las

perspectivas: Que mira la universidad, y como lo mira. En este campo, en esta trama

que se propone desde la experiencia de los voluntariados, hay muchas más preguntas

que respuestas. El camino, quizá, es comenzar a transitarlas.
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Resumen 
 
Mi Misión-es Verte Sonreír es un proyecto de extensión de la Facultad de Odontología 
de La Plata, enmarcándose en el programa ADEI (Articulación docencia, extensión e 
investigación), dirigido a alumnos de cuarto y quinto año de nuestra casa de altos estudios 
para que puedan completar su carrera universitaria con una introducción a estos pilares 
fundamentales para el desarrollo de su vida profesional con una visión social. La 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), promueve y apoya activamente los Proyectos 
extensionistas de sus unidades académicas, dentro de estas, la Facultad de Odontología 
(FOLP) cuenta con innumerables acciones extramuros, poniendo al servicio de la 
comunidad, los saberes y servicios de la carrera Odontológica. Mi Misión-es Verte 
Sonreír es un Proyecto de Extensión de la FOLP que además de su encuadre en el 
programa ADEI, está avalado y subsidiado por la UNLP, se encuentra en desarollo desde 
hace muchos años, el trabajo con los colegios y los referentes en la localidad de Capioví, 
Provincia de Misiones, Argentina nos ha llevado a crear un vínculo de trabajo y confianza 
que crece año a año. No solo se logró el restablecimiento y mantenimiento de la salud 
oral sino también un cambio de hábitos en cuanto a higiene bucal, formación de 
multiplicadores de salud y conciencia en cuánto a la importancia del auto cuidado. Este 
proyecto es absolutamente inclusivo y coloca bajo programa a todas las poblaciones 
vulnerables incluyendo a la comunidad guaraní y a las escuelas especiales, este proyecto 
destinado a la atención primaria de la salud en niños en edad escolar, entre 6 y 12 años, 
momento en el cual se produce el intercambio de piezas dentarias por permanentes, con 
la finalidad de realizar acciones preventivas a través de la técnica PRAT, para el 
mantenimiento de la salud oral. Reforzando las acciones meramente de práctica 
                                                             
1 Trabajo a presentar en  Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Profesor de la Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional de La Plata. email: doccureta@hotmail.com  
3 Profesor de la Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional de La Plata. email: mvmartinez_25@hotmail.com  
4 Profesor de la Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional de La Plata. email: 
gabbyodontho80@hotmail.com 

5 Profesor de la Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional de La Plata. email: mela937@hotmail.com 
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odontológica, con educación para la salud bucal. Este mensaje atravesó fronteras y se ha 
trasladado a los alrededores, por lo cual, la vecina localidad de Ruíz de Montoya ha 
demandado nuestra presencia, por tal motivo, se incluyó en nuestra área de trabajo. Las 
características de este proyecto de Extensión y sus objetivos, se basan originalmente en 
el trabajo en terreno, pero a raíz de la pandemia por COVID-19, debimos reinventarnos 
y reorganizar nuestros objetivos y actividades, para continuar reforzando vínculos y las 
acciones preventivas que habíamos iniciado, e incorporando una nueva temática, la 
prevención en COVID-19. La aceptación y buena predisposición de los directores de los 
Colegios de ambos Municipios permitieron poner en marcha el nuevo rumbo de este 
proyecto, cumplimentando las actividades de manera virtual, adaptándonos a las actuales 
condiciones de pandemia , por eso, el equipo de trabajo cuenta con la utilización de la 
plataforma Zoom para llevar adelante reuniones de capacitación, que no solo permiten 
reforzar los conocimientos ya adquiridos, sino también, idear nuevas estrategias de 
alcance comunicativo a distancia con las localidades de Capioví y Ruíz de Montoya de la 
Provincia de Misiones. El permanente contacto con los referentes municipales de ambas 
localidades y con los directivos de los colegios abordados en el proyecto anterior y los 
incorporados en el presente nos permite virtualizar el material preventivo y lograr un 
alcance masivo en tiempo real a través de grupos creados en la aplicación Whatsapp.  
 
Palabras-clave: Extensión; Covid-19; Escuelas. 

 

 

Texto del Trabajo 

Introducción 

Mi Misión-es verte sonreír, Proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Odontología de La Plata, en el marco del Programa ADEI, y avalado y subsidiado por la 

UNLP para actividades de servicio a la población, en consenso con los referentes 

comunitarios, los directores de los Colegios y los Intendentes Municipales de las 

localidades de Ruiz de Montoya y Capioví, se pretende continuar trabajando con las 

actividades preventivas en salud bucal planteadas en el Proyecto original, re adaptadas a 

este contexto de pandemia, e incluir en la temática esta problemática que nos afecta a 

nivel mundial, la COVID-19. Este contexto epidemiológico que azota a la comunidad ha 

puesto a la población bajo el estricto cumplimiento de protocolos para evitar la 

diseminación de la pandemia, por lo cual hemos trabajo en conjunto con los municipios 

y los colegios participantes, para realizar el envío y la distribución de elementos 
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sanitizantes para ser utilizados en los colegios ante el resurgimiento de la presencialidad 

con protocolos, junto con el envío de insumos sanitizantes se compartieron a través de 

grupos de whatsapp videos informativos sobre cómo realizar correctamente las 

diluciones. Esta re-adaptación, nos permitió llevar a cabo sin inconvenientes todas las 

actividades planteadas, sumado a esto, el refuerzo del mensaje preventivo a través del 

envío de encomiendas con elementos de protección personal, sanitizantes y cepillos 

dentales para higiene bucal, nos permite mantenernos activamente comprometidos con la 

población más vulnerable de las localidades abordadas y mantener y reforzar el vínculo. 

Objetivos 

Objetivo general: Complementar las acciones de prevención para el mantenimiento de la 

higiene oral en niños en edad escolar entre 6 a 12 años, con medidas preventivas y 

autocuidado para COVID-19, en los Municipios de Capioví y Ruíz de Montoya, Provincia 

de Misiones. 

Objetivos específicos: Readecuación de actividades inicialmente planteadas 

incorporando temática COVID-19. Capacitar a la comunidad de ambos Municipios en 

educación para la salud oral y prevención de COVID-19. 

Brindar herramientas a través de vídeos para el aprendizaje en dilución de lavandina, 

alcohol, amonio cuaternario, uso correcto de barbijos, técnica, de cepillado, etc. 

Brindar insumos sanitizantes para promover el autocuidado en colegios participantes. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Las metodologia de trabajo ha sido la siguiente: 

- Contacto permanente de los Directores y Coordinadores con: las instituciones 

copartícipes, los Intendentes del Municipio de Capioví y Ruíz de Montoya y con 

los Directivos de las escuelas participantes, para planificar actividades que 

incluyeron diseños de material preventivo no solo en salud bucal sino también 
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para prevención de Covid-19 para responder en consecuencia con la realización 

de folletería virtual y vídeos preventivos. 

- Re-diseño de folletos y videos con información sobre educación para la salud: 

enseñanza de técnica de cepillado, uso de complementos, etc. y prevención de 

Covid-19 por ejemplo, importancia de la vacunación, uso correcto del barbijo, 

desinfección de superficies, etc. Estas actividades estuvieron a cargo de los 

participantes correspondientes a la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social, y Facultad de Bellas Artes, quienes reunieron información necesaria para 

la realización de los mismos, por parte de los participantes de la Facultad de 

Odontología, y se encargaron de diseñar folletos, banners y vídeos que generaron 

impacto visual positivo en los destinatarios. 

- Capacitaciones vía Zoom a cargo de Infectologos invitados para informar al 

equipo de trabajo y directores de colegios sobre desinfeccion y protocolos seguros 

en colegios. 

- Capacitaciones vía Zoom a cargo de los Coordinadores y directores, acerca de la 

metodología de trabajo en terreno adecuada a la situación pandemica actual, 

introducción a la investigación y extensión y talleres de capacitación acerca del 

correcto uso de elementos de protección personal. 

- Compra de insumos sanitarios (cepillos dentales, jabon de tocador, elementos de 

protección personal, etc)  que se enviaron a través de encomienda a las localidades 

de Capioví y Ruíz de Montoya. 

- Distribución, empaquetado y envío de los insumos por encomienda. 

- Capacitación vía Zoom sobre normas de bioseguridad considerado de importancia 

para la atención en terreno y más aún en este momento de pandemia, donde las 

medidas de bioseguridad deben ser absolutamente estrictas. 
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- Reuniones vía Zoom con los directivos de los Colegios y los Intendentes de ambas 

localidades para tener información actualizada de la situación epidemiológica 

local y elaboraración de herramientas informativas acordes, para la población. 

Materiales: Plataformas virtuales Zoom y WhatsApp, vídeos, folletos, elementos de 

desinfección, cepillos de dientes. 

Resultados, discusiones y análisis 

Los 16 Colegios bajo proyecto han recibido los insumos enviados. A continuación, el 

listado del total de insumos comprados, enviados y entregados: 

- 45 envases de lavandina Ayudín x 2 lts cada uno en una concentración de 25gr/cl 

- 46 botellas de alcohol etílico 96° x 1 lt. 

- 305 cepillos de dientes. 

- 16 bidones de amonio cuaternario concentrado (para dilución) x 2 lts. 

- 16 envases difusores nuevos para hacer la dilución x 500 ml cada uno.  

- 208 folletos preventivos/educativos. 

Los encargados de distribuir equitativamente los insumos enviados por cada uno de los 

16 colegios participantes han sido los intendentes de ambos Municipios, Ruíz de Montoya 

y Capioví, quienes hicieron entrega de los mismos a los Directores de los Colegios. 

Las escuelas que han recibido sus insumos han sido las siguientes: 

- Escuela Intercultural Bilingüe n° 948 

- Escuela Especial n° 17 

- Escuela n° 440 Aníbal Cambas 

- Escuela n° 300 

- Instituto Intercultural Bilingüe Takuapi n° 1113 

- Escuela Provincial n° 647 

- Escuela Provincial n° 447 

- Escuela n° 343 

- Escuela n° 93 Medardo Alsina 

- Escuela n° 766 Bilingüe El Pocito 
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- Escuela Provincial n° 264  

- Escuela n° 648 Papel Misionero 

- Escuela n° 14 

- Escuela n° 36 

- Escuela n° 231 

- Escuela Provincial n° 215 

 Luego de recibidos los insumos por los directores de los Colegios nombrados, se 

enviaron a los grupos de WhatsApp de ambos Municipios, un total de 20 vídeos 

educativos/preventivos con las siguientes temáticas: Dilución de hipoclorito de sodio, 

dilución de alcohol 90°, correcta técnica de lavado de manos, desinfección de 

superficies y alimentos, dilución de amonio cuaternario, como confeccionar 

tapabocas caseros, correcta técnica de cepillado, importancia del cuidado de la salud 

oral, prevención para enfermedades bucodentales, entre otros. 

A medida que los directivos de los Colegios recibían los insumos y vídeos, nos 

realizaban una devolución a través de material fotográfico y visual vía WhatsApp, del 

manejo con sus alumnos de los insumos enviados, los cuales han colaborado con la 

vuelta progresiva a la presencialidad, ya que muchas de las instituciones educativas 

presentaban carencias en cuanto a elementos sanitizantes para mantenerlas 

desinfectadas y protegidas ante la COVID-19. 

Los insumos enviados han colaborado con una vuelta segura a la presencialidad y un 

mantenimiento de los niveles de salud oral logrados antes de la llegada de la pandemia 

con un total de: 1700 niños en edad escolar de entre 6 y 12 años, y aproximadamente 

el doble de destinatarios indirectos entre directores, docentes, padres los cuales se 

transformaron en verdaderos multiplicadores de salud, no solo en prevención para la 

salud oral sino también en prevención para COVID-19. 
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A modo de análisis final, podemos concluir que aunque el estado situacional mundial y 

local a raíz de la pandemia y de las restricciones que esta enfermedad ha impuesto en 

nuestras vidas, hemos podido re organizarnos, fortalecernos, y plantear y desarrollar de 

manera satisfactoria las actividades preventivas desde la mirada de la distancia y el 

COVID-19, que cuando hay ganas no hay fronteras ni distancias que impidan llevar 

adelante acciones extensionistas, que si se hace con amor y pasión el resultado nunca 

puede ser negativo, y que cuando se tiene un objetivo claro, las piedras en el camino se 

transforman en escalones que nos permiten elevarnos hacia la unidad, el trabajo en equipo 

y la salud de nuestra poblacional. 

Consideraciones  

Para la evaluación de los resultados se utiliza la matriz FODA, la cual nos permite 

visualizar nuestras Fortalezas: Buena comunicación y aceptación por parte de Municipios 

y Directores de los Colegios participantes. Oportunidades:  Poder mantener y reforzar el 

vínculo a través de un nuevo escenario de virtualidad y trabajo en conjunto. Debilidades: 

Cabe destacar el aspecto motivacional-emocional del equipo de trabajo, que se ve 

afectado, producto de la distancia que conlleva al trabajo solo a través de la virtualidad 

sin poder compartir y vivenciar las experiencias junto a la comunidad. Amenazas: 

Situación pandémica actual, que restringe nuestra presencia en terreno. 

Se han logrado cumplimentar con éxito y buena recepción y participación, las actividades 

planteadas y desarrolladas, por lo cual, se proyecta en la actualidad, un nuevo envío de 

insumos sanitizantes, reforzando los enviados anteriormente, con nuevo material 

didáctico a la espera de la resolución de la situación sanitaria, para regresar a terreno y 

continuar con las acciones preventivas en salud oral. 
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Sinergias entre la Universidad y el territorio, prácticas curriculares en 
el contexto actual1 

Pereira Àlvarez ,P2;Olivetti Espina,M3.;López Deluccas, C4.Camacho Hamilto, E5. 

Programa APEX-Universidad de la República  

Resumen 
 
La crisis actual, ha repercutido en la  vida cotidiana de los territorios, incrementado las 
brechas sociales, vulnerando el acceso a necesidades básicas como los alimentos. La 
presencia continua de la Universidad de la República(Udelar), con programas territoriales 
como APEX, construye entramados complejos en torno a ejes temáticos jerarquizados.  
Las sinergias existentes catalizan los procesos de formación, favoreciendo el intercambio 
academia-sociedad. La capacidad de generar respuestas acordes ante un escenario sin 
precedentes,  evidencia y fortalece el rol  universitario en la  articulación socio-territorial. 
 
 
Palabras-clave: Programa territorial; redes; alimentación. 
 

Introducción 

La siguiente propuesta se enmarca en el territorio del Municipio A de la ciudad de 
Montevideo, estructurando el relato en las acciones conjuntas entre un Programa integral 
de la Universidad de la República, (Programa APEX) y el estrecho vínculo con las 
instituciones y organizaciones de vecinos y vecinas de la zona. 

La existencia de programas integrales que interactúan y coordinan acciones conjuntas, 
entre la universidad y la sociedad, facilitan las inserciones de estudiantes de las diversas 
disciplinas en una modalidad dialógica en el territorio en el cual conviven con el resto de 
las instrucciones. De este modo, el APEX se constituye como una propuesta integral 
desde el año 1993, que se sitúa en la zona oeste de Montevideo con el propósito de 
promover aprendizajes basados en problemas emergentes de las realidades concretas. Sin 

 
1 Propuesta de trabajo presentada en el Eje 1, -Institucionalización de la Extensión Universitaria. 

2 Profesor Agregado coordinador del área salud APEX, Magister en Derechos de infancia y políticas 
públicas, pablo.pereira@apex.edu.uy 
3 Profesor, Director Programa APEX, Magister en Información y comunicación. 
4 Ayudante, Programa APEX, Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
5 Ayudante, Programa APEX, estudiante avanzada de ingeniería en agronomía. 
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duda la intención institucional de creación y fortalecimiento de estos programas responde 
a la idea de contar con espacios universitarios que integren la participación de una 
diversidad de actores y la articulación de diferentes recursos; que conjugan saberes, 
disciplinas y funciones universitarias, con el objetivo de lograr mejorar la calidad de vida 
de la comunidad. (CARLEVARO,2019) 

El Municipio A es uno de los 8 municipios de Montevideo en la zona oeste de la capital 
Su población abarca 206 mil personas, un 16 % del total del Departamento de Montevideo 
y 14.335 hectáreas, un 27 % de la superficie departamental, lo que lo convierte en un 
territorio vasto y heterogéneo, con grandes diferencias socioeconómicas. (MUNICIPIO 
A) 

Dada las características heterogéneas del territorio, que lo comprende, desde sectores 
industriales, rurales, zonas residenciales y comerciales se genera un entramado, donde la 
Universidad de la República se ha afianzado mediante sus prácticas integrales desde los 
servicios y consolidada desde hace más de 28 años en el marco del Programa APEX. 

 De este modo, en el territorio de inserción de APEX, un espacio signado por la resistencia 
y organización social, donde se suceden estrategias paliativas haciendo uso de las 
capacidades proactivas de los colectivos, como la generación de ollas populares y huertas 
urbanas. (PEREIRA, y cols 2020)  

Esta capacidad combativa y organizativa de los colectivos se pone en tensión durante el 
proceso de pandemia que transita Uruguay. De este modo, es necesario reflexionar sobre 
la presencia y el vínculo permanente con el territorio y la Udelar, representado por el 
Programa APEX, lo cual establece acciones conjuntas a partir de un diálogo continuo, 
realzando la necesidad de contar con programas territoriales que convivan y sean parte 
del tejido socio-territorial. Sin ello, podemos suponer, que el acercamiento de la Udelar a 
actores sociales y el acompañamiento de estrategias para paliar la repentina crisis sanitaria 
hubiera sucedido, pero con más restricciones, lo cual hubieran limitado el accionar de la 
universidad en la pandemia.  

A efectos de esta ponencia, nos centraremos en la reflexión de las estrategias en relación 
a la presencia de la Udelar, en torno a la producción urbana agroecológica de alimentos 
en tiempos de pandemia y a la implementación de Espacios de Prácticas Integrales. De 
este modo, desarrollaremos las actividades que acompaña desde el quehacer universitario 
en sociedad, propiciando un proyecto institucional que facilita y se adapta a las 
necesidades locales. 

Objetivos 
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En este trabajo escrito, nos proponemos reflexionar sobre la importancia de generar 
sinergias entre las redes vecinales y la universidad en territorio, en un contexto de 
pandemia como el proceso vivido actualmente. 

Metodología. 

Para el desarrollo del presente trabajo, nos basaremos en la observación participante, el 
análisis empírico del proceso de trabajo y los registros de actividades de los grupos 
dinamizadores en el marco del territorio. 

Resultados, discusiones y análisis 

El Programa APEX es parte del territorio al igual que los actores sociales son parte del 
APEX, dato que consideramos no menor. Se entiende que la convivencia y el 
acercamiento a las complejidades que afectan a los actores del territorio involucran 
directamente al Programa, lo cual lo involucra en los problemas. Por lo tanto, el Programa 
APEX como representante de la universidad no se acerca al territorio para atender una 
necesidad, sino que es parte de esa necesidad. 

El acumulado del trabajo a nivel territorial permite generar dispositivos que articulen con 
los espacios territoriales, de tal manera que se construyen y potencian formas de abordaje 
de las problemáticas coyunturales y estructurales agudizadas por los diferentes contextos. 
En este sentido, el Programa APEX busca desarrollar dispositivos que integren la 
enseñanza, la extensión y la investigación desde la interdisciplina y el diálogo de saberes 
para acompañar y catalizar la diversidad de procesos en los barrios del Municipio A. 

La situación actual, se presenta como un obstáculo que tensiona la relación con el medio 
y la presencialidad. El cuestionamiento de lo virtual, y las nuevas formas de “hacer “que 
requieren poner un pienso y reflexionar sobre las prácticas de extensión. En el caso 
puntual de la emergencia y de este trabajo profundizamos sobre dispositivos denominados 
Espacios de Prácticas Integral (EPI), los cuales permiten, una flexibilidad a la hora de 
establecer una relación dialógica y acuerdo de trabajo con los actores locales.  El EPI, 
integra el acumulado de saberes desde APEX, en relación a prácticas y demandas que 
tienen un correlato con la dinámica territorial y articula tres dimensiones: las funciones 
universitarias -enseñanza, investigación y extensión; las disciplinas; y los saberes de los 
actores involucrados en las acciones (TOMMASINO Y RODRÍGUEZ, 2010). 

En consecuencia, se cimienta un espacio académico, pensado, desde una co-construcción 
con el territorio. En este caso particular, planteamos la experiencia en las prácticas 
vinculadas a la producción de alimentos, las cuales implican un entramado que incluye 
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diversos niveles de acción. y participación para dar respuestas a una temática demandada 
por diversos colectivos y trabajada de forma conjunta desde la Universidad, instituciones, 
colectivos sociales y habitantes del territorio no organizados. 

Consideraciones  

Los procesos colectivos, implican una interrelación entre los actores de un territorio, que 
conlleva una adaptación ante cambios coyunturales. En tal sentido, pensarse en un nuevo 
escenario, generó estrategias como los Espacios de Práctica Integral y pasantías 
estudiantiles con el fin de acordar con los actores locales un plan de acción tendiente a 
fortalecer las redes de huertas en la zona.  De este modo, se construye una relación 
simbiótica, donde la Universidad es parte del proceso territorial, aportando desde su rol 
académico desde una perspectiva integral e integradora.  

El desarrollo de Espacios de Prácticas Integrales, actúan como una suerte de contratos 
didácticos entre la comunidad y la Universidad, donde en una relación dialógica se 
consolidan acuerdos de trabajo que promueven un aprendizaje integral e integrador, 
sostenido en el tiempo por la presencia territorial de la Universidad. 
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Resumo

A divulgação científica amplia o acesso ao conhecimento técnico e cria condições para
uma democratização da ciência. Embora o conhecimento científico geralmente se
restrinja aos meios acadêmicos e profissionais, a sua divulgação permite que os
cidadãos e cidadãs tenham a capacidade de ter acesso e de discutir assuntos que
impactam de alguma forma na sociedade. Nessa perspectiva, o grupo PET BIOLOGIA

1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da
AUGM.
² Estudante do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria, email:
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5 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, Tutor do grupo PET Biologia,  email: linneau@yahoo.com.br
6 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: stefanellolari14@gmail.com
7 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: correacardosoleonardo@gmail.com
8 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: leticiamilitz2@gmail.com
9 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: marcos_lopes18@outlook.com
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11 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: nataliabolson98@gmail.com
12 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: patriciamouradossantos58@gmail.com
13 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: rafaelathappke@gmail.com
14 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: sof.bertoli@gmail.com
15 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFSM, email: tamarapiovesan6@gmail.com
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UFSM desenvolveu uma atividade intitulada de “Bio na Rua”, a qual visa a divulgação
científica para além das fronteiras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por
meio de uma exposição no centro da cidade. Para tanto, diferentes laboratórios,
principalmente de pesquisa, que atuam na formação de acadêmicos e acadêmicas do
curso de Ciências Biológicas da Universidade participaram da intervenção. Assim,
estreitando os laços entre a comunidade santamariense com a produção científica local.

Palavras-chave: Divulgação científica; Educação tutorial; Extensão universitária;

Democratização da ciência;

Texto do Trabalho

Introdução

As ciências biológicas são uma área ampla do conhecimento, contemplando diversos
saberes que se estendem para vários segmentos da sociedade. As pesquisas na área
científica só aumentam no mundo todo, e apesar disso, muito do conhecimento
adquirido tende a se manter dentro das universidades. Desse modo, as ações
extensionistas das universidades e ações comunitárias se tornam uma ferramenta
importante, mostrando seu papel formativo e integrador para a difusão do conhecimento
na sociedade. No Brasil, as universidades públicas têm sido alvo de ataques e fake news
por uma parcela da população, que muitas vezes acreditam que o dinheiro investido não
tem retorno à sociedade. Esse fenômeno recente, com raízes na polarização política,
reforça a importância da divulgação das atividades acadêmicas junto às comunidades. A
Universidade Federal de Santa Maria possui mais de 30 laboratórios e espaços de
trabalhos acadêmicos dedicados ao estudo e pesquisa em Ciências Biológicas e suas
ramificações e áreas afins. Tendo isso em vista, o grupo PET Ciências Biológicas da
UFSM, vinculado ao Programa de Educação Tutorial, em 22 de novembro de 2019,
desenvolveu mais uma edição da atividade “Bio na Rua” para que a comunidade
santamariense tivesse acesso aos saberes produzidos dentro da universidade.

Objetivos

O Bio na Rua objetivou a divulgação e popularização científica, o crescimento dos
estudantes que participaram da atividade, a capacidade dos mesmo em transpor a
linguagem acadêmica para o público em geral, a sensibilização da população sobre a
conservação da biodiversidade e o estreitamento dos laços entre estudantes, professores
e comunidade, a fim de reduzir o estigma negativo existente sobre a universidade.
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Materiais e Métodos (Metodologia)

A realização da atividade ocorreu na praça principal da cidade de Santa Maria, a Praça
Saldanha Marinho. O grupo PET Biologia da UFSM convidou os laboratórios de
pesquisa ligados ao curso de Ciências Biológicas e entrou em contato com a
universidade para a aquisição da infraestrutura necessária. A documentação exigida foi
obtida na prefeitura e no Corpo de Bombeiros de Santa Maria. No dia do evento, cada
laboratório, representado pelos professores responsáveis e acadêmicos, tinha disponível
um estande com espaço para banners e materiais expositivos. O público circulava
livremente no espaço, interagindo e observando os materiais que cada laboratório ficou
encarregado de levar. Na exposição havia coleções de insetos, anfíbios, répteis,
pequenos fósseis, microscópio para a visualização de microalgas, entre diversos outros
materiais que chamavam atenção da população. O evento aconteceu durante uma tarde
inteira, após o término o grupo PET Biologia desmontou a estrutura.

Resultados, discussão e análises

Para o grupo PET Biologia, a atividade agrega na capacidade de organização de eventos
e na aproximação com a comunidade. O evento contou com a participação de quinze
laboratórios e cinquenta e cinco alunos de diversos semestres da graduação em Ciências
Biológicas e de pós-graduandos de diferentes programas de pós-graduação,
possibilitando a divulgação do conhecimento produzido em cada área. Além disso, cada
aluno e professor precisou transpor e adequar o vocabulário acadêmico para uma
linguagem acessível ao público leigo às áreas apresentadas exercitando, assim, a
capacidade do cientista em conversar com a comunidade. O grupo esperava causar um
impacto em como a sociedade enxerga a universidade através dessas ações,
contribuindo com a diminuição do negacionismo científico.

Considerações

Portanto, por meio desta atividade o Programa de Educação Tutorial Ciências
Biológicas (PET Biologia) pode criar uma ponte que une sociedade e academia, e
torná-la ainda mais sólida, possibilitando um ambiente de diálogo enriquecedor, ao
conhecimento científico. Dessa forma, alcançando seu papel mediador na troca de
saberes produzidos dentro da universidade com a comunidade. O Bio Na Rua já teve
outras edições que construíram uma década de experiências, e em cada uma delas
percebe-se o aumento do interesse tanto dos participantes como do público em geral.
Para os laboratórios, a atividade abre um canal direto de comunicação com a população
santamariense. Para o grupo PET, a atividade reforça a importância do Programa de
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Educação Tutorial como fomentador da extensão universitária. Além de reafirmar seu
papel como agente transformador, tendo em vista sempre melhorar e desenvolver
projetos que dialoguem e retornem à sociedade.
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Repensando en extenso prácticas y conceptos. Polinizando intercambio 
de saberes para la accióni 

 

Raúl De Leónii 

Universidad de la República, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Uruguay 

 
Resumen 
 
El trabajo plantea repensar el rol de la Extensión en contexto de Pandemia abordado  
desde la complejidad mediante una revisión histórica y crítica del propio concepto y 
prácticas asociadas. Con actitud prospectiva, en clave espiral hacer, pensar, hacer, se 
propone gestionar y ensayar, para lo cual se sugieren acciones que faciliten espacios 
híbridos de creación pública, desde la transdisciplina generando intercambio de saberes 
e incrementando el capital cultural con y de las comunidades hacia futuros posibles. 
 
Palabras-clave: Conceptualización; Transdisciplina; Complejidad; Espacios; Gestión  
 
 
Introducción 

El contexto inmediato, incertidumbre, locales cerrados y suspensión de actividades 

universitarias presenciales interpela y provoca repensar todo: ¿son adecuadas las  

prácticas de Extensión? Debiéramos abordar la problemática desde la complejidad, con 

espíritu proactivo y actitud prospectiva. Es urgente revisar críticamente formas de 

educación, acaso útiles en el pasado sin embargo, con dificultades de articulación y 

proyección futura entre presencia-virtualidad. Me surge: ¿qué extendemos?, ¿qué 

deberíamos extender? La Universidad responde al desconcierto y dolor, no obstante la 

intervención en un escenario intermitente según De Sousa Santos (2020) nos obliga a 

trascender lo hecho y creativamente ensayar otras formas. Será necesario estimular 

experiencias, articular conceptos y prácticas, insumos de investigación, hacia una 

educación renovada, sostenible y creativa, ¿qué, cómo, cuando, con quienes? Este 

trabajo propone revisar, ensayar y proyectar acciones en espacios físicos y virtuales 

donde la Extensión sea epicentro y motor en la tríada de funciones universitarias.  
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Objetivos 

 Revisar crítica y contextualmente concepto y prácticas de extensión. 

 Ensayar intervenciones con las comunidades 

 Proponer acciones que dinamicen la educación 

Materiales y Métodos (Metodología)  

El ensayo pensamiento y acción se construye mediante un relevamiento bibliográfico, 

revisión conceptual e histórica de la Extensión y sus prácticas, diagnóstico del contexto 

actual y propuesta de acciones creativas, híbridas y transdisciplinarias desde el hacer. 

Resultados, discusiones y análisis 

Un recorrido histórico con Bralich (2007) y revisión de abordajes sobre definición y 

alcance de Extensión evidencia divergencias. En Dinamarca 1844 se crean las primeras 

universidades populares pero demarcando Cambridge 1871, hace 150 años se realizan 

prácticas, en general desde un paradigma disciplinario y asistencial. La etimología 

denota un sentido, extiende un saber, hegemónico y legitimado que no contempla la 

diversidad de abordajes y prácticas realizadas bajo este paraguas. La sociedad exige 

urgencia de acciones y más allá de perseguir un concepto inclusivo adhiero al espiral 

hacer- pensar-seguir haciendo. Pensarla como proyecto cultural, motor y epicentro de 

otras funciones, respetando derechos humanos y culturales implica como eje asociado 

promover convivencia, ejercicio de ciudadanía y horizonte de cambios. En la compleja 

actualidad la misión de intercambio de saberes con la sociedad requiere abordajes 

transdisciplinarios y horizontales en la desigualdad, trabajo conjunto, colaborativo y 

grados de autonomía y autogestión. (Ferrigno, F., et. al. 2014:143).  ¿Cómo hacer 

Extensión en la Universidad? Siguiendo a Bauman (2003) las instituciones líquidas 

heredadas de la Modernidad y la aceleración de cambios de comportamientos por la 

Pandemia genera ruidos, o más sonoramente, hace agua e interpela: ¿qué extender?, 

¿con qué recursos? Es necesario repensar la UdelaR desde sus fines, preguntar sin 

prejuicios, posicionarla como agente dinámico y vínculo directo con la sociedad 
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focalizando en Extensión. Entretejo el aporte de Bourdieu (1998), la sumatoria de 

capitales que revela la UdelaR, capital económico (bienes materiales), capital social 

(relaciones institucionales), capital cultural (conocimientos, ciencia, arte, tecnologías) y 

capital simbólico (imagen social), exhibe un inmenso Patrimonio. Estos bienes tangibles 

e intangibles (objetos simbólicos y materiales) debieran ponerse a disposición de la 

sociedad, financiadora genuina de la misma a través del Estado. Es necesario un proceso 

de deconstrucción y responder -en tanto Institución legitimada socialmente generadora 

de conocimientos y cultura- ¿estamos en condiciones de gestionar el riesgo actual? ¿la 

estructura inhibe acciones? Revisar poderes y micro poderes que devienen desde otros 

contextos pasados incomoda, pero ¿dónde? sino al interior de la Academia, espacio 

crítico para ensayar, aprender, volver a intentar. El momento disruptivo exige arriesgar 

y utilizar estratégicamente los capitales acumulados por la Institución durante más de un 

siglo posibilitando cambios hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva. La Extensión 

desde la Gestión Cultural implica definiciones conceptuales y políticas situadas. "es una 

forma de entender la acción dentro de la complejidad. Un lenguaje complejo que nos 

aleja de la estricta casualidad de los hechos o la rutina del mantenimiento y nos acerca 

mucho más al concepto de política (entendida como opción)" (Martinell, 2001:12). Es 

ineludible conceptualizar y proyectar ¿qué cultura/s gestionar? pues ello determina el 

modelo de gestión. Emerge así una tensión transversal, abordar cultura como recurso o 

derecho, instrumento o propósito pues los dos modelos en instituciones contemporáneas 

comparten espacios y presupuestos, parafraseando a Yúdice, 2002 (en Rowan 2010:47). 

El concepto complejo cultura está transversalizado por definiciones políticas, intereses 

económicos, hegemonías y contra hegemonías. El relevamiento evidencia diversidad, 

las que hablan de prácticas artísticas, etimológicas (cultivare), apreciaciones estéticas 

adquiridas en procesos de socialización, bellas artes, sentido antropológico, etc. 

Proyectar cultura en un mundo globalizado, productos simbólicos dislocados, 

desterritorialización y A. Latina, escenario signado por hibridez y sincretismo debiera 

asumir coexistencia de diferentes culturas, parafraseando a García Canclini (2004:162). 

Desde la Ilustración, fuerza emancipadora, civilizadora con la misión social de educar, 
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su revisión crítica, Escuela de Frankfurt, como alienante, hasta relacionada al mercado 

actualmente como industria cultural, Lipovetsky (1986), Bauman (op.cit), con prácticas 

y bienes cada vez más efímeros, de consumo rápido, cultura hecha mercancía. Los 

contenidos mediados por plataformas digitales que la Pandemia aceleró, más que 

ampliación de oferta, cambian la forma de relacionarse entre sí y con los bienes 

culturales. Por su parte, la democratización cultural supone aceptación de sólo una y no 

otra para hacer accesible a la población. La Ley N°18.068, suscripta por Uruguay, 

Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales implica Gestión 

orientada hacia la democracia cultural, aceptar diversidad, incentivar consumo pero 

también producción. Así, “las políticas culturales más democráticas y más populares no 

son necesariamente las que ofrecen espectáculos y mensajes que lleguen a la mayoría, 

sino las que toman en cuenta la variedad de necesidades y demandas de la población.” 

(García Canclini, 1995:89).  Entonces, ¿cómo gestionar, con que instrumentos? ¿qué rol 

juega la Institución?. La construcción simbólica que viabilizan las artes -espacio de 

posibilidades de acción- podría producir alternativas de pensar, mostrar y hacer, 

caminos disruptivos a la hegemonía cultural del PBI. Como herramienta de desarrollo 

social se debiera facilitar la experimentación, impulsar espacios creativos, diversos, 

híbridos que permitan preservar la vida, aumentar la calidad e imaginar futuros posibles. 

Desde la UdelaR, intermediar bienes (productos y servicios culturales) y beneficiarios, 

fomentar producción activa por sobre consumo pasivo y potenciar programas, acciones 

contingentes de pos pandemia, provocando condiciones de posibilidad y superación. 

Los productos de interacciones, imágenes, textos, construcciones y objetos, conforman 

otras formas de habitar, esculturas de pensamiento y acción, utopías. La pasividad 

amenaza, urge invertir en espacios de innovación que posibiliten futuros trabajos ante la 

insuficiente intervención del Estado y dado que el capital privado no arriesga hasta no 

visualizar rentabilidad y estabilidad, es la Universidad quien tiene oportunidad y 

responsabilidad de ensayar ese rol. Una política de intervención con Planificación 

Estratégica hacia condiciones de emergencia y desarrollo de producción sostenida de 

contenidos digitales y materiales generando una matriz de creatividad, pues el acceso no 
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es suficiente. Esta incrementa el capital cultural desarrollando potencial político como 

expresión ciudadana y ejercicio de derechos. Para ello, revisar teóricamente el papel de 

la/s cultura/s pues "el patrimonio cultural estaba formado por un conjunto de bienes y 

prácticas que recibíamos como "un don" desde un pasado esencial, que desde su 

imbatible prestigio simbólico no cabía discutir" (Caetano, 2003). El desafío -en tanto 

agentes culturales- es reconectar al ciudadano, facilitando apropiación de saberes y 

creación colectiva. Apuntalar la generación de laboratorios públicos de creación y 

diseño socializando conocimientos y circulación de bienes (productos y servicios) 

mediante el Patrimonio material e inmaterial de la Institución. 

Consideraciones  

La Pandemia exhibe insuficiencias pero ofrece oportunidad de ensayos. La Universidad 

debiera enseñar a comprender, parafraseando a Morín, (1999:51), aprender en conjunto 

necesidades y limitantes actuales en proyección al futuro, en tanto educación en 

realidades planetarias cada vez más complejas y competitivas. El devenir, actualidad 

confinada, incierta e intermitente, nos convoca a incrementar el capital cultural de la 

población, socializando con creatividad bienes (productos y servicios culturales). Sería 

impensable Extensión asistencial y elitista, hoy exige participación, colaboración y 

superación de barreras disciplinarias, apuntando a la experiencia, el trabajo conjunto e 

interrelación con las comunidades, esencial en la formación, educación y la vida misma, 

parafraseando a Dewey (2008:41). Será en los intersticios ciencia/arte con sensibilidad 

ambiental la herramienta de acción hacia cambios, creando circuitos de hibridación que 

potencien espacios de encuentro y trabajo. Con actitud prospectiva y participación hacia 

futuros posibles, ejercitando ciudadanía, polinizando capacidad crítica, provocando 

emergencia de agentes de cambio, debiéramos extender Universidad  hacia espacios 

físicos, virtuales, flexibles, abiertos y públicos, con horizontalidad, respeto e inclusión. 
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Resumen 
El trabajo se focaliza en una propuesta de formación de mediadores comunitarios 
elaborada por la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del 
Litoral, en el marco de la Red Encuentro de Universidades por la Cultura Comunitaria 
(EUCC).5 En un primer momento se retoma el debate sobre el sentido social de las 
universidades y luego se explicitan las principales políticas enunciadas en el Plan 
Institucional Estratégico 100+10 de la UNL y en el marco más amplio de la agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por último, se incluye una síntesis sobre 
los resultados de la experiencia objeto de análisis que hace hincapié en la procedencia 
geográfica e institucional de los participantes, como así también en la diversidad de 
dispositivos y agentes.  

Palabras-clave: cultura comunitaria; mediación; construcción de ciudadanía, redes, 
vinculación.   
 

 
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 1: Institucionalización de la gestión universitaria (Redes 
interuniversitarias e internacionalización de la extensión).  

2 Directora del Museo Histórico Marta Samatán de la UNL.   

3 Profesora Titular e investigadora de la UNL.  

4 Coordinadora del área de Formación Cultural de la Sec. de Extensión Social y Cultural de la UNL. 

5 La Red integra representantes de las Universidades Nacionales del Litoral (UNL), Córdoba (UNC), San 
Luis (UNSL), Cuyo (UNCUYO), Villa Mercedes (UNViME), La Plata (UNLP), Nordeste (UNNE), San 
Antonio de Areco (UNSAdA), Patagonia Austral (UNPA), Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), Alto 
Uruguay (UNAU) y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de la Plata 
(UNLP). 
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Introducción 

¿Son necesarias las universidades? Esta es la pregunta con la que Néstor García Canclini 

comienza su conferencia magistral, en ocasión de recibir la distinción de Doctor Honoris 

Causa de la Universidad Nacional del Litoral, en mayo de 2017. Su exposición se centra 

en las valoraciones que las culturas jóvenes tienen de la universidad, no sólo los 

estudiantes que acceden a la educación superior sino también quienes están excluidos o 

no la eligen. Hacia el final de su exposición, el distinguido profesor problematiza los 

indicadores puramente numéricos e introduce nuevas preguntas: “¿qué es lo que se puede 

medir del consumo, del acceso a las redes digitales, y qué dimensiones de las conductas 

o de los sujetos requieren otras vías de explicación?, (…) ¿qué vuelve necesaria a la 

universidad en la vida social y cuáles son sus aportes al desarrollo del sentido colectivo?” 

(2019: 41). Al respecto, García Canclini concluye en que son “las ciencias sociales y las 

humanidades críticas, así como la experimentación artística” (51) los ámbitos y las 

estrategias indispensables para pensar ese sentido del sentido que justifica por qué las 

universidades son necesarias. Pero también hace hincapié en los desafíos que supone 

renovarlas a partir del diálogo entre los saberes que se producen en aulas, talleres y 

laboratorios y los que se construyen con diversos movimientos sociales.  

Objetivos 

Conscientes de la relevancia del rol de las universidades en el presente y en consonancia 

con el espíritu reformista que caracteriza a la Universidad Nacional del Litoral, nuestro 

propósito es reflexionar sobre las políticas y estrategias que orientan la formación de 

mediadores comunitarios en el marco de la Red EUCC, con especial énfasis en el aporte 

de las universidades para el logro de los ODS de la Agenda 2030 de UNESCO.  

Materiales y Métodos  

Nuestra indagación integra herramientas de análisis cualitativas y cuantitativas. 

Retomamos documentos institucionales en tanto fuentes primarias y, en lo que respecta 

al registro y análisis de la experiencia, proponemos una esquemática que incluye mapeo 
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e infografías elaborados por la Coordinación de Formación Cultural de la Dirección de 

Extensión Cultural de la UNL.  

Resultados, discusiones y análisis 

Destinada a instituciones de educación superior de nuestro país y Latinoamérica, la 

propuesta que reseñamos se enmarca en la Agenda 2030 de ODS de UNESCO, en el Plan 

Institucional Estratégico 100+10 (PIE 100+10) de la UNL y en los objetivos de la 

Dirección de Extensión Cultural, área responsable de la elaboración e implementación de 

este proyecto. Con respecto a los objetivos de la mencionada Dirección, compartimos con 

quienes integran la Red la relevancia de:  

- favorecer la creación colectiva para facilitar la democratización y el acceso a una 

mirada cultural que pondera la creación comunitaria;  

- articular políticas educativas y culturales que procuren la adquisición de 

habilidades por parte de la comunidad, para tener participación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, posibilitando el diálogo intercultural, la diversidad, el 

conocimiento sobre el patrimonio cultural y los derechos culturales; 

- promover el compromiso de los/as artistas y profesionales de la cultura en los 

contextos de aprendizaje, de ejercicio profesional, de proyección y de desarrollo 

cultural y artístico. 

 

El logro de cada una de estas acciones guarda estrecha relación con líneas institucionales 

estratégicas (LIE), incluidas en PIE 100+10 de la UNL. Al respecto, la LIE 3 refiere a la 

“cooperación prioritaria de los actores sociales y productivos en el territorio, conectada 

al mundo y con una fuerte función social de sus medios de comunicación (Cooperación, 

Territorio y Comunicación).” Este objetivo es descripto en términos de “articulación con 

los actores e instituciones de la sociedad en el sitio litoral-centro, con los diferentes 

niveles del Estado y orientando acciones junto a ellos para un desarrollo sostenible”, con 

la intención de posibilitar “la producción de bienes culturales y artísticos, científicos y 
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tecnológicos, y con una activa participación en los procesos de transferencia de 

conocimientos, desarrollos tecnológicos e innovaciones (…), para aportar soluciones a 

los problemas públicos” (2020: 41). En el desarrollo de este propósito tiene especial 

relevancia el establecimiento de vínculos académicos y el trabajo colaborativo con las 

universidades de la región para: “contribuir con el fortalecimiento de las identidades 

culturales, la cohesión social, y la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, a 

través de procesos colaborativos de generación de conocimiento, arte y cultura, con eje 

en la construcción de ciudadanía sustentada en valores democráticos, con la participación 

de los actores del sitio en que la Universidad se inserta”. (42) 

Cada una de estas metas se resignifica cuando las consideramos en el marco de los ODS. 

No sólo en lo que atañe al “desarrollo de sistemas educativos que fomenten la educación 

inclusiva de calidad y que promuevan las oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos” (ODS 4), sino también en relación con los ODS 1 (Fin de la pobreza), 5 (Igualdad 

de género), 10 (Reducción de desigualdades), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) 

y 16 (Paz, justicia e instituciones solidarias) en los cuales educación y cultura son 

estrategias para el bien común. Incluimos a continuación sendos gráficos que dan cuenta 

del alcance y participación en el marco de la propuesta que reseñamos:  
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Figura 1: Pertenencia institucional de quienes se sumaron a la propuesta.  
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Figura 2: Funciones desempeñadas en el ámbito universitario 

En relación con los gráficos que incluimos nos interesa volver a la pregunta inicial: ¿son 
necesarias las universidades? Encontramos una primera respuesta en la construcción de 
la Red y en la procedencia de las 231 personas que formaron parte de esta propuesta:  

Estudiantes de: Sociología, Antropología, Abogacía, Letras, Historia, Medicina, Trabajo 
Social, Psicología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Profesorado en Educación 
Inicial y Primaria, Turismo y Hotelería, Gestión de Políticas Públicas y Bibliotecología.  

Secretarios, directores y coordinadores de universidad, docentes, no docentes y graduados 
de: Profesorado de Historia, Letras, Música, Artes Visuales, Danzas Populares, Teatro, 
Inglés y Educación Inicial, Licenciatura en Ciencias de la Educación, en Comunicación 
Social, en Fonoaudiología y Enfermería, Intérprete de Lengua de Señas, Gestión Cultural, 
Promoción Sociocultural en Teatro, Bibliotecología, Psicología, Psicopedagogía, 
Periodismo, Ingeniería Agrónoma, Abogacía, Arquitectura, Museología, Tecnicatura en 
Turismo, Tecnicatura en Educación Social, Traductorado de Inglés, Biología 
(investigadora de CONICET), Jueza de Paz, Artista Visual y Mediadora Artística, entre 
otros.  

Constatar la amplia participación de universidades nacionales de Argentina, Chile y 
México da cuenta del compromiso de las instituciones de la región con la extensión, la 
construcción colaborativa de saberes y el enriquecimiento que conlleva el encuentro para 
compartir experiencias y encontrar soluciones a nuestras realidades latinoamericanas. 
También es importante remarcar el involucramiento de los equipos de gestión, lo cual da 
cuenta del reconocimiento de cada una de las universidades en las acciones propuestas, 
en tanto compromiso institucional con la formación y la inclusión social.  

Superadas ampliamente las expectativas iniciales, destacamos los vínculos establecidos 
y la posibilidad de intercambiar experiencias a partir de la virtualidad. En cada uno de los 
encuentros y en especial en el diálogo de la última jornada, a cargo de las universidades 
convocantes (UNC, UNSL, UNCUYO y UNL), coincidimos en la importancia de aportar 
marcos de referencia para el establecimiento de acuerdos y el diseño de propuestas que 
conciban a la mediación cultural como una política de extensión social y cultural 
estratégica.  
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Resumo

A utilização de modelos didáticos no Ensino Médio tem sido um importante
instrumento de auxílio aos docentes e estudantes, pois facilita o processo de ensino e
aprendizagem. Tem como objetivo facilitar a compreensão de temas vistos como
abstratos, tornando-os mais atrativos, despertando o interesse dos discentes e agregando
conhecimento aos jovens. A utilização dos modelos gerou resultados satisfatórios,
devido a melhora no desempenho dos alunos, agregando conhecimento e interesse na
Biologia Celular em estudantes de Ensino Médio.

Palavras-chave

Biologia Celular; Ensino Médio; Modelos Didáticos; Extensão.

Introdução

A extensão é hoje um instrumento para que a Universidade efetive seu compromisso

com a sociedade, de modo a unir ambas as partes para um aprendizado mútuo,

fortalecendo o vínculo entre elas. Dessa forma, a extensão universitária tem grande

importância para a sociedade como um todo, baseando-se no princípio de aplicar fora da

7Orientadora, Doutora em Neurociências – Área de concentração: Neurobiologia Celular e Molecular, docente na Universidade
Federal de Santa Catarina.

6Doutora em Genética e Melhoramento de Plantas, docente na Universidade Federal de Santa Catarina.
5Doutora em Agronomia, docente na Universidade Federal de Santa Catarina.
4 Estudante do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Catarina.
3 Estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina.
2 Estudante do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina (heloisaspautz@gmail.com).
1 Trabalho apresentado no Eixo 1 – Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM.
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sala de aula o que foi aprendido dentro dela, além do desenvolvimento de ações que

possam superar as limitações e dificuldades existentes na comunidade (RODRIGUES et

al., 2013). Ainda, a extensão é uma expressão do compromisso social da Universidade

com a sociedade, pois representa o elo da pesquisa e do ensino adquirido pelos seus

discentes e propagado pelos seus docentes, em um processo contínuo de

ensino-aprendizagem, cheio de trocas, saberes, ciência e mutualidade (MARQUES,

2020). Nesse contexto, a Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de

Curitibanos, vem promovendo diversas atividades de extensão universitária, buscando

atender as demandas e carências da sociedade, a fim de reafirmar seu compromisso para

com ela. Dentre eles, podemos citar o projeto de extensão “Confecção de modelos

didáticos relacionados à Biologia Celular como recurso didático para o Ensino Médio”,

voltado à interação com escolas públicas do município

Segundo MIOTTO e colaboradores (2016), o uso de modelos didáticos e a ludicidade

deveriam se tornar um recurso cada vez mais constante a ser explorado pelos docentes

para que haja um maior estímulo dos sentidos e, consequentemente, motivação dos

alunos. Esses modelos podem ser considerados alternativos à carência de laboratórios

nas escolas públicas, pois além do lado visual, esses modelos permitem que o estudante

manipule o material, visualizando-o de vários ângulos, melhorando, assim, sua

compreensão sobre o conteúdo abordado(ORLANDO et al.,2009). MEIRA e

colaboradores (2015), dizem que os modelos além de permitirem aulas interativas e

dinâmicas, fazem com que o aluno comece a agir ativamente no processo de

ensino-aprendizagem, deixando de ser apenas um expectador passivo.

A realização desse projeto de extensão que expressa um elo entre Universidade e

escolas públicas,é de grande importância e apresenta bons resultados no auxílio do

processo de ensino e aprendizagem no Ensino Médio, além de gerar a oportunidade de

formação extensionista para os estudantes de graduação, além de estarem em contato

com a Educação Básica aprimorando seus conhecimentos na área de Biologia Celular.
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Objetivos

O presente projeto de extensão universitária buscou a interação entre escolas públicas e

Universidade, através do fornecimento de modelos didáticos com intenção de melhorar

a qualidade do ensino e aprimorar o ensino da Biologia Celular no Ensino Médio do

município de Curitibanos-SC. Ainda,objetivou-se proporcionar aos acadêmicos

participantes do projeto o conhecimento de outras realidades da prática educativa e, a

partir do trabalho pedagógico,realizarem o desenvolvimento de processos reflexivos

sobre o ensino e a intervenção na realidade por discentes, formando profissionais

pautados na cidadania e na função social do Ensino Superior. 

Materiais e Métodos

Definição dos modelos didáticos a serem confeccionados

A confecção dos modelos didáticos relacionados à Biologia Celular e como estes

deveriam ser confeccionados foram definidos previamente, utilizando imagens de livros

didáticos para que os modelos se tornassem uma representação fidedigna das estruturas

celulares. Desta forma, os modelos foram confeccionados utilizando materiais diversos,

como garrafa pet, isopor, arames, fios e palitos, sendo depois revestidos com massa de

biscuit e acrescidos de uma camada de verniz para garantir uma maior durabilidade,

visando o seu uso por tempo indeterminado nas escolas.

Para cada modelo foram confeccionadas legendas, a fim de facilitar a compreensão e

identificar as estruturas representadas, além de uma apostila onde era apresentado o

tema, com desenhos esquemáticos e, sempre que possível comparado com fotos de

microscopia, principalmente eletrônica de transmissão, a fim de reforçar os conteúdos

vistos em aula. Foram confeccionados sete modelos didáticos para cada escola
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beneficiada, os quais incluíram as representações de célula procariótica, célula

eucariótica animal e vegetal, membrana plasmática, mitose, DNA e RNA.

Seleção das escolas participantes e entrega dos modelos

A seleção de escolas públicas foi devido à carência de materiais didáticos que pudessem

ser utilizados pelo professor para reforçar os conteúdos de Biologia Celular,

considerando também as limitações enfrentadas pela escola nesse quesito. Ainda, a

escolha foi realizada de acordo com o interesse e disponibilidade da instituição junto ao

docente responsável pela disciplina de Biologia.

A entrega dos modelos didáticos aos docentes responsáveis e a apresentação destes aos

estudantes do 1° ano do Ensino Médio foram realizadas nos anos de 2018 e 2019, em

três escolas públicas de Curitibanos-SC. Antes da entrega dos modelos, foi solicitado ao

professor que aplicasse um questionário prévio envolvendo assuntos de Biologia

Celular abordados anteriormente, o qual foi novamente aplicado após a entrega e

apresentação do material, para então verificarmos o quão os modelos foram eficazes na

melhoria da compreensão de conceitos, muitas vezes, abstratos para os discentes.

Resultados, discussão e análises

No questionário prévio observaram-se muitas respostas em branco, grande quantidade

de erros e uma dificuldade dos estudantes em diferenciar as células. Após a entrega dos

modelos didáticos foi realizada uma aula demonstrativa,ministrada pelos acadêmicos

participantes do projeto ou ainda pelo próprio docente da escola. Observou-se que neste

momento houve participação ativa dos discentes, com questionamentos sobre o tema e a

demonstração de curiosidade em manipular e observar os modelos. O mesmo

questionário aplicado previamente foi novamente aplicado e observou-se uma melhora

na aprendizagem, pois as respostas apresentavam-se mais concisas e completas, porém,

as respostas em branco, apesar de observadas em menor quantidade, ainda estavam

presentes.
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Considerações

Durante a execução do projeto de extensão foi possível observar que o ensino de

Biologia Celular nas escolas se limitava apenas a ferramentas teóricas, com carência de

materiais didáticos que servem como recurso extra ao aprendizado dos alunos.

Devido a melhora no desempenho dos alunos, a utilização de modelos didáticos gerou

resultados satisfatórios, agregando conhecimento e interesse na Biologia Celular em

estudantes de Ensino Médio na cidade de Curitibanos-SC.
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Resumo

Com o início da pandemia do Coronavírus no Brasil, milhares de alunos da rede pública
de ensino permaneceram durante longos períodos com restrições de aulas presenciais,
acentuando, assim, entre outros aspectos, a desigualdade de acesso ao ensino superior.
Optou-se, dessa forma, pelo adiamento da prova de admissão ao ensino superior no país
– o ENEM. Na tentativa de atenuar algumas dessas barreiras no que tange à uma
educação de qualidade, desenvolvemos o projeto de extensão apresentado no presente
trabalho, voltado à produção e à implementação de um Little Open Online Course
(LOOC) com foco na prova de espanhol do ENEM. O presente estudo, de natureza
aplicada e abordagem qualitativa, busca compartilhar os resultados parciais do projeto
em questão, com ênfase nos materiais produzidos para o LOOC e nas produções
discentes oriundas desse curso.
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Introdução

Em 2020, devido à pandemia do Coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da Educação (MEC),
atendendo às reivindicações do Poder Legislativo e de uma representativa parcela da
população, decidiram pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Nesse contexto, estudantes da rede pública, que frequentemente já não tinham acesso a
cursos preparatórios para o exame, permanecerem durante meses com restrições de
aulas presenciais, até que se estabelecesse o ensino remoto emergencial. Na tentativa de
atenuar algumas dessas barreiras evidentes no que tange à uma educação de qualidade,
desenvolvemos o projeto de extensão apresentado no presente trabalho, voltado à
produção e à implementação de um Little Open Online Course (LOOC) com foco na
prova de espanhol do ENEM.

Objetivos

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo geral de apresentar os
resultados parciais de uma pilotagem com o curso LOOC “Espanhol para o ENEM”. Os
objetivos específicos da pesquisa são três, a saber: 1) Descrever o processo de produção
e de implementação do curso em questão; 2) Exibir amostras dos materiais de ensino
digitais elaborados nesse contexto; 3) Discutir amostras das produções discentes
oriundas desse curso.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Esta pesquisa é de natureza aplicada (PAIVA, 2019) e de abordagem qualitativa
(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Para a produção dos materiais e do curso, o projeto levou
em consideração, principalmente, o Sistema de Autoria Aberto (SAA) Ensino de
Línguas Online (ELO)6, cujo idealizador é o segundo autor deste trabalho. Segundo
Beviláqua et al. (2017) e Beviláqua, Costa e Fialho (2020), um SAA é uma ferramenta
que permite a produção, o armazenamento, a adaptação e o licenciamento de materiais
digitais e de cursos on-line para o ensino de línguas. No ELO, a atribuição de créditos e
o licenciamento aberto desses materiais acontecem de forma automática, fomentando,
desse modo, a colaboração em massa entre educadores da área de línguas (TAPSCOTT;
WILLIAMS, 2009; FIALHO, 2011; BEVILÁQUA et al., 2020. Além disso, o SAA
possibilita a adaptação desses materiais em pelo menos quatro níveis: reusar, revisar,
remixar e redistribuir (HILTON et al., 2010; BEVILÁQUA et al., 2017).

No que diz respeito à coleta de dados e ao corpus, a presente pesquisa
considerou o ELO e algumas amostras dos materiais de ensino digitais e das produções
discentes oriundas do curso. Para as análises, levou-se em consideração, principalmente:
1) a aproximação entre os conceitos de letramentos críticos (CASSANY; CASTELLÀ,

6 Disponível em www.elo.pro.br/cloud.
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2010); transgressão (PENNYCOOK, 2006) e utopia (GALEANO, 2001); 2) o marco
analítico tridimensional de Fairclough (1992; 2010); 3) a noção de multimodalidade
(KRESS, 2010; LEMKE, 2010).

Resultados, discussão e análises

A primeira etapa do projeto – isto é, o planejamento do LOOC – ocorreu durante
o primeiro semestre de 2020, de forma totalmente on-line. Participaram dessa etapa dez
docentes de diferentes níveis, realidades e modalidades educacionais. Nesse período, os
participantes produziram materiais e realizaram inúmeras atividades voltadas à
compreensão da perspectiva teórico-metodológica do projeto, como leituras, palestras,
fóruns de discussão, entre outros aspectos.

Resumidamente, a perspectiva teórico-metodológica do projeto pode ser definida
como um enfoque antidisciplinar que busca problematizar o papel de linguagens e
tecnologias não apenas para a denúncia de situações-limite, mas também para a busca
de outros horizontes possíveis. Essa perspectiva é o que temos designado como
letramentos críticos para a utopia.

Para acessar os materiais do curso, é necessário ingressar ao ELO, clicar no
campo curso e, nesse local, escrever a chave “espanholparaoenem”. Ao todo, são treze
semanas de curso, de modo que, a cada semana, os/as alunos/as deveriam realizar uma
atividade. No Quadro 1, apresentamos a descrição resumida das três primeiras
atividades do curso:

Quadro 1 – Descrição resumida das três primeiras atividades

Atividade Descrição resumida
1 Esta atividade trata de uma campanha de resistência cigana contra o Diccionario de la Real Academia Española

(RAE), o qual, em uma de suas entradas, define gitano.a como trapacero.a. Ao final da atividade, o educando é
solicitado a escolher uma definição do dicionário que considere discriminatória, posicionando-se a respeito do
assunto por meio de um cartaz.

2 Esta atividade chama a atenção para os estereótipos de beleza feminina presentes em obras de arte, campanhas
publicitárias, cartazes de filmes, entre outros. Enfatiza, ainda, que não existe um padrão de mulher, visto que a
beleza feminina reside justamente na diversidade de atitudes, características e valores. Ao final da atividade, o
educando é solicitado a produzir um cartaz de filme com um herói ou uma heroína que não reproduza estereótipos
de beleza.

3 Trata dos desafios das mulheres indígenas na sociedade contemporânea, com ênfase em um grupo específico de
mulheres indígenas, a saber, Las cholitas voladoras. Ao final da atividade, o educando é solicitado a elaborar cinco
perguntas que faria a uma mulher indígena durante uma entrevista.

Fonte: os autores.

A segunda etapa do projeto – isto é, a pilotagem com o curso produzido –
aconteceu durante o semestre de 2020, também de forma on-line. Dessa etapa, é
importante destacar que as produções discentes indicam que, em alguma medida,
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levaram em consideração os princípios teórico-metodológicos que nortearam a
produção dos materiais de ensino. Nesse sentido, entendemos que esses materiais
propiciaram affordances para produções textuais-discursivas sensíveis a questões
contemporâneas como body positive, inclusão de pessoas com deficiência, diversidade
de gênero e raça, entre outros aspectos. Neste resumo, apresentamos apenas uma
amostra dessas produções, ainda que, por razões de extensão, tenhamos que deixar uma
discussão mais profunda para a comunicação oral.

Figura 1 – Amostra de produção discente oriunda do curso

Fonte: curso “Espanhol para o ENEM”

No cartaz da Figura 1, produzido a partir da segunda atividade do curso, a
estudante estabelece uma relação entre heroínas da ficção e mulheres da vida real. Dessa
forma, homenageia, a seu modo, três mulheres que, em diferentes domínios, realizaram
grandes conquistas: Marielle Franco, Malala Yousafzai e Marie Skłodowska-Curie. O
cartaz é complementado, ainda, pela seguinte frase em espanhol: “No tienes que seguir
esteriotipos para ser una heroína”.

Considerações

Como conclusão, destacamos que o Little Open Online Course desenvolvido
representa uma tentativa de atenuar algumas barreiras no que tange à uma educação e a
um ensino de línguas de qualidade. Salientamos, ainda, que os materiais produzidos
para o curso propiciaram affordances para produções textuais-discursivas sensíveis a
questões contemporâneas de grande relevância, vindo ao encontro da perspectiva
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teórico-metodológica do projeto, no sentido de considerar o papel de linguagens e
tecnologias para tanto para a denúncia de situações-limite quanto para a busca de outros
horizontes possíveis.
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Resumo 
 
O desenvolvimento é à base do pensamento econômico. Contudo, se sabe que essa base 
não se refere somente á questões econômicas, pois nele estão contidos aspectos sociais, 
históricos e institucionais, bem como outros fatores que contribuem para o crescimento e 
desenvolvimento integral da população. Diante disso, o presente trabalho aborda o 
resultado de um levantamento de grupos de pesquisa de extensão da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), vinculados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), numa série temporal de 2013 a 2018. Foi possível 
perceber que a UFSM está atuando de maneira a permitir a união da tríade ensino, 
pesquisa e extensão, alcançando a comunidade externa e beneficiando-a com suas ações 
de desenvolvimento. 
 

 
Palavras-chave: Extensão; Desenvolvimento local/regional; Universidade. 

 

 

Introdução 
Na maioria das vezes, o desenvolvimento é à base do pensamento econômico. 

Contudo, se sabe que essa base não se refere somente á questões econômicas, pois nele 

estão contidos aspectos sociais, históricos e institucionais, bem como outros fatores que 

contribuem para o crescimento e desenvolvimento integral da população. 

Nesta linha, a teoria regional endógena considera a importância da sociedade e 

das relações sociais no processo de desenvolvimento da região. Autores desse 

                                                           
1 Professora da Universidade Federal de Santa Maria, Dra Rita Inês Paetzhold Pauli – rita.pauli@gmail.com 
2 Estudante do Curso de Economia da Universidade Federal de Santa Maria, Luiza Gaier da Costa Zuge – 
luizagaierzuge@gmail.com 
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pensamento destacam as relações sociais e as formas locais de integração como fatores 

determinantes no processo de transformação socioeconômica das regiões. 

Diante disso, o desenvolvimento regional poderia ser alcançado não pela 

capacidade do território em atrair atividades econômicas dinâmicas, mas sim por gerar 

internamente estas atividades (AMARAL FILHO 2001). 

Também, o estágio de desenvolvimento da sociedade local é fruto de múltiplas 

ações convergentes e complementares que não se resumem ao enfoque econômico, o que, 

contudo, não implica diretamente em minimizar o papel de seu dinamismo econômico. 

(FURTADO 1974). 

Por fim, analisando a universidade como propulsora do desenvolvimento da 

realidade em que se encontra inserida, nota-se que a pesquisa vem atuando de forma 

incisiva em ações de extensão, privilegiando os âmbitos local/regional, sem perder de 

vista os processos globais e nacionais que potencializam e/ou limitam essas incursões. 

 

Objetivos 
O presente trabalho tem por objetivo abordar o resultado de um levantamento de 

grupos de pesquisa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

vinculados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

que possuem produções científicas com enfoque em temáticas sobre desenvolvimento 

local e regional. 

Além disso, possibilita refletir sobre o papel da universidade como propulsora do 

desenvolvimento local/regional. 

 

 Materiais e Métodos (Metodologia)  
Foi aplicado um levantamento de informações da produção dos líderes de grupos 

de pesquisa vinculados ao CNPQ, em que foram utilizados os dados disponíveis no site 

da UFSM. 

Inicialmente, foi acessada a página da pesquisa cientifica (produção científica - 

grupos de pesquisa), filtrando os líderes de grupos nas seguintes áreas de conhecimento: 
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Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes. 

Realizou-se a pesquisa numa série temporal de 2013 a 2018, catalogando 

produções de artigos completos publicados por pesquisadores, que contribuíram em 

pesquisas no âmbito do desenvolvimento local e regional, no interstício de 2013 até 2018, 

utilizando então para análise todos os trabalhos dos líderes que se adequava ao filtro. 

 

Resultados, discussão e análises 
O levantamento resultou em um total de 681 líderes de grupos de pesquisa e 606 

grupos registrados no CNPQ, na qual, também se percebeu que a maior parte dos 

pesquisadores foram líderes de apenas um grupo de pesquisas no período considerado. 

Conforme o filtro supracitado se obteve para análise 5.026 artigos, o que equivale 

a uma média de (total de artigos dividido pelo número de líderes) 7,38 ou 85,97% do total 

de artigos publicados. 

A produção científica dos líderes de grupos de pesquisa na temática que enfatiza 

o desenvolvimento local e /ou regional nos últimos cinco anos totaliza 707 artigos.  

Assim, a produção científica média em temáticas Local/regional é de 1,4 ou 14, 03% do 

total de artigos publicados no período considerado. 

Sendo assim, a tabela 01 apresenta o número de grupos de pesquisa liderados por 

docentes da UFSM, e os respectivos percentuais distribuídos por áreas de conhecimento, 

no período de 2013 a 2018.  

 

Áreas do 
conhecimento 

Totais grupos de 
pesquisa 

 

% 

Grupos de 
pesquisa 
enfoque 

local/regional 

 

  

Ciências agrarias 104 70,00% 31 29,81% 

Biologia 25 68,00% 8 32,00% 

Ciências da saúde 105 81,00% 20 19,05% 
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Ciências humanas 58 86,00% 8 13,79% 

Engenharia 125 91,00% 11 8,80% 

Ciências exatas da terra 68 74,00% 18 26,47% 

Ciências sociais aplicadas 151 73,00% 41 27,15% 

Fonte: Adaptado de UFSM (2018) 

Considerando as sete áreas de conhecimento apresentadas na Tabela 1, pode-se 

observar que em média, 22,29% da totalidade das pesquisas desenvolvidas no período em 

análise foram direcionadas a estudos que envolvem à problemática Local/regional. 

Em termos absolutos, a engenharia, as ciências humanas e as ciências da saúde 

concentram respectivamente o maior número de grupos de pesquisa. A Tabela 1 mostra 

também que se considerados apenas os grupos de pesquisa com enfoque Local/regional, 

têm-se que a Biologia, as Ciências Agrárias, as Ciências Sociais e Aplicadas e as Ciências 

Exatas e da Terra, respectivamente são as áreas que lideram e concentram os esforços em 

promover, neste âmbito as suas pesquisas. 

A observação do conteúdo de cada projeto desenvolvido pelos grupos de pesquisa 

com enfoque local/regional, apresentados na Tabela 1, permitiu também identificar o 

nome do líder de cada um dos grupos de pesquisa. 

 

Considerações 
Mediante ao trabalho desenvolvido, foi possível perceber que a atuação da UFSM 

na construção do processo de desenvolvimento local/regional não pode prescindir da 

colaboração e vinculação com outras instituições públicas locais/regionais, tais como a 

Prefeitura Municipal, Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria (CACISM), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER), Centro de Pesquisas em Floresta/FEPAGRO, além 

de Organizações Não Governamentais (ONGs) e outras iniciativas formais/informais. 

Identificou-se que o aumento quantitativo de pesquisa e extensão da UFSM em 

diferentes escopos analíticos deve-se ao crescimento da oferta de cursos de graduação, 
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mestrado e doutorado – que ocasionou um aumento no número de docentes e discentes -  

e aos incentivos e exigências institucionais em promover respostas às agendas mundiais, 

nacionais, regionais e locais, bem como um crescimento na participação de pesquisadores 

externos (intercambistas estrangeiros) e pesquisadores de outras instituições de pesquisa 

nacionais. 

Refletido sobre o papel da universidade como propulsora do desenvolvimento 

local e regional, foi possível perceber que a UFSM, ao cumprir seu papel social e realizar 

sua essência, está atuando de maneira a permitir a união da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, alcançando a comunidade externa e beneficiando-a com suas ações de 

desenvolvimento. 

Finalizando, com os resultados encontrados pode-se evidenciar a importância da 

UFSM na concentração de esforços para o direcionamento da pesquisa nas diferentes 

áreas de conhecimento em termos absolutos e na ênfase específica aos âmbitos 

local/regional. 
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Extensión, integralidad y pandemia: nociones que triangulan desafíos
para la universidad uruguaya1

Marina Camejo2, Eugenia Villarmarzo3, Carla Bica4

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República

Resumen

Desde la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS- CoV 2 el mundo no ha
sido el mismo. La cotidianeidad se ha visto alterada en sus diferentes aristas y todas las
actividades humanas se han visto alteradas, modificadas o suspendidas. La educación no
ha sido ajena a este fenómeno y las universidades latinoamericanas se han visto
empujadas a tomar decisiones y a incursionar en territorios virtuales antes no
explorados con el objetivo de que los procesos de enseñanza y los de aprendizaje no se
vieran interrumpidos. Es así como la extensión se encontró a sí misma en un nuevo
escenario que ha postulado nuevos desafíos aunque también nuevas posibilidades. La
extensión ha sido interpelada. Nuestro interés en este trabajo es dar cuenta del valor de
la experiencia extensionista, de su alcance y defenderla como espacio de resistencia.

Palabras-clave: Extensión; experiencia; resistencia; pandemia

Introducción

Desde la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS- CoV 2 el mundo no ha

sido el mismo. La cotidianeidad se ha visto alterada en sus diferentes aristas y todas las

actividades humanas se han visto modificadas, cuando no suspendidas. La educación no

ha sido ajena a este fenómeno y las universidades latinoamericanas se han visto

empujadas a tomar decisiones y a incursionar en muchos casos, en territorios virtuales

4 Doctoranda en Arqueología por el Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo.
Docente Ayudante de la Unidad de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad de la República.

3 Doctora en Arqueología por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Profesora
Adjunta de la Unidad de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad de la República.

2 Mag. en Filosofía Contemporánea por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar.
Docente Asistente de la Unidad de Extensión de la misma casa de estudios.

1 Propuesta de trabajo presentada al Eixo 1 – Institucionalização da Extensão Universitária del V
Congreso de Extensión de AUGM.
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antes no explorados, con el objetivo de que los procesos de enseñanza y los procesos de

aprendizaje no se vieran interrumpidos. Es así como la extensión se encontró a sí misma

en un nuevo escenario que ha postulado nuevos desafíos aunque también nuevas

posibilidades.

Nuestro propósito

Nuestro interés es reflexionar acerca de las posibilidades y el alcance de la extensión y

la integralidad en pandemia. Consideramos que el contexto en que nuestras prácticas se

insertan le confieren características que marcan el rumbo y nos invitan a pensar en

nuevos marcos para la universidad uruguaya. La pandemia y lo que esta implica le

confiere un nuevo sello al trabajo en territorio. Buscamos discutir y reflexionar sobre el

valor de la experiencia extensionista una vez que se encuentra atravesada por la

pandemia y por las restricciones que ésta impone al trabajo fuera del aula. Asimismo,

nos interesa insistir en que la extensión es un espacio de resistencia desde el que se

refuerzan los lazos éticos y políticos entre la universidad y la sociedad.

Nuestro Recorrido

Las reflexiones aquí vertidas tienen como punto de partida lo compartido y discutido

por quienes participamos de la tertulia virtual denominada Desafío de los Espacios de

Formación Integral5 en tiempos de pandemia organizada por la Unidad de Extensión de

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la

República en agosto de 2020. De esta participaron docentes, estudiantes y egresados

que forman parte de equipos extensionistas y que habían visto interrumpida o retrasada

su experiencia en los EFI durante el primer semestre (marzo- junio) de 2020. La tertulia

fue un espacio pensado para intercambiar sobre las dificultades que tuvieron que superar

en el nuevo contexto provocado por la pandemia. Asimismo entendíamos que era

5 Los Espacios de Formación Integral (EFI) son dispositivos son propuestas curriculares en donde los y
las estudiantes participan del desarrollo de actividades integradas de extensión, investigación y
enseñanza. Los EFI conjugan en prácticas concretas con actores sociales no universitarios los contenidos
de las diversas disciplinas, saberes y funciones universitarias.
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relevante intercambiar sobre posibles estrategias de abordaje del trabajo en territorio

una vez que en el segundo semestre (agosto- noviembre) de 2020 el retorno a la

presencialidad era paulatino y mediado por protocolos.

Otro insumo para estas reflexiones tiene como punto de partida el libro que hemos

compilado que lleva por nombre Emergencia y emergentes en tiempo de pandemia.

Miradas y experiencias desde la extensión y la integralidad.6 Este libro busca darle

continuidad a lo iniciado en la tertulia pero sobre todas las razones promover la

visibilidad, la difusión y el intercambio que ocurre al interior de la Udelar y entre esta y

la sociedad en relación a las diferentes propuestas extensionistas del 2020. La

compilación nos introduce en un abanico de experiencias diversas que trazan caminos

intelectuales y recorridos territoriales. Cada uno de los capítulos nos permite transitar

por las formas en la que cada uno de los equipos extensionistas se vieron obligados a

repensar sus propuestas de trabajo en territorio una vez que el acceso estaba

interrumpido o pautado con restricciones.

Primeros pasos

Estas instancias nos han llevado por nuevos caminos reflexivos. Uno de ellos implica

pensar qué significa que estamos atravesando tiempos distópicos y, si es así, qué lugar

ocupa la extensión. Alcanza con recordar momentos en los que la cuarentena, la

inmovilidad forzada, los datos diarios sobre nuevos casos y muertos, las escuelas vacías,

las actividades sociales interrumpidas, el miedo porque cada uno de nosotros resulta

peligroso como posible factor de contagio, la reclusión en nuestros domicilios, etc. nos

remontan a identificar ese escenario con el pesimismo, con lo que Sloterdijk (2000)

llamaría la expectación catastrófica en lo más profundo del ánimo. Lo anterior se

encuentra aunado a una profundización de las brechas existentes a nivel social,

económico y educativo por lo que nuevas desigualdades se avizoran. Por supuesto que

6 VILLARMARZO, E.; CAMEJO, M.; BICA, C. (Eds.), Emergencias y emergentes en tiempos de
pandemia. Miradas y experiencias desde la extensión y la integralidad. Montevideo: Unidad de
Extensión, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, en prensa.
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el escenario al que nos enfrentamos nos hace pensar que otros tiempos han llegado al

punto de que suele hablarse del advenimiento de una “nueva normalidad”.

Nos interesa rescatar que la alusión a lo nuevo resulta esperanzadora porque alude a la

capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos y transformarnos. Esta

expresión, nos remite a la capacidad de la extensión como función para pensar en

tiempos más amenos y donde los sujetos olvidados, vulnerables, desarrapados como

llamara Freire (2005) tengan la posibilidad de contrarrestar las circunstancias que

atraviesan. También nos remite a pensar en la capacidad de los extensionistas para

atravesar dificultades y continuar propiciando procesos constructivos, de diálogo y de

intercambio entre las partes.

En definitiva lo que la pandemia nos ha dejado hasta el momento no puede decirse en

pocas palabras. Por un lado nos ha puesto en contacto con los aspectos más humanos.

La pandemia y lo acaecido tras ella es una situación límite, el reconocimiento de los

límites de nuestra humanidad. Desde este reconocimiento la extensión se pone en

práctica e invita a reflexionar para desplegar un conjunto de acciones que busca a pesar

de las adversidades dialogar con los actores sociales, atender las demandas y las

dificultades.  

Sin embargo, vale acotar que la extensión instaura procesos dialógicos con los actores

sociales y los actores institucionales, y consigo misma. Una práctica extensionista que

no se interpele no resultará exitosa ni fructífera. Tampoco logrará transformarse cuando

las circunstancias así lo requieran. El contexto actual que estamos atravesando requiere

de la interpelación y sus frutos se observan en el trabajo realizado por los equipos

extensionistas.

A consecuencia de la interpelación que la práctica extensionista sufre en el nuevo

escenario es que podemos constatar que se dieron modificaciones en los equipos, en los

roles, en la forma de comunicarse, en la planificación de los espacios, en la relación

entre el equipo docente y los actores sociales o entre los docentes y los estudiantes.

En el caso de Uruguay en torno a la extensión se discutieron y aprobaron en el 2020

resoluciones que, por un lado, alentaban a los equipos a orientar sus acciones hacia la
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situación de emergencia y vulnerabilidad de la población7 en dos aspectos: redireccionar

los fondos para llamados especiales y readecuar los planes de trabajo tanto desde el

Servicio Central (SCEAM) como desde las Unidades de Extensión de los distintos

Servicios y Centros Universitarios Regionales.

Todas las modificaciones realizadas al interior de los equipos, con los actores sociales o

institucionales nos han conducido a valorar y enfatizar el valor de la experiencia

entendida en palabras de Larrosa (2006) como eso que me pasa. Narrar la experiencia es

enfatizar eso que me pasa, es enfatizar el acontecimiento que forma parte o da lugar a la

experiencia. Es necesario reivindicar la experiencia desde el me pasa. Parte de esto es lo

que nos ha ocurrido como integrantes de la Unidad de Extensión desde que la pandemia

fue declarada en nuestro país. Al interiorizarnos en las experiencias de otros equipos

extensionistas o en las nuestras hemos descubierto que hay muchas emergencias detrás

de esta emergencia y que aún resta por dar respuesta a viejos problemas que aparecen

con nuevos ropajes.

Asimismo, enfatizar la experiencia desde el me pasa nos conduce a pensar junto con

otros docentes cómo hacer extensión sin territorio, cómo convertir a la virtualidad en el

territorio donde tenga lugar la enseñanza con la extensión, cómo hacer para estar junto

al otro aunque el otro esté a distancias considerables, cómo no reducir la humanidad a lo

que el monitor, la pantalla nos muestra. Muchas son las preguntas que han surgido y

siguen apareciendo en este proceso y si bien las respuestas a ellas no son unívocas ni

unánimes, todas las respuestas nos conducen a defender la extensión como espacio de

resistencia.

Lejos de llegar a cierres conclusivos

La extensión es el dominio desde donde se habilita la voz de los equipos extensionistas

y de todos aquellos a los que sus prácticas se orientaron. Entre ellos, niños y niñas,

maestros y maestras, personas que se encuentran en situación de calle, internados en

7 Resolución No. 29 de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) con
fecha 24 de marzo de 2020.
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manicomios, usuarios de ollas populares, residentes de Montevideo o del interior de

nuestro país y cada una de esas voces nos permiten configurar un mapa mental para

comprender cómo vivieron la pandemia. Habilitar los procesos dialógicos forma parte

de comprender la extensión como espacio de resistencia. Educar es resistir en el sentido

de que contribuye a la transformación. La extensión en tanto acto educativo es desde

nuestra comprensión esencialmente un espacio de resistencia porque alienta, contribuye

y procura hacer del espacio educativo un espacio diferente y donde la enseñanza y el

aprendizaje adopten las formas propuestas por los diferentes actores. La pandemia nos

ha mostrado que resistir es una forma de humanizarnos porque la experiencia

extensionista en ese ida y vuelta dada por el acontecimientos nos ha hecho reflexionar

acerca de qué extensión procuramos, qué emergencias atender y sobre todo cómo estar

unidos cuando no podemos estar juntos.
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Resumen 
 
El objetivo del trabajo fue describir el entramado que genera el proyecto de extensión 
universitaria “Acortando distanCIA Porcinas” en la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), Santa Fe, Argentina entre las diversas áreas de docencia, investigación y 
vinculación tecnológica. Se utilizaron herramientas cualitativas de tipo descriptivas 
empleando el relevamiento de actividades generadas a partir del proyecto desde el año 
2015 hasta la actualidad que permitieran nuevas acciones en las mencionadas áreas. Se 
demuestra que se ha logrado una red de acciones entre docencia, investigación, 
vinculación y extensión generando un entramado que fortalece a los sistemas productivos 
familiares y potencia el desarrollo de los futuros profesionales. 
 
Palabras-clave: Extensión; Ingeniería Agronómica; Integralidad; Sociedad 

 

Introducción 

La extensión universitaria es un proceso pedagógico transformador y de fuerte 

compromiso social que se pone de manifiesto en este trabajo con el proyecto denominado 

“Acortando distanCIA Porcinas” Res. C. S. N°: 202/2015. Surge en el  2015 perdurando 

hasta la actualidad y tiene por objetivo fortalecer y acompañar los sistemas productivos 

porcinos familiares pequeños y medianos del área de influencia de la Facultad de Ciencias 

Agrarias (FCA) de la UNR, en la provincia de Santa Fe, Argentina.  

                                                           
1Trabajo presentado en el eje 1: Institucionalización de la Extensión Universitaria en el V Congreso de Extensión de 
AUGM. 
2 Profesora de la asignatura Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuarios en la  Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, email: pskejich@gmail.com  
3 Profesora de la asignatura Nutrición Animal en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario, email: silvapatri@gmail.com   
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Según Di Mari (2013) para solucionar problemáticas sociales se requiere del trabajo 

compartido de diferentes disciplinas; en este sentido el proyecto se conforma de un equipo 

interdisciplinario e interinstitucional de docentes de las carreras de Ingeniería 

Agronómica, Medicina Veterinaria y Bioquímica de la UNR sumado al compromiso de 

estudiantes, graduados y productores familiares porcinos. Asimismo, integran el proyecto 

instituciones co-participantes como comunas y municipios, escuelas agrotécnicas y el 

Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP).  

A lo largo de los años han apareciendo problemáticas que impulsaron la necesidad de 

generar otro tipo de acciones desde el área de docencia, investigación y vinculación 

tecnológica para poder dar respuesta, conocido como integralidad de las funciones 

universitarias. Esto se entiende según Tomassino (2012) que la extensión orienta el acto 

educativo contribuyendo a la resignificación de los procesos de investigación y docencia.  

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es describir el entramado que genera el proyecto de extensión 

universitaria “Acortando distanCIA Porcinas” entre las diversas áreas de docencia, 

investigación y vinculación tecnológica. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Se utilizaron herramientas cualitativas de tipo descriptivas empleando el relevamiento de 

actividades generadas por el proyecto desde el año 2015 hasta la actualidad que 

permitieron nuevas acciones en las áreas de docencia, investigación y vinculación 

tecnológica del equipo que conforma el mismo. Esa descripción se realizó dentro del área 

de docencia considerando la cantidad de cursos electivos generados, talleres de 

capacitación, prácticas pre-profesionales y ayudantías de cátedra, en investigación los 

proyectos específicos surgidos a partir de la tarea extensionista y tesis de posgrado y en 

el área de vinculación tecnológica la generación de proyectos particulares. Se confeccionó 

un diagrama a partir del relevamiento de las variables mencionadas anteriormente. 

Resultados, discusiones y análisis 

Cano y Castro (2015) manifiestan que los procesos de extensión desde una mirada integral 

pueden enriquecer y transformar los procesos educativos y abrir nuevas potencialidades 
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para la investigación, esto se evidenció en los resultados obtenidos en el trabajo. En el 

área de docencia se observó que existía una formación en producción porcina en algunas 

asignaturas en el ciclo básico y sólo después esta temática se retomaba en el último año 

de la carrera de Ingeniería Agronómica en la FCA-UNR, por lo tanto si estudiantes de los 

primeros años querían comenzar a involucrarse en las tareas de extensión les resultaba 

poco amigable por el desconocimiento que existía de la actividad, de esta manera se 

diagramó un curso electivo “Principios básicos de la nutrición en porcinos” desde la 

asignatura de Nutrición Animal y sumando a otras disciplinas, con el fin de dar a conocer 

los conceptos básicos referidos a la alimentación y nutrición de cerdos. 

Por otra parte, en las sucesivas visitas a los establecimientos se notó la escasez de 

información recolectada en cuanto a la parte productiva y reproductiva, siendo esta última 

de mucha importancia para planificar y tomar decisiones. En consecuencia, surgió desde 

la docencia el desarrollo de un taller “Uso de las Tic en la gestión de sistemas porcinos a 

través del CIAP” para fortalecer conocimientos sobre el programa de gestión gratuito 

Seguimiento de Actividades Porcinas (SAP) del CIAP. 

Asimismo, a partir de docentes involucrados en el proyecto se utilizó como estrategia 

motivar a ayudantes alumnos a tener una experiencia en extensión universitaria como 

parte de su formación. Además, se generaron prácticas pre-profesionales con estudiantes 

de escuelas agrotécnicas del área de influencia de la Facultad, desarrollando actividades 

vinculadas con la toma de registros de datos reproductivos y productivos del Módulo de 

Producción Porcina (MPP) que la FCA-UNR dispone en Zavalla y se volcaban en los 

programas de gestión del CIAP fortaleciendo la formación de futuros participantes en las 

tareas de extensión.  

En el área de investigación surgió la necesidad de desarrollar un proyecto 

"Caracterización de las materias primas y/o alimentos empleados en las raciones 

utilizadas en sistemas porcinos familiares de la zona de influencia de la FCA-UNR" (RCS 

348/20). También en dicha área con una mirada interdisciplinaria se participó en el 

proyecto "Hepatitis E, un virus emergente: desarrollo de herramientas diagnósticas, 

análisis del escenario epidemiológico en la zona núcleo maicera de Argentina y su 
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impacto en pacientes inmunosuprimidos" en el cual se evaluó la circulación o no de este 

virus en los establecimientos porcinos involucrados en el proyecto.  

En las acciones de extensión siempre se encontró una motivación en los productores a 

tomar como modelo a seguir al MPP de la FCA-UNR, es por ello, que se realizó una 

investigación denominada “Módulo de  producción porcina de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. Asumiendo el desafío de la sustentabilidad” en el marco de la Especialidad en 

Sistemas de Producción Animal, con el fin de reflexionar si la propuesta técnico-

productiva del Módulo es adecuada para fomentar un mayor grado de sustentabilidad en 

los sistemas familiares porcinos. Asimismo, en el marco del doctorado en Ciencias 

Agrarias de la FCA-UNR: “La incidencia de proyectos de extensión universitaria en las 

prácticas y estrategias de productores, docentes y estudiantes”. Sumado, a los planes de 

trabajo posdoctoral denominado: “Evaluación del desarrollo social y productivo del 

sistema agroalimentario porcino en el sur de la provincia de Santa Fe a partir de las 

políticas públicas implementadas en el período 2003-2019”. 

Por último, se 

observó desde la 

práctica extensionista 

la falta de uso de las 

TIC para acceder a 

información sobre el 

sector porcino 

difundida por el 

Sistema de 

Información Pública 

del CIAP o utilizar 

los programas de gestión gratuita, en ese sentido relevó las posibilidades de conectividad 

y la de formar redes comunitarias a través del área de vinculación tecnológica y se 

desarrolló el proyecto: “Vinculación entre actores del sistema agroalimentario porcino 

mediante el CIAP”. 
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De acuerdo con lo que plantean Bogado De Sheid y Fedoruk (2011) la actividad 

universitaria conforma un triángulo simbólico entre las acciones de investigación, 

docencia y extensión y es un desafío lograr la articulación de estas áreas. Cuestión que se 

puede evidenciar en la construcción de un entramado de las mismas a partir de los 

resultados descriptos. 

Este entramado permite comprender la relevancia que tiene la extensión dentro de la 

Universidad y en la formación de un futuro profesional. Frecuentemente dentro del 

ámbito académico la extensión no tiene el reconocimiento que debería, como sostiene 

Menéndez (2013) uno de los desafíos más importantes es darle una mayor 

institucionalización, es decir, la extensión como parte de la vida académica, integrada con 

la investigación y la docencia. 

Consideraciones  
La integralidad de las funciones docencia, investigación, vinculación tecnológica y 

extensión logradas a partir del proyecto “Acortando distanCIA Porcinas” ponen de 

manifiesto la necesidad de la curricularización de la extensión con el fin de lograr una 

mejor formación profesional y atender las problemáticas del territorio. 
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“Propuesta de marco teórico, para el desarrollo de la extensión 

preuniversitaria en el Colegio Nacional (UNLP)”1 
Tellechea, Carlos Martín2; Aliné Santana3 y Agostina Polischuk4. 

Colegio Nacional “Rafael Hernández” (UNLP), La Plata, Argentina. 

Resumen 

El siguiente trabajo describe la planificación y la gestión de un modelo institucional 
para el desarrollo del área de extensión preuniversitaria. Esta experiencia, se encuentra 
en desarrollo en el Colegio Nacional, dependiente de la Universidad de La Plata. El 
objetivo general propicia: Establecer un área de trabajo formativa, que reúna los 
intereses, esfuerzos, capacidades y motivaciones, de nuestra comunidad educativa, en 
función de fortalecer nuestros vínculos y planificar acciones concretas de interacción en 
nuestro territorio. La propuesta plantea tres dimensiones transversales en interdisciplina, 
para resolver el marco teórico: Educación Sexual Integral, Educación Ambiental 
Integral y Derechos Humanos, Género e Interculturalidad. De esta manera, se lograron 
resultados concretos em interacción: biblioteca digital, semana de la ESI y propuestas 
com organizaciones de la comunidad. 
 

Palabras claves: preuniversitario; interdisciplina; gestión; formación.  

 

Introducción 

El Colegio Nacional “Rafael Hernández”, es uno de los cinco colegios dependientes de 

la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Fue fundado a principios del siglo XX 

y su finalidad se expresa en su reglamento: Los Establecimientos de pregrado de nivel 

secundario tienen como finalidad la enseñanza, la innovación, experimentación, 

investigación, extensión y transferencia. Promueven una educación integral histórica y 

socialmente contextualizada, la formación de ciudadanos democráticos, libres, 

                                                           
1 Trabajo presentado en el Eje de Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de    
Extensión de AUGM. 

2 Coordinación del área de Extensión y Departamento de Biología. extensioncnlpunlp@gmail.com 

3 Coordinación del área de Extensión y Departamento de Comunicación. 

4 Coordinación del área de Extensión y Preceptoría. 
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responsables, críticos, solidarios y respetuosos de las diferencias, y el desarrollo de 

competencias que permitan a los alumnos el acceso a la Educación Superior y al 

trabajo. 

En lo que respecta al campo de la extensión universitaria, ha ido incrementando su 

presencia en el sistema universitario, como compromiso vincular con el resto de la 

comunidad, como área de desarrollo de saberes, producción de conocimiento, abordaje 

de problemas comunitarios y como espacio formativo de estudiantes y graduados. 

Las perspectivas actuales del trabajo en esta área, la identifican como un proceso 

comunicacional de construcción conjunta entre la Universidad y el resto de los 

actores comunitarios, que propicia el encuentro de saberes para el mejoramiento 

de la calidad de vida de todos los involucrados. 

Los Colegios Preuniversitarios de la UNLP, hace ya muchos años que participan en 

actividades de este tipo, pero en cierta medida, condicionados por aquellos impulsados 

por distintas Facultades o por iniciativas de Docentes específicos. Estas experiencias 

entonces, se han dado de manera esporádica y aleatoria, sin haber se concretado aún, 

una curricularización de estas actividades. Básicamente la problemática a resolver 

implica poder definir de manera contextualizada, desde que perspectiva abordar la 

extensión preuniversitaria y de qué manera poder incluir esta temática en la formación 

curricular. 

 

Objetivo 

Debido a esta situación y con la intención de incorporar formalmente aspectos y 

experiencias ligadas a este campo en el recorrido de los alumnos del Colegio Nacional, 

se plantea la definición de un área concreta de trabajo Institucional, que se encuadra en 

el siguiente objetivo general: 

 Establecer un área de trabajo formativa, que reúna los intereses, esfuerzos, 

capacidades y motivaciones, de nuestra comunidad educativa, en función de 

fortalecer nuestros vínculos y planificar acciones concretas de interacción 

en nuestro territorio. 
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Este encuadre para el trabajo, persigue además potenciar la sinergia entre alumnos, 

docentes y otros actores institucionales, como aporte en la formación y como 

compromiso social asumido, desde el Colegio hacia distintos sectores de nuestra 

población. 

 

Materiales y Métodos 

Inicialmente el equipo de trabajo estableció un diagnóstico institucional de referencia, 

en el sentido de identificar acciones dispersas que se llevaron adelante en el Colegio y 

qué principalmente dependían de proyectos de extensión externos (Facultades). Por otro 

lado, se realizó un análisis de los posibles espacios institucionales que podrían verse 

interesados en actividades de este tipo (Departamentos, Biblioteca, Archivo histórico, 

Centro de estudiantes y otros). A partir de distintas reuniones con los referentes de estos 

espacios, se fueron identificando necesidades y potencialidades para poder pensar 

finalmente la definición de un marco de referencia para poder desarrollar una 

planificación  de visibilización e involucramiento de estos actores. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

A partir de este trabajo, de la discusión interna y de la participación en diferentes 

reuniones de gestión organizadas desde la presidencia de la Universidad, se determinó 

que no existía aún, una formalización de un encuadre teórico específico, que se refiriera 

al desarrollo de la extensión en el ciclo preuniversitario. En función de esto, se propone 

basar la planificación estratégica para el desarrollo de esta área en nuestra Institución, a 

partir de tres dimensiones: Educación Sexual Integral (Ley 26.150); Educación 

Ambiental Integral (Ley 27.621) y Derechos Humanos, género e interculturalidades. 

Esta decisión, involucra por un lado el reconocimiento de la transversalidad de estos 

campos formativos y por el otro, la reunión de un sinnúmero de intereses y 

problemáticas para nuestra Institución y la comunidad en la que está inmersa. Desde 

este posicionamiento, se comenzó el trabajo en experiencias concretas de vinculación 

interna y externa del Colegio, con organizaciones comunitarias, instituciones estatales, 
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áreas de investigación y colectivos barriales que trabajan en estos campos, en función de 

poder pensar conjuntamente, acciones concretas de intervención y transformación, 

destinados a la formación y mejoramiento, de la calidad de vida de nuestra comunidad. 

Desde este encuadre se concretó un proyecto de Biblioteca Digital de libre acceso en la 

página del Colegio (https://www.nacio.unlp.edu.ar/biblioteca-virtual/), se organizó en el 

marco de la semana de la ESI  se realizó el conversatorio #DefendiendoLaESI. El 

encuentro estuvo organizado por la Dirección de Políticas de Igualdad de la Defensoría 

del Pueblo Pcia. De Bs. As.  y la cátedra “Géneros, sexualidades y derechos 

humanos” del CNLP (https://www.nacio.unlp.edu.ar/2021/08/defendiendolaesi/) e 

intervenciones radiales (podcast) con participación del Centro de estudiantes. Asi 

mismo se planificó junto con la asociación de Fotógrafos de la Naturaleza 

(https://afona.com.ar/) , la implementación de un Taller de fotografía y exposición para 

el inicio del 2022, dirigido a los alumnos de todos los Colegios de la Universidad. Por 

último se inició la gestión con un colectivo barrial local de la periferia (Villa Garibaldi), 

como territorio de prácticas extensionistas sostenidas por alumnos del Colegio y 

dirigidos a la población juvenil del lugar.  

En estas actividades implementadas y planificadas, se contó con la participación del 

Centro de Estudiantes y distintos sectores Institucionales (Biblioteca, Talleres, 

Departamentos y otros. 

 

Consideraciones 

El reto inmediato para avanzar en la apropiación institucional del área, girará en torno a 

dos necesidades: la primera, en la configuración de una nueva red de vinculación 

intrainstitucional, para propiciar la comunicación y el trabajo conjunto entre las 

diferentes áreas de trabajo; la segunda, en el fortalecimiento del trabajo 

interdisciplinario, entendiendo el mismo como un espacio de integración y discusión 

multidisciplinar, para el acuerdo de una perspectiva común e integradora para el 

desarrollo del área.  
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Contribuições do Modelo de Excelência em Gestão (MEG) para 
Laboratórios de Instituições de Ensino Superior (IES) e a sua relação 

com a norma ABNT NBR ISO/IEC 170251 
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Resumo simples 
Para aprimorar a prática de ensino é necessário equilibrar a otimização dos resultados 
financeiros e a sua qualidade. Desta forma, os laboratórios de Instituições de Ensino 
Superior (IES) devem primar por uma gestão eficiente. O objetivo deste trabalho é 
analisar as contribuições do Modelo de Excelência em Gestão (MEG) para a gestão de 
um laboratório de IES e sua relação com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, 
implantada pelo laboratório em estudo. Realizou-se entrevistas com os colaboradores do 
laboratório e a avaliação do laboratório por meio do MEG. Constatou-se que somente 
com a avaliação do MEG de 250 pontos não foi possível identificar todos os problemas 
que o laboratório enfrenta e que a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 contribuiu para a 
obtenção de uma nota positiva na avaliação pelo MEG. 
 
Palavras-chave: MEG; Instituições de Ensino Superior; Laboratórios de calibração e 
ensaios; ABNT NBR ISO/IEC 17025. 
 
Introdução 

De acordo com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2016) um sistema de 

gestão é estruturado com a união da gestão da qualidade, que está ligada aos processos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 1 – Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de 
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2 Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria, 2017. 
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pauladonaduzzi@gmail.com 
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operacionais que transformam insumos em produtos e serviços, e a gestão empresarial, 

que está ligada aos processos gerenciais que irão transformar informações em decisões 

gerenciais. A ausência de uma dessas dimensões tende a reduzir a competitividade das 

empresas. Deste modo, as empresas buscam por um sistema de gestão com foco na gestão 

da qualidade, pois a qualidade está ligada com a percepção do cliente (CARPINETTI, 

2012). Tais práticas de gestão da qualidade podem decorrer do uso de normas que 

conduzem a padronização do trabalho, como a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR 

ISO/IEC 17025, que demandam a estruturação de um sistema de gestão da qualidade. 

O presente estudo aborda a gestão empresarial, por possuir aspectos importantes 

para um sistema de gestão e que não estão contemplados pela própria gestão da qualidade. 

A gestão empresarial é uma qualidade percebida indiretamente pelos clientes, e serve para 

que a gestão da qualidade seja executada de forma eficiente dentro da organização (FNQ, 

2016). Apesar desse contexto ser típico do segmento empresarial, transformações sociais 

recentes têm demandado que os sistemas de gestão dos laboratórios de Instituições de 

Ensino Superior (IES) contemplem não apenas a gestão da qualidade, mas também algo 

semelhante à gestão empresarial. 

Os laboratórios dessas IES, que tem por objetivo dar suporte para as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, devem seguir o mesmo caminho, procurando uma gestão 

qualificada, visando se autossustentar economicamente. Isso traz para o mundo 

acadêmico um cenário similar ao das empresas privadas. Como afirma Felippes, Aguiar 

e Diniz (2011), para se ter maior desempenho na extensão, que pode ser fonte de receita, 

é necessário que os laboratórios de IES adotem práticas semelhantes às de laboratórios 

que realizam os mesmos serviços comercialmente.  

 

Objetivo 

Este estudo objetivou analisar as contribuições do MEG para a gestão de um 

laboratório da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e sua relação com a norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025. 
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Método 

A pesquisa foi realizada em um laboratório que presta serviços de calibração e 

ensaio na área dimensional, de massa, de volume e de força, e está localizado no Centro 

de Tecnologia (CT) da UFSM. Foi criado a partir de um projeto de extensão finalizado 

em 2016. O laboratório está no processo de implantação da norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025. O laboratório em estudo conta com quatro professores, um técnico, sete alunos de 

graduação e um representante do SGLab CT. A pesquisa permeou cinco etapas: 

1) Avaliação da situação atual por meio de entrevista estruturada com parte da equipe 

do laboratório para avaliar os problemas na rotina e o clima organizacional a partir de 

diferentes áreas. As questões sobre o laboratório estão divididas em quatro grupos, para 

capturar a percepção dos colaboradores sobre: o funcionamento das operações, o processo 

de aquisição de materiais, o potencial competitivo e os clientes. A entrevista foi realizada 

com três gerentes do laboratório e três alunos; 

2) Levantamento e avaliação do Sistema de Gestão atual segundo os critérios do FNQ, 

onde foi utilizado o nível Compromisso com a Excelência de 250 pontos como 

instrumento de avaliação, aplicado com acompanhamento de avaliador treinado pela FNQ 

para avaliar prêmio regional de excelência em gestão que utiliza o MEG em sua avaliação. 

3) Identificação das práticas utilizadas no laboratório decorrentes da norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025 que contribuíram positivamente na avaliação do MEG; 

4) Identificação das oportunidades de melhorias do Sistema de Gestão a partir da análise 

dos resultados obtidos nas etapas 1 e 2, definição das ações necessárias e implementação 

das melhorias propostas no Sistema de Gestão; e 

5) Análise das contribuições do MEG para a gestão do laboratório a partir dos resultados 

obtidos na quarta etapa. 

 

Resultados, discussão e análises 

O MEG possui oito critérios de avaliação, e os resultados do laboratório foram: 

100% para informação e conhecimento; 100% para liderança; 90% para processos; 90% 

para pessoas; 70% para sociedade; 50% para clientes; 50% para estratégias e planos; e 
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0% para resultados. Nessa avaliação o oitavo critério, que trata dos Resultados, não pôde 

ser avaliado, pois o laboratório ainda não possui indicadores de resultados devido ao 

pouco tempo de existência. Também, pode-se ver que os critérios dois, Estratégias e 

Planos, e três, Clientes, são os critérios onde houve o menor desempenho segundo a 

avaliação do MEG e os demais critérios tiveram percentuais satisfatórios (>70%). Ao 

final da avaliação do MEG de 250 pontos foi obtida uma pontuação total de 121,1 pontos. 

Após a análise das respostas da entrevista e dos resultados da avaliação do MEG 

foi possível estabelecer uma relação entre os critérios do MEG e as quatro áreas da 

entrevista. Com isto destacou-se os problemas e suas alternativas de solução considerando 

conjuntamente a avaliação do MEG e a percepção dos respondentes da entrevista. Essa 

análise permite observar a capacidade da avaliação do MEG, apontar oportunidades de 

melhorias e identificar corretamente aspectos positivos na gestão.  

Cada um dos sete critérios do MEG analisados (FNQ, 2014), possuem perguntas 

que são pontuadas caso o laboratório atenda aquela questão, ao final foi possível comparar 

cada uma das questões e dizer qual delas pontuou devido a implantação da norma ABNT 

NBR ISO/IEC 17025. No critério 1, Liderança, 57,1% (4/7) das perguntas estavam 

relacionadas a norma. No Critério 2, Estratégias e Planos, 50% (2/4); Critério 3, Clientes, 

60% (3/5). Critério 4, Sociedade, 25% (1/4). Critério 5, Informações e conhecimento 75% 

(3/4). Critério 6, Pessoas, 14,3% (1/7) e no critério 7, Processos 80% (4/5).  

Analisando a entrevista e a avaliação do MEG, pode-se perceber que o sistema de 

gestão é bom, mas que ainda não é eficiente a ponto de tornar o laboratório competitivo. 

Por fim, uma lista prioritária das melhorias sugeridas para o laboratório foi desenvolvida: 

(a) Estruturação do planejamento estratégico; (b) Revisão dos procedimentos técnicos por 

pessoa com conhecimento específico; (c) Elaboração da precificação dos serviços; (d) 

Elaboração do fluxo de caixa; (e) Criação do departamento de marketing para divulgar os 

serviços; (f) Melhoria na área administrativa para apoio à gestão empresarial; (g) 

Subdivisão das áreas de atuação do laboratório de acordo com suas necessidades; (h) 

Criação de ciclos de reuniões para acompanhamento das metas de acordo com o 

planejamento estratégico; (i) Definição de metas para cada área; (j) Criação de 
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indicadores dos resultados; (k) Melhorias na lista de gerenciamento de estoque; (l) 

Vinculação da lista de gerenciamento de estoque com o procedimento de aquisição para 

que ela se torne padronizada; (m) Revisão do procedimento do plano Trainee; (n) Criação 

do funcionário do mês; e (o) Melhoria no descarte de resíduos. 

 

Considerações 

A avaliação do MEG de 250 pontos, por si só, não conseguiu apontar todos os 

problemas do laboratório, participando menos do que era esperado para a construção das 

melhorias. Mas o MEG serviu para observar o sistema de gestão como um todo. Se as 

práticas forem avaliadas criteriosamente pelos gestores, elas podem direcionar as 

melhorias dentro do laboratório. Também, nota-se que a implantação da norma ABNT 

NBR ISO/IEC 17025 contribui para uma boa avaliação do MEG, pois atente boa parte 

das perguntas de cada critério. Dessa forma, pode-se afirmar que o atendimento a norma 

pode ser visto como um primeiro passo na estruturação de um sistema de gestão que 

efetivamente conduza o laboratório a uma condição de sustentabilidade econômica. 

Porém, pela avaliação realizada no laboratório em questão, percebe-se que o atendimento 

a norma ainda deixa diversas lacunas que devem ser preenchidas com práticas específicas 

da área de gestão. 

 

Referências 
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Resumo 
 
Este trabalho visa apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa realizada no 
âmbito da Universidade Estadual de Campinas, cujo objetivo consiste na identificação e 
análise da relação entre esta, o setor público e as políticas públicas através da extensão 
universitária. Em outras palavras, busca-se entender como a Unicamp vem participando, 
através da extensão, dos processos pertinentes às políticas públicas e a relação entre 
universidade, setor público e sociedade civil. Metodologicamente, a pesquisa conta com 
uma revisão bibliográfica que discute aspectos conceituais e históricos da extensão 
universitária. Empiricamente, apresentamos os resultados obtidos por meio da aplicação 
de um survey junto aos docentes da Unicamp, tendo em vista o mapeamento de suas 
interações com o setor público brasileiro. 
 
Palavras-chave: Extensão Universitária; Políticas Públicas; Função da Universidade; 

Unicamp. 

 

 

Introdução 

O debate sobre a extensão universitária se insere em discussões mais amplas a respeito 

do compromisso social assumido pelas universidades brasileiras diante de seu contexto 
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social, econômico, político, cultural, dentre outros (DIBBERN et al., 2018; DIAS 

SOBRINHO, 2014). Em outras palavras, a extensão universitária, do ponto de vista 

institucional, pode ser considerada uma das vias de interação entre as universidades e os 

segmentos sociais e comunidades que as cercam, produzindo impactos significativos 

nestes, mas também podem modificar o próprio meio acadêmico (ensino, pesquisa, 

extensão e gestão) no processo de interação com a sociedade (FORPROEX, 2012). 

Com efeito, como pano de fundo, a pesquisa apresentada neste trabalho, se 

relaciona à necessidade de se pensar a extensão universitária, tanto em termos práticos 

quanto teóricos, dentro deste contexto mais amplo, visto que buscamos entender, através 

desta função universitária, como a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) se 

insere em arranjos sociopolíticos que a colocam como ator relevante nos processos 

relacionados às políticas públicas. 

Ainda nessa linha, nosso estudo leva em conta, do ponto de vista teórico e 

metodológico, as discussões conceituais e históricas sobre o desenvolvimento da extensão 

universitária no Brasil. Nesse sentido, busca-se contribuir, considerando as limitações e 

o escopo do estudo, com este debate. Considera-se que, historicamente, a extensão 

universitária vem enfrentando relativa dificuldade, em comparação ao ensino e a 

pesquisa, de institucionalização - o que inclui seu financiamento, políticas institucionais, 

processos de avaliação e valorização acadêmica. Argumentamos também que, do ponto 

de vista histórico, a extensão universitária possui uma trajetória que perpassa por 

diferentes práticas e ações, mas que muitas vezes não são acompanhadas de um 

desenvolvimento conceitual e teórico adjacente e satisfatório, apesar das - importantes e 

significativas - reflexões já desenvolvidas sobre o tema (CRISTOFOLETTI; SERAFIM, 

2020). Adiciona-se que, em nossa análise, o debate sobre a relação entre universidade e 

políticas públicas, do ponto de vista da extensão, também possui lacunas na literatura 

extensionista, muitas vezes se apresentando de forma indireta e escamoteada - sobretudo, 

nas concepções que relacionam a extensão universitária à prestação de serviços. 
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Procedimentos metodológicos 

Tendo em vista a apresentação dos resultados preliminares alcançados pela pesquisa, 

destacamos a elaboração e aplicação de um questionário à comunidade docente da 

Unicamp. A partir deste instrumento de pesquisa, buscou-se identificar, basicamente: um 

mapeamento da interação destes atores acadêmicos com o setor público, discriminado por 

área do conhecimento, tipo de interação (seguindo os quadros apresentados 

anteriormente); a realização de pesquisas em parceria; a participação de docentes 

enquanto expertos em arenas do Poder Público (consultoria, palestra, cargos 

comissionados, etc.); identificação da opinião destes quanto ao compromisso social da 

universidade perante o poder público e as políticas públicas e do papel da extensão 

universitária e da pesquisa neste processo.  

A aplicação do questionário foi feita via Observatório Institucional da Unicamp e 

foi realizada entre 04 de março a 23 de abril de 2021 (total de 50 dias), sendo enviada via 

e-mail institucional para 2.343 docentes da Unicamp (inclui-se nesse número os 

professores e pesquisadores colaboradores).  Os participantes aderiram ao questionário 

sem nenhuma identificação pessoal, nem rastreabilidade de e-mail, isto é, de forma 

anônima. 

Resultados preliminares 

No total, obtivemos um total de 420 respostas completas, correspondendo a um total de 

18% da população consultada. Ressalta-se ainda que dentre as respostas obtidas, obteve-

se representação por parte de docentes das 24 unidades de ensino e pesquisa, bem como 

dos 2 colégios técnicos da Unicamp, e dos Centros e Núcleos. Neste momento, os dados 

vêm sendo compilados por área de conhecimento, gênero e níveis de governo (Federal, 

Estadual e Municipal), e serão publicizados no site institucional do Observatório 

Institucional da Unicamp, bem como por meio de demais publicações científicas. 

Os dados apresentados nesse resumo expandido são preliminares e, devido a 

quantidade de tabelas/gráficos gerados, não contemplam todas as informações coletadas. 

Contudo, optou-se por trazer alguns dados obtidos disponíveis nas figuras abaixo. 
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Gráfico 1. Interações por poder (docentes respondentes) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 2.  Interações por nível federativo (docentes respondentes) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os demais dados coletados por meio das etapas 2 e 3 vem sendo processados e 

analisados conforme as categorias dispostas na seção anterior deste artigo. Por fim, 

pretende-se complementar estes procedimentos com a realização de entrevistas 
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semiestruturadas a partir da identificação de entrevistados-chave dentro do debate 

proposto (identificados a partir dos instrumentos de coleta anteriores).  

 

Considerações Finais 

Compreender de que forma a universidade cumpre seu compromisso social, para além da 

formação de cidadãos-profissionais, através do ensino de graduação e pós-graduação, e 

da produção de conhecimentos e tecnologias através da pesquisa científica, é a intenção 

a qual essa pesquisa se propõe. Frente aos ataques às IES e ao negacionismo científico, 

vivenciados nos últimos anos, faz-se necessário mapear e analisar como as Universidades 

vêm se engajando com atores externos à comunidade acadêmica e realizando interações 

e parcerias com diversos segmentos, comunidades e organizações, em especial com o 

próprio poder público.  

 Destaca-se que esta pesquisa está em andamento e pretende ser finalizada em 

setembro/2022, sendo financiada pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade 

Estadual de Campinas (PROEC/Unicamp). 
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Resumen 
 
La relación de la universidad con la sociedad es imprescindible, mayormente hoy frente a los 
vertiginosos cambios sociales, y la re-agudización de la injusticia e inequidad social desnudada 
por la pandemia COVID-19. La universidad es llamada entonces a contribuir en la formación 
de profesionales que estos contextos requieren. La ayudantía de estudiantes en extensión “APS 
al día’’ de la Universidad de Chile aporta a la formación y modelamiento de los profesionales 
que estos cambios requieren. 
 
Palabras-clave: Extensión; Cambios Sociales; Estudiantes; Docencia. 

 

 
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 1 – Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Académica y Coordinadora del Equipo APS AL DÍA. Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile. Email: viviana.ulloa@uchile.cl 
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Introducción 

Este trabajo se basa en la premisa de que la extensión universitaria debe expresarse en dos 

espacios, la comunidad intrauniversitaria y la extra universitaria (Rojas Valdés; González 

Fernández (2018)) (Rojas Valdés (2018)), consolidándose inicialmente en la intrauniversitaria 

para simultáneamente desarrollarse en la extrauniversitaria, la sociedad (Vallaeys et al. (2009)). 

Este vínculo con la sociedad es fundamental, ya que permite a la universidad ser parte de los 

cambios y adecuarse a estos, respondiendo en la formación de los futuros profesionales que 

estos cambios requieren (Ruiz Bueno; Mas Torelló (2008)).  

De este modo, la iniciativa “APS al día’’ es un espacio de extensión que favorece el 

modelamiento de los/as estudiantes y la entrega de herramientas para su desempeño futuro, 

como también la concreción de habilidades para el trabajo en y con la comunidad. 

Objetivo General 

Evidenciar la importancia de la extensión universitaria en el modelamiento ético-social de 

estudiantes de la salud. 

Objetivos Específicos 

Analizar el efecto de una iniciativa de extensión en el desarrollo de competencias y capacidades 

de futuros profesionales de salud. 

Materiales y Métodos (Metodología) 

A inicios de la pandemia existían múltiples dudas y temores relacionadas al COVID-19. Por 

otro lado, gran cantidad de información repartida en varias fuentes y expresada en un lenguaje 

excesivamente técnico. Bajo este contexto, se realizaron esfuerzos individuales, no obstante, el 

esfuerzo no era posible abordar la tarea. Resultado de ello, se convocó a un grupo de 

profesionales y académicos/as del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar 

(DAPSF) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, conformando el equipo “APS 

al día’’, el que inicia su trabajo en Mayo 2020 con el propósito de “democratizar el acceso a la 
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información científico-técnica actualizada de calidad, en un lenguaje ciudadano, que permita 

el empoderamiento ciudadano y a las personas tomar decisiones informadas”, se definieron 

estrategias como: educar e informar por medio de seminarios, cursos, reuniones de carácter 

público y gratuito que se realizaron a través del canal de YouTube del DAPSF.  

En noviembre 2020, encontrándose consagrado el trabajo de “APS al día’’, se invitó a participar 

a estudiantes de 4º año de medicina de la asignatura “Medicina General Familiar II (MGFII)”, 

los cuales se integran al programa ayudante-alumno en el área de extensión de la facultad. 

Actualmente son 9 ayudantes. 

Resultados, discusión y análisis 

Se aplicó una encuesta Google Forms, respondida por 8 de los 9 ayudantes. 

Caracterización Sociodemográfica: estudiantes de 2°, 3° y 5° año medicina; de 18 a 25 años. 

25% se identificó como “mujer” y un 75% como “hombre”. Residían en su mayoría en la 

Región Metropolitana (75%), seguidos de la del Libertador Bernardo O’Higgins (12,5%) y de 

Valparaíso (12,5%); un 12,5% de zonas rurales. 

Motivaciones e identificación con la iniciativa: sus motivaciones para ingresar fueron; , interés 

por las tareas que realizaba el equipo (62,5% lo conocía), la intención de ayudar a la población 

a informarse (deber ético profesional y justicia social), la percepción positiva respecto a la 

MGFII y sus docentes y posibilidad de obtener créditos en el Concurso Nacional de Ingreso al 

Sistema Nacional de Servicios de Salud (CONISS). Comprendían el propósito de “APS al día’’ 

como "Democratizar el conocimiento en salud para promover la participación ciudadana y el 

empoderamiento de la población en post de que sean sujetos activos en el cuidado de su salud", 

favorecer el “acceso a la información en un lenguaje que la gente pueda comprender”, formar 

parte de “esa primera línea en salud”, promoviendo la justicia social. 

Impacto de la iniciativa en habilidades y competencias: se les indicó calificar diversas tareas 

con un puntaje de 1 (no maneja) a 4 (manejo muy bien), antes de ingresar a la ayudantía y hoy 

(julio 2021).  Fueron 11 las tareas encuestadas, los resultados, se muestran en la tabla n°1. Se 

observa mejoría, en todos los aspectos, siendo más relevante la “planificación de seminarios”. 
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Tabla n°1: Variación de habilidades y capacidades en ayudantes, en aspectos de la planificación 

y ejecución de actividades.

 
Trabajo en equipo: La mayoría señaló que su trabajo es valorado, orgullo de formar parte del 

equipo y satisfechos/as con lo realizado; percibían el equipo como un espacio seguro, de 

libertad de expresión y trato respetuoso. El 62,5% de ellos/as consideró o puede llegar a 

considerar a algunos/as de sus compañeros/as como un mentor en su trayectoria en la ayudantía. 

Participación y empoderamiento ciudadano: Frente a la pregunta “¿Qué es la participación 

social en salud?”, coincidieron en que es relevante y deseable, que requiere de la educación-

información y, que las personas tienen derecho a tomar decisiones informadas, validando el 

principio de autonomía, estableciendo una postura ética de los/as ayudantes.  

Tabla n°2 Nivel de acuerdo con afirmaciones relacionadas a la participación y empoderamiento 

ciudadano donde 5 (muy de acuerdo) y 1 (muy en desacuerdo). 

 

Dado lo expuesto, la iniciativa “APS al día’’, se considera como un espacio de modelamiento 

desde su origen, propósito y quehacer, favoreciendo la adquisición de habilidades en el uso de 
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tecnologías y plataformas para la difusión de información on line, valorando actividades 

profesionales como la educación en salud, espacios para la participación social y 

empoderamiento ciudadano, afianzando la importancia del trabajo en equipo, horizontal y de 

co-construcción de los saberes. 

 

Consideraciones 

Es importante señalar que la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile tiene, dentro del 

programa de ayudantes-alumnos/as, la posibilidad de ayudantías en extensión, las que son 

reconocidas al momento de querer postular a becas de especialización. El equipo “APS al día'' 

se genera en el contexto de pandemia, donde el trabajo a distancia favoreció la participación 

desde diversos lugares, así como también no requerir de un espacio físico para reuniones, ni 

dedicación de tiempo en traslado, permitiendo reunirse periódicamente. Todos/as los/as 

integrantes tienen acceso a internet y son digitalmente alfabetizados/as.  
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Resumen 
 
Esta es una propuesta de largo aliento que apunta a desarrollar una TIC en educación 
destinada a concientizar y sensibilizar sobre el valor de los paisajes e historias locales en 
interacción con componentes naturales construyendo una comunidad virtual que 
fortalezca la integración socio-territorial en nuestro país. Para ello se construye un portal 
de contenidos (www.ombues.edu.uy) y se desarrolla una app para dispositivos móviles. 
Este es un proyecto colaborativo que sigue una dinámica de interacción entre un equipo 
base multidisciplinario y un amplio abanico de colaboradores individuales e 
institucionales. integrando extensión, enseñanza e investigación. Los ombúes son fin en 
el proyecto de investigación y, en tanto vehículos del conocimiento, instrumento de 
inspiración e integración en la propuesta de extensión. La metodología es, por su parte, 
herramienta de enlace con la enseñanza. 
 
 
Palabras-clave 

TIC /educación /estrategias colaborativas; Phytolacca dioca /etnobotánica; prácticas y 
representaciones paisajísticas 
 

Introducción 

Esta es una propuesta de largo aliento, que se viene desarrollando desde 2013 en el marco 

de la Universidad de la República (Uruguay) y apunta a desarrollar una TIC  en educación 

destinada a concientizar y sensibilizar  sobre el valor de los paisajes e historias locales en 

interacción con componentes naturales construyendo una comunidad virtual que 

 
1 Trabajo presentado al eje 1 Institucionalización de la extensión universitaria 

2 Arquitecta, Phd. Especialista en Paisaje. Profesora Agregada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Montevideo; Docente de la Licenciatura en Diseño de Paisaje, Centro Universitario Regional Este, Maldonado; 
Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores, SNI ANII (Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación) (Uruguay)  anavallarino@fadu.edu.uy 
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fortalezca la integración socio-territorial en nuestro país y ponga en valor un patrimonio 

colectivo.  

Se apunta a desarrollar, por un lado, un  portal de contenidos (www.ombues.edu.uy) y 

una comunidad asociada al mismo, que a un tiempo habilite y se alimente del enlace 

continuo entre espacios reales y representados asociados a los ombúes. El portal da cuenta 

de las actividades realizadas en el proyecto, contiene una base de datos sobre 

representaciones artísticas y una cartografía centrada en los ombúes. Por otro lado, se 

desarrolla una aplicación (app) para dispositivos móviles  (tablets y celulares IOS y 

Android) y dispositivos del Plan Ceibal3.  

Además de estos productos, los procesos son fundamentales para el proyecto por lo que 

se inserta el proyecto en la enseñanza de grado y posgrado; talleres presenciales con niños 

y maestras en escuelas en pequeñas localidades del interior y de Montevideo además de 

organizar o participar en eventos nacionales e internacionales y de articular con actores 

diversos.  

Este es un proyecto colaborativo que sigue una dinámica de interacción entre un equipo 

base multidisciplinario  e interdisciplinario4 y un amplio abanico de colaboradores 

 
3 “Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el objetivo de apoyar con 

tecnología las políticas educativas uruguayas. Desde su implementación, cada niño, niña y adolescente que ingresa al 
sistema educativo público en todo el país accede a una computadora para su uso personal con conexión a Internet 
gratuita desde el centro educativo. Además, Plan Ceibal provee un conjunto de programas, recursos educativos y 
capacitación docente que transforma las maneras de enseñar y aprender” (https://www.ceibal.edu.uy/es/institucional) 

4 (1) Udelar: (1.1) FADU_ Instituto de Proyecto  (coordinación): Ana Vallarino (responsable); Verónica Romero 
(2019-actualidad); Elisa Gambetta (2019- actualidad); José Alvariza (2020-actualidad); Ivanna Bello (2021- 
actualidad); Rocío Álvarez (2020); José Risso (2020-actualidad); Laura Pirrocco (2016-2019); Claudia Costa (2018-
2019); Leandro Reimundi (2018-2019); Santiago Ventós (2018-2019); Leticia de la Vega (2014-2016); Natalia 
Campos (2015); Fabiana Oteiza (2014)  / Soporte Informático: Fabián Melo (2019-actualidad); Nadia Chaer (2016- 
actualidad); Nicolás Torres (2014-2015) / Departamento de Informática: Marcelo Payssé (2019-actualidad); Luis 
Flores (2019-actualidad); Raúl Buzó (2019-actualidad) / Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual: Sebastián 
Suárez (2017- actualidad); Darío Invernizzi (2017); Cynthia Olguin (2014-2015). (1.2)  CURE_ LDP: Ana Vallarino 
(responsable curso Métodos de investigación en Ciencias Sociales); Pablo Ross (2013-2020); Mariana Rodríguez 
(pasante, 2020- actualidad); Andrea Caporale (pasante 2019); Andrés Nuñez (chofer, 2019 – actualidad); Jessica 
Mesones (2016-2018).  (1.3) Facultad de Ingeniería FING_ Instituto de Computación: Raquel Sosa (responsable 
por FING); Andrés Veiro (2019-2020); Estudiantes Módulo de extensión 2021: Ana Machado; Pablo Piazze; Diego 
Pigola; Javier Cardozo; Nicolás Herrera; Cecilia Pirotto; Joaquín Aguirre; Martina Señoris y Virginia Yemini (2017-
2019); Leonardo Vidal (2014) / Instituto de Agrimensura: Eduardo Vázquez (2019-actualidad); Miguel Gavirondo 
(2019); Bruno Silveira (2019) / Pasantes: Nerbenn Lazo (2019); Pilar Diez (2019) / Tecnicatura en Cartografía: Silvia 
Rodríguez (pasante, 2019-actualidad) / Instituto de Agrimensura: Eduardo Vázquez (2019-actualidad); Miguel 
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individuales e institucionales, a nivel nacional e internacional, integrando extensión, 

enseñanza e investigación. Los ombúes son fin en el proyecto de investigación y, en tanto 

vehículos del conocimiento, instrumento de inspiración e integración en la propuesta de 

extensión. La metodología es, por su parte, herramienta de enlace con la enseñanza en la 

LDP CURE y en la Facultad de Ingeniería fing (Udelar). 

Se parte de dos nociones fundamentales, la de paisaje – en tanto articulación entre 

prácticas y representaciones humanas 

referidas a la naturaleza- y la de 

cartografía, como un proceso de 

territorialización por el cual la sociedad 

da sentido e identidad a sus espacios 

vitales. Se considera al hombre en tanto 

trilogía humana (como especie, 

individuo y ser social) perteneciente y 

exterior a la naturaleza. La naturaleza se 

toma como una construcción colectiva, 

que tiene a la vegetación en general y a 

los árboles en particular como 

componentes paradigmáticos debido a 

su capacidad de evocación.  

Phytolacca dioica es una especie 

vegetal de porte arbóreo, indígena de la 

pampa húmeda. Se la ha elegido como 

hilo conductor de este trabajo por sus 

 
Gavirondo (2019). (1.4) Facultad de Agronomía FAGRO_ Departamento de Biología Vegetal: Gabriela 
Speroni  (2013- actualidad). (2) Intendencia de Fray Bentos_ Sitio Patrimonial Fray Bentos - Museo de la 
Revolución Industrial: Mag. Arq. Mauro Delgrosso (2019-actualidad) / Dirección de Turismo: Silvia Borba (2021). 
(3) Escuela Agraria  de Fray Bentos: Ramiro Buzó (diretor, 2019-actualidad); Jorge Mendiondo (2019-actualidad); 
Félix Bernal (2019-actualidad) (4) Escuela nº 5 de Fray Bentos: Johana Miñán (2018-actualidad); Carolina 
Angenscheidt (2018-2019). (5) Museo Figari (2016): Thiago Rocca; Paola Puentes; Alicia Barretto; Lucía Draper; 
Juan Manuel Sánchez; Eloísa Ibarra; Fernando Stevenazzi. A este equipo base se suman actores externos, 
directores/as, maestras y niños de las escuelas, así como los estudiantes de los cursos universitarios (grado y 
posgrado) asociados y un amplio espectro de colaboradores 

Genealogía y esquema del proyecto OMBÚes 
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cualidades plásticas, fisiológicas y simbólicas que la convierten en una especie 

emblemática de la Pampa húmeda, de importancia capital en la identidad y en el 

patrimonio cultural del Uruguay. 

Este proyecto se inserta en las líneas de trabajo permanente del Departamento Paisaje y 

Espacio Público del Instituto de Proyecto (ex–Instituto de Diseño) de la FADU Udelar, 

desde donde es coordinado. Además ha obtenido financiación como proyecto de 

extensión (2014) y como Espacio de Formación Integral EFI (2017 y 2018) de FADU. 

En 2016 obtuvo apoyo del Museo Figari para la realización de una exposición en el 

mismo, titulada “OMBÚes. Prácticas y representaciones” complementada con un 

catálogo homónimo (VALLARINO, A. & ROCCA, T. 2016). Asimismo, ha obtenido 

apoyo del Ministerio de Educación y Cultura MEC, en diversas ocasiones desde 2013  

para la realización de talleres escolares en el marco de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología (Semanacyt5), los cuales fueron germen de las actividades de extensión 

actuales. 

En 2019 se obtuvo el apoyo de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 

Medio CSEAM Udelar en su programa de fortalecimiento de trayectorias integrales para 

una instancia particular del proyecto  centrada en valorizar paisajísticamente la zona 

circundante al ex frigorífico Anglo, foco del Paisaje Industrial Fray Bentos (PIFB), 

declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2015. 

Metodología 

Se sigue una estrategia de trabajo integral y colaborativa, generando conocimiento en 

forma transdisciplinaria; la recolección, divulgación y difusión de información fortalece 

los valores patrimoniales, las identidades local y nacional y el sentido de pertenencia a 

una comunidad. La TIC es el eje del proyecto, articulando todas las actividades. Esta 

sigue el espíritu de UNESCO en cuanto a “contribuir al acceso universal a la educación, 

la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad”  

 
5 “Todos los años durante el mes de mayo celebramos la ciencia y la tecnología que se desarrollan en Uruguay a 

través de diversas actividades aptas para todo tipo de público con el fin de inspirar el disfrute por el conocimiento y la 
vocación de futuras generaciones” (Ministerio de Educación y Cultura, 2018) 
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(UNESCO) . Se articula arte, ciencias naturales, ciencias humanas y sociales, técnicas y 

tecnologías.  

Portal de contenidos 

El portal contiene una base de datos con saberes, mitos y leyendas, representaciones 

(plásticas, literarias, fotográficas y musicales) y prácticas (urbanísticas, arquitectónicas, 

paisajísticas y sociales) asociadas a la especie y a ejemplares vegetales.  

Asimismo, la web recibe a la cartografía colaborativa que se está armando con foco en el 

Uruguay (zonas rurales y urbanas), georeferenciando  ombúes (individuos o 

agrupaciones)  y prácticas asociadas.  

Enseñanza de grado 

Se interactúa con la Licenciatura en Diseño de Paisaje CURE (curso de Métodos de 

investigación en Ciencias Sociales , pasantías) y la Facultad de Ingeniería (Tecnólogo en 

Informática, Tecnólogo en Cartografía, Agrimensura, Ingeniería en Computación) 

Enseñanza de posgrado 

 Se insertó el proyecto en el Diploma de Especialización en Proyecto de Paisaje FADU 

(2013) difundiendo el proyecto y tutoreando trabajos asociados. 

Trabajo en territorio 

Se interactúa con actores locales, intercambiando saberes, y se realizan relevamientos de 

terreno georeferenciando individuos y agrupaciones de ombúes.  

Talleres escolares 

Apuntan a poner en valor relaciones cotidianas y eventuales con la naturaleza. Se ha 

trabajado con más de 800 niños y adolescentes en 14 escuelas y 2 liceos en localidades 

urbanas  y rurales de 10 departamentos del Uruguay (Canelones, Colonia, Durazno, 

Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo,  Río Negro, Rocha, Soriano ).  

Divulgación y difusión 

Se realizan presentaciones en eventos nacionales e internacionales. En 2018 se participó 

en el Festival Internacional de Innovación social (Parque Batlle, Montevideo). En 2016 

se organizó con el Museo Figari una exposición sobre la temática, presentando resultados 
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del proyecto ( se incluyó una muestra con todos los dibujos realizados por los niños en 

los talleres ). 

Resultados, discusiones y análisis 

Se ha avanzado en la alimentación de la base de datos referida a las representaciones así 

como en la cartografía. Se ha realizado asimismo un volumen importante y amplio 

territorialmente de trabajo con actores locales y en el marco de los talleres escolares.  

Sin embargo, una propuesta trandisciplinaria y que apuesta a las TIC y a la 

descentralización  se enfrenta de continuo con dificultades teóricas, operativas y 

logísticas. Las carencias en software y recursos humanos en TIC en FADU, expresadas 

en el informe sobre mejora de las TIC (Bonfiglio, 2019) son una dificultad constante al 

interior del equipo base y en el relacionamiento con los otros servicios (FING) que vienen 

a sumarse a las complejidades teóricas de los diálogos entre disciplinas.  

Las estrategias colaborativas  y los datos abiertos son un motor del proyecto si bien se 

enfrentan de continuo con los estándares de valoración de la investigación.  

En 2020 y 2021, el trabajo de campo y los intercambios con los actores locales se han 

visto frenados por la Pandemia.   
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Resumo 
 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar os caminhos que estão sendo percorridos para 
a institucionalização da Política de Avaliação da Extensão da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Inicialmente, contextualizamos esta iniciativa no âmbito do 
trabalho desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG em articulação com o 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 
Brasileiras (FORPROEX). Em seguida, descrevemos as cinco etapas em que este trabalho 
foi segmentado, com destaque para a participação dos Centros de Extensão, recém-
institucionalizados. Finalmente, suscitamos o debate sobre a necessidade de consolidação 
de processos avaliativos da extensão universitária. 

Palavras-chave: Gestão; Avaliação; Extensão Universitária; Brasil. 
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Introdução 

 A avaliação da extensão tem sido pensada desde os primeiros encontros do Fórum 

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

(FORPROEX). Santos, Meirelles e Serrano (2013) mencionam que, já em 1991, o V 

Encontro Nacional do Fórum registrava a necessidade de se trabalhar o tema da avaliação 

da extensão e de se construir indicadores para tal. 

 A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ativa participante do 

FORPROEX por meio da sua Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), manteve-se alinhada 

às suas discussões e buscou implementar o seu sistema de avaliação da extensão, ao 

mesmo tempo em que trabalhava pela institucionalização7 dessa importante frente do 

fazer universitário. 

 Para possibilitar o acompanhamento e a avaliação da extensão na UFMG, desde o 

início da década de 1990, a PROEX tem dedicado esforços para a criação, a manutenção 

e o aprimoramento de um sistema informatizado de registro das ações de extensão 

universitária8, dentro do contexto de diversidade e multiplicidade das ações 

desenvolvidas na Universidade e pela necessidade de se padronizar os registros para o 

seu adequado acompanhamento e avaliação. Destacamos com isso que o Sistema de 

Informação da Extensão (SIEX) foi pensado, em sua origem, também como um 

instrumento de avaliação da extensão (QUEIROZ, 2018). 

 Por meio dos dados do SIEX, disponibilizados nos relatórios de gestão da PROEX 

desde o ano de 1995, é possível acompanhar a evolução dos registros e da própria 

extensão na UFMG. Esses dados constituem-se como as primeiras fontes de 

acompanhamento longitudinal da extensão na instituição. 

 
7 Por institucionalização da extensão, entendemos os esforços para o seu reconhecimento e a sua valorização formal na 
Instituição, posição que pode ser apreendida com “a adesão dos atores envolvidos às normas, à legislação e a valores 
partilhados” no âmbito institucional (CUNHA, GUIMARÃES, 2013, p. 128). 
8 Chamado de SIEX desde a sua primeira elaboração, o primeiro sistema informatizado de registro da extensão foi 
lançado em 1993. Na gestão da Proex (2002/2006), o SIEX foi aberto para todo o país sob a denominação de SIEX 
Brasil, passando a ser utilizado por 37 instituições brasileiras de ensino superior, ainda sob a gestão da UFMG 
(OLIVEIRA, 2014). 
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 Na década de 1990, o acompanhamento e avaliação da extensão caminhavam no 

sentido de verificar o grau de formalização da extensão na estrutura universitária, a 

clareza dos conceitos e tipologias e a necessidade de se registrar as atividades em um 

sistema de informação para obtenção de um banco de dados acerca da extensão em cada 

universidade brasileira (FORPROEX, 1993; NOGUEIRA, 1999). 

 Um pouco mais tarde, em 1997, em um dos seus encontros, o FORPROEX 

discutiu a autonomia universitária, a avaliação e deliberou como indicador de avaliação 

da concepção de extensão das instituições universitárias a “indissociabilidade”, a 

“interação universidade/sociedade”, a “interdepartamentalidade/interdisciplinaridade”, a 

“participação discente” e a “continuidade” (FORPROEX, 1997a). Tais categorias deram 

origem às diretrizes para a práxis extensionista que o Fórum viria propor 

(indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; interdisciplinaridade; interação 

dialógica; impacto sobre a formação do estudante; impacto e transformação social) e que 

permanecem orientando a avaliação da extensão. 

 Em 2010, a PROEX criou, em sua estrutura organizacional, uma coordenadoria 

dedicada à avaliação da extensão, a qual foi reestruturada durante a mesma gestão (2010-

2014) para se tornar a Diretoria de Avaliação da Extensão (DAEXT). A DAEXT Foi 

mantida na gestão 2014-2018 para a estruturação de uma Política de Avaliação da 

Extensão na UFMG, quando foram iniciados processos de avaliação que se encontram 

em continuidade nos dias de hoje. Nessa gestão, cabe ainda destacar que a PROEX obteve 

participação na Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) da UFMG. 

 Desde 2018, as Diretorias de Fomento da Extensão e de Avaliação da Extensão 

foram unificadas com o objetivo de integrar os processos de avaliação e fomento da 

extensão, constituindo-se a atual Diretoria de Fomento e Avaliação da Extensão (DAFE), 

responsável pela continuidade dos trabalhos de avaliação, dos quais resultaram a Política 

de Avaliação da Extensão na UFMG cujo processo de institucionalização será 

apresentado neste trabalho. 

 Mais recentemente, os Centros de Extensão (CENEX) foram formalmente 

integrados à estrutura organizacional da Universidade, o que representa um avanço 
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importante na evolução da institucionalização da Extensão. Após quatro décadas de 

atuação, em 2020, duas resoluções do Conselho Universitário e uma do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) normatizaram a institucionalização dos CENEX 

como órgãos colegiados vinculados às unidades acadêmicas e especiais da UFMG. 

Responsáveis pela aprovação, acompanhamento, registro e avaliação das ações 

extensionistas nas respectivas unidades, os CENEX são interlocutores fundamentais para 

o processo de institucionalização da Política de Avaliação da Extensão. 

Objetivos 

 Apresentar, em linhas gerais, a Política de Avaliação da Extensão da Universidade 

Federal de Minas Gerais e os caminhos que estão sendo percorridos para a sua 

institucionalização.  

Metodologia e Resultados preliminares  

 Como mencionado anteriormente, o processo de institucionalização da extensão 

na UFMG teve diferentes formatos e prioridades que envolveram o estabelecimento de 

normas institucionais regulamentadoras, a valorização da extensão na carreira docente, a 

participação da avaliação nos eventos e editais de fomento da PROEX, além da realização 

de procedimentos específicos. A sistematização da Política de Avaliação é, portanto, 

resultado desse acúmulo de trabalho da PROEX, observado desde os anos de 1990. 

 Com vistas a institucionalização da Política de Avaliação, o primeiro passo foi a 

escrita do documento pela equipe da DAFE, no ano de 2020. Além da introdução, o 

documento é composto pela seção “Histórico, motivação e prognóstico da avaliação”, que 

contém um breve histórico da avaliação da Extensão na UFMG e a sua relação com a 

avaliação em âmbito nacional; a motivação/ justificativa, que sinaliza o porquê da 

construção do documento e também os pressupostos teóricos que orientam a avaliação 

prospectada pela DAFE/PROEX. Ele também é composto pelos “Objetivos”, divididos 

entre objetivo geral e específicos, que retratam a razão de existir da política e, por último, 

pela seção “Ações, procedimentos e instrumentos de avaliação”, que apresentam o 

trabalho avaliativo em andamento, e os avanços planejados para a consolidação da 

585



                              

 

avaliação. Ainda nesta seção, têm destaque os indicadores desenvolvidos a partir das 

dimensões avaliativas9 propostas pelo FORPROEX (2017), que foram classificados como 

passíveis de serem obtidos em curto, médio e longo prazo. 

 Em 2021, demos início ao segundo passo com a discussão da Política de 

Avaliação com os demais setores da PROEX, que forneceram críticas e sugestões para a 

sua melhoria. Tais apontamentos foram sistematizados pela equipe da DAFE e 

incorporados ao documento.  

 Por sua vez, a terceira etapa abrangeu a apresentação da Política de Avaliação 

para coordenadores/as e funcionários/as dos Centros de Extensão das Unidades 

Acadêmicas e Especiais da UFMG, em uma reunião on-line. Além disso, a equipe da 

DAFE elaborou um formulário com uma chave de leitura para o referido documento, de 

forma a incentivar as críticas, sugestões e demais contribuições que as equipes do CENEX 

tivessem em relação à Política. Vale ressaltar que este formulário também foi 

compartilhado com a Comissão Própria de Avaliação da UFMG. 

 Atualmente, estamos dando início à quarta etapa, que envolve a compilação das 

devolutivas dos CENEX e da Comissão Própria de Avaliação da UFMG. Em seguida, 

pretendemos seguir para o quinto passo: encaminhar a Política de Avaliação para ser 

discutida na Câmara de Extensão, que é formada por representantes eleitos do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFMG e tem a responsabilidade de 

acompanhar a implementação da política e o desenvolvimento das ações de extensão, 

normatizando os processos ligados às práticas extensionistas. 

Considerações finais  

 O referido documento da Política de Avaliação engloba um conjunto de ações 

articuladas com o intuito de delinear diretrizes e princípios e de tornar permanente a 

avaliação institucional da extensão na UFMG, além de gerar insumos para retroalimentar 

a gestão e o processo de formulação de políticas para a extensão. Com esta iniciativa, 

 
9 Dimensões avaliativas: Indicadores de Política de Gestão, respondido pela gestão da unidade; Indicadores de 
Infraestrutura; Indicadores de Plano Acadêmico; Indicadores de Relação Universidade-Sociedade e Indicadores de 
Produção Acadêmica. 
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esperamos suscitar o debate sobre a consolidação de processos avaliativos da extensão na 

expectativa de fortalecer sua dimensão formativa, produtora de conhecimentos e de 

transformação social em constante diálogo com a comunidade. 
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“TITULO: Voluntariado y Prácticas Académicas Solidarias. 
Reflexionando sobre el valor pedagógico, académico y solidario.”1 

 
Abog. Sabrina Liliana Rebollo2 

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 
 

Resumen: 

Desde la emergencia hídrica del año 2003 en la ciudad de Santa Fe, la universidad 

cuenta con el programa voluntariado universitario, la catástrofe fue la causa de la 

sanción de la resolución C.S 76/2004 que se originó tratando de dar una respuesta a la 

necesidad surgida de regularizar e institucionalizar las prácticas voluntarias, solidarias, 

de modo programático y orgánico en los distintos proyectos y programas de extensión. 

La creación de este programa se constituyó a lo largo de estos años en un dispositivo de 

gestión que habilita a la participación de toda la comunidad universitaria, 

fundamentalmente de estudiantes de nuestra universidad. Se trata de recuperar en las 

prácticas voluntarias no sólo su faz solidaria, sino la dimensión educativa y pedagógica 

que ellas encierran. 

En la actualidad, se cuenta con una nueva resolución CS Nº 95/21 que expresa     la 

evolución del concepto de voluntariado, jerarquizando el término y diferenciando las 

Prácticas Solidarias de las Prácticas Académicas Solidarias 

 

Palabras-clave: voluntariado- institucionalización –Prácticas académicas solidarias 

 

                                                             
1 Trabajo presentado en el Eje de Institucionalización de la  Extensión Universitaria: Gestión de la Extensión, 
planificación, evaluación e indicadores, del V Congreso de Extensión de la AUGM.  
2 Graduada de FCJS-UNL. Ayudante de cátedra en la optativa Extensión Universitaria. Coordinadora Área Practicas 
Académicas Solidarias. Secretaría de Extensión Social y Cultural. Universidad Nacional del Litoral. Participante en 
varios proyectos de extensión como voluntarias, participante académica y responsable financiara. Correo electrónico: 
voluntariado@unl.edu.ar  
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Introducción 

La resolución 76/2004 que dio nacimiento a la creación del Programa de Voluntariado, 

fue el punto de partida para comenzar un camino a la regularización e 

institucionalización de estas prácticas que funcionan fuera del aula, la UNL, como 

universidad reformista, ha jerarquizado en los últimos años la participación de la 

comunidad universitaria en las actividades extensionistas.  

Hoy en día el Programa de Voluntariado UNL, funciona de manera transversal con 

todos los programas de la Secretaría de Extensión Social y Cultural, y en consecuencia 

con los proyectos que  integran esos programas con el  objetivo  de promover la 

participación responsable y solidaria de la comunidad académica en articulación con la 

sociedad civil en pos de abordar necesidades y problemáticas  en las que,  la universidad 

interviene  a través de estos  dispositivos que están diseñados para actuar en el marco de 

un proceso dialógico de generación  y apropiación de conocimientos. 

Es importante mencionar que como consecuencia de esa convicción que nació a causa 

de la emergencia hídrica y que movilizó al movimiento estudiantil a responder por la 

sociedad misma, se fueron dando diferentes discusiones entre los actores universitario, 

más precisamente de un grupo de consejeros estudiantiles que en el año 2007 presentan 

un proyecto para incorporar institucionalmente las prácticas de extensión  a las 

propuestas curriculares de las carreras de la UNL, ese proyecto se materializo en la 

Resolución nº 274 CS, teniendo como objetivo profundizar alternativas de formación de 

profesionales sólidos y fundamentalmente comprometidos con la sociedad. Dicha 

normativa plantea que: “…la participación de alumnos en las prácticas de extensión los 

pone en contacto con una realidad que los coloca en situación de asumir una visión 

solidaria del conocimiento que fueron construyendo en la Universidad y que les implica 

abordajes de tipo profesional. Estas experiencias significan la asunción de una 

perspectiva preocupada por la formación de profesionales críticos, conscientes de su 
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compromiso social en el ejercicio profesional y requiere de una visión pedagógica que 

aborde la práctica y favorezca procesos de reflexión sobre las vivencias reconstruidas 

sistemática y conceptualmente, con el objeto de someterlas a niveles crecientes de 

teorización. 

 

Sin dudas, podemos afirmar que Nuestra universidad siempre ha dado muestras de la 

convicción   que la Extensión, conjuntamente con la investigación y la docencia, 

constituyen los pilares básicos sobre los que se construye un modelo de universidad 

democrática y comprometida socialmente, y en este sentido, no fue diferente con el 

Programa de Voluntariado Universitario específicamente. 

 

Desarrollo 
Fortaleciendo y consolidando el proceso de institucionalización e 

implementación del voluntariado como una práctica académica y solidaria en la 

UNL 

 

 

Durante los últimos años, en varias oportunidades la denominación de voluntariado ha 

generado discusiones, sobre la pertinencia del término en cuanto a sus implicancias 

teóricas y prácticas. El término de Voluntariado es el más utilizado internacionalmente 

a la hora de referirse a personas que realizan actividades en forma voluntaria, no 

obligatoria, donde se supone que no existen demasiadas regulaciones, ni exigencias, 

justamente por este carácter de “voluntario”, que a veces puede llevarnos a 

interpretaciones confusas, que lo asocian a un bajo nivel de compromiso. Podríamos 

interpretar que esta condición de ser voluntario corre el riesgo de agotarse, 

extinguirse.  Algunos de estos motivos fueron re-significando el concepto que es 

universalmente utilizado para identificar personas que realizan tareas solidarias, 

sacrificadas, intencionales,  sin exigencias de recompensas económicas, hay que 
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agregar que en  nuestra universidad este concepto fue siendo enriquecido con  

matices que hacen a la jerarquización del Voluntario/a como tal, otorgándoles una 

impronta reformista desde una faz subjetiva, y la fuerte adhesión y creencia a los 
principios de  la reforma del 18. En tal sentido conceptualizar a la extensión 

universitaria implica ir más allá de la simple voluntad manifestada en actividades 

nobles y solidarias. El reformismo supone que la Universidad solo puede realizar su 

función social desarrollando la extensión.  No es  voluntarismo el que moviliza a la 

formación, transferencia y transformación  del conocimiento científico en un proceso 

de interacción con el medio que la circunda, sino la convicción,  la voluntad entendida 

como el  carácter, el arrojo, el compromiso  que identifican  el “deber ser” de la 

Universidad Reformista y que  se plasman en políticas institucionales,  prácticas  y 

experiencias educativas , en principios que se traducen   en los primeros escritos de 

inicios del S. XX y donde la extensión universitaria es un pilar fundamental para el 

desarrollo integral de los profesionales. Así lo demuestra la UNL reafirmando este 
principio en los documentos institucionales como lo son: el nuevo estatuto (2012) y el 

Plan de Desarrollo institucional (2010-2019) y el Plan institucional estratégico 100+10 

elaborado en el año 2020. También nos encontramos con otros documentos 

importantes, como la sanción del Código de Ética aprobado por Resolución CS Nº 

168/2004, son normativas que abren la posibilidad de que tanto docentes como 

estudiantes, graduados y no docentes de la UNL participen de modo programático y 

orgánico en los distintos proyectos de extensión y otras acciones en materia de 

extensión social del conocimiento. En el mismo surge un plexo normativo que 

contempla “deberes del voluntariado hacia los beneficiarios”, “deberes del voluntario 

hacia la/s organización/es convocantes”, “deberes del voluntario hacia los otros 

voluntarios”, “deberes del voluntario hacia la sociedad” y “derechos de los voluntarios”. 

En la actualidad, el voluntariado universitario se encuentra formando parte del Sistema 

Integrado de Programas y Proyectos de Extensión de la UNL3,  como  programa 

transversal, coadyuvando como dispositivo de gestión a la realización de acciones de 

extensión.  
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Desde su implementación, se han ido diseñando diferentes instancias que responden a 

necesidades formales- administrativas y pedagógicas que permiten fortalecer la 

institucionalización de esta práctica voluntaria, acentuando su carácter solidario y su 

potencial educativo. Desde la coordinación del Programa se diseñaron diversos 

dispositivos de gestión que se traducen en actos administrativos para dar marco formal a 

la propuesta de participación. Incorporarse como voluntario en un programa o proyectos 

de extensión implica para todos los involucrados   asumir un compromiso, que se 

traduce en cumplir exigencias, requisitos y pautas establecidas con anticipación y que 

son condición indispensable para el reconocimiento y certificación final.   (fichas de 

inscripción; acta acuerdo, informes de evaluación y autoevaluación, entre otras). Cada 

uno de estos instrumentos fueron diseñados para recuperar las experiencias con la 

mayor cantidad de información que se cree necesaria. 

 La participación de los estudiantes en situaciones reales de aprendizaje situado requiere 

por parte de los docentes de una minuciosa planificación, un plan de tareas pensadas en 

pos de los objetivos planteados, que permita a quienes se desempeñan como 

voluntarios/as múltiples experiencias de aprendizaje, así como aproximaciones y 

valoraciones sobre su desempeño en el proyecto o programa de referencia. En cuanto a 

la evaluación de la experiencia desde la coordinación del programa se solicitan la 

confección de informes   por parte de los voluntarios, son planteados de acuerdo a la 

duración de la propuesta y, que tienen por objetivo registrar las vivencias y aprendizajes 

en sus diferentes dimensiones: técnicos-académicos-personales. Fue necesario 

desarrollar guías que acompañan el proceso vivenciado que busca sistematizar la 

información, aspectos cognitivos, como también registrar reflexiones personales, 

vinculadas a aspectos emocionales-afectivos. 
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Asimismo, la dirección del Proyecto o Programa, tiene la exigencia de incorporar 

durante el desarrollo y al finalizar el proyecto, estrategias de evaluación.  En este 

sentido la perspectiva de evaluación al que se adhiere es aquella que proveerá al 

voluntario/a de elementos para mejorar su desempeño, valorará su participación, su 

contribución al proyecto, su integración al equipo, indicando las actividades 

desarrolladas por los mismos, así como el grado de compromiso manifestado, este tipo 

de evaluación se denomina evaluación formativa. En estas situaciones la evaluación se 

encuentra integrada de manera natural en el proceso didáctico abarcando al alumno 

como “ser” que está aprendiendo, “(…) por eso es globalizadora, ya que abarca toda su 

personalidad y también es holística (abarca todo), es decir nos permite comprenderlos 

como personas”.  (Gimeneo Sacristán, 1997:387) 

 

Los desafíos que se fueron afrontando en los últimos años hablan de cientos de 

estudiantes que participan en los diferentes dispositivos diseñados por la secretaria de 

extensión, estas propuestas se presentan  como verdaderas situaciones auténticas  donde 

se ponen a prueba las habilidades y conocimientos teóricos aprendidos en las aulas, pero 

donde también se manifiesten otros valores vinculados a la solidaridad, la empatía, el 

compromiso social, la afectividad, pero hay un elemento central en estas prácticas que 

se enmarcan en el voluntariado, se trata  del conocimiento académico,  es lo que las 

distingue de cualquier otra práctica. 

 

En estos últimos años (2018-2021) y teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo anterior 

se fueron generando diferentes espacios internos para que la normativa del Programa 

coincida con estos cambios que venían sucediendo en la práctica por la misma 

jerarquización del término voluntario.  Es por ello que se propuso la modificación del 

art. 2 de la Resolución C.S. n.º 76/04 donde se dispone la creación del Régimen de 
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Voluntariado Universitario. Se incorporan dos conceptos que nos parecen 

fundamentales a la hora de distinguir el tipo de actividad que realiza el o la voluntario/a. 

 

En el Anexo de la nueva resolución C.S nº 95/21, su art 1 define dos tipos de Prácticas. 

Las Prácticas Académicas Solidarias son aquellas que constituyen actividades de 

formación, construcción y transformación del conocimiento científico, en un proceso de 

interacción en el medio social, cultural y productivo. Se enmarcan en los Programas y 

Proyectos de Extensión en todas sus modalidades. Por otro lado, las Prácticas Solidarias 

que son aquellas actividades específicas y eventuales, enmarcadas en Programas de 

Extensión y otras líneas de acción desarrolladas por la Secretaría de Extensión Social y 

Cultural. 

Además de esta distinción de términos, también surgieron otros cambios con respecto a 

las funciones e implementación, monitoreo, certificación y la incorporación de otro 

anexo con sus derechos y obligaciones denominado Acta Acuerdo entre el voluntario/a 

y la secretaría de extensión social y cultural, documento que en el régimen anterior no 

había sido incluido oportunamente. 

Los avances que se van generando, tienen que ver con esta concepción de lo que 

significa trabajar la extensión bajo la perspectiva reformista, involucrando a la 

comunidad universitaria en espacios donde asumen un compromiso social determinado 

por esa interacción con la comunidad misma, identificando problemas sociales, 

elaborando proyectos y actividades significativos para los sectores sociales, articulando 

con los actores externos a la universidad intercambiando distintos saberes que aportan al 

crecimiento como comunidad.  

La visión de la Universidad Nacional del Litoral está movilizada por el medio que la 

circunda, el plan institucional estratégico 100 +10 aprobado en el año 2020 es un 

ejemplo de adaptabilidad, la misión que este presenta expresa: 
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“La Universidad Nacional del Litoral, constituida como república universitaria, 

comprometida con los postulados reformistas que le dieron origen, sostiene como 

bandera irrenunciable la educación como bien público y derecho humano universal y, 

tal como lo establece el preámbulo de su Estatuto, proyecta sus acciones reivindicando 

el pluralismo de ciencias e ideas, la formación de sujetos libres y respetuosos de los 

derechos humanos, los valores democráticos y el desarrollo sostenible, con inserción en 

el sitio y en el mundo. Convencida de que la legitimidad en la toma de decisiones es la 

base de la construcción colectiva, y asumiendo el compromiso de que dicha legitimidad 

se construye a partir de consensos entre iguales, apuesta por la inclusión y la no 

discriminación sustentando sus acciones en el enfoque de derechos humanos, en el seno 

de su comunidad universitaria y en el respeto de los mecanismos institucionales 

estatutariamente acordados para la toma de decisiones, y con una política de gobierno 

abierto que garantiza su accionar público…”  

 

La articulación sostenida a lo largo del tiempo con las políticas públicas de cada 

territorio donde la extensión universitaria interviene desde sus diferentes modalidades, 

cumple concretamente con lo que plantea el PIE100+10 (2020). Lograr la coherencia 

entre la realidad y las normativas vigentes es un desafío constante en un contexto tan 

incierto como el que se está viviendo. El esfuerzo por estar a la altura de las necesidades 

de nuestra comunidad en particular y de la sociedad argentina en general, se visualiza en 

diferentes resultados institucionales, como son los proyectos aprobados anualmente, el 

crecimiento en la participación de los voluntarios, la ejecución de presupuestos que 

garanticen las actividades extensionistas, y todas aquellas inversiones que la universidad 

busca para el desarrollo de las actividades que se eligen priorizar, etc. 
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A modo de Conclusión: 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y considerando el contexto de 

pandemia iniciado en marzo de 2020, el programa de voluntariado actuó como un 

espacio de contención y articulación con diferentes organismos de la sociedad tratando 

de dar respuestas y contribuyendo con sus recursos la situación de la población más 

vulnerada por la situación de COVID 19. En este sentido, puede mencionarse el trabajo 

realizado entre el ministerio de salud de la provincia de santa fe y estudiantes 

voluntarios de la carrera de medicina colaborando en diferentes acciones en relación al 

covid 19. 

También se trabajó con la población de adultos mayores y estudiantes voluntarios de 

diferentes carreras de la UNL, no solo en la salud física de los mismos, sino también en 

la asistencia presencial y tecnológica, pudiendo relevar datos que aportaron a la 

elaboración de diferentes espacios de entretenimiento digital, como talleres de uso de 

nuevas tecnologías y acompañamiento presencial con tareas de primera necesidad como 

supermercado y farmacia. Otro ejemplo fue la solicitud de una Organización Social 

denominada “La Poderosa” situada en barrio Chalet de la ciudad de santa fe, donde por 

el  cierre de las escuelas, los niños, niñas y adolescentes se vieron afectados al no poder 

avanzar con los conocimientos que exige el ministerio de educación, considerando que 

tampoco contaban con internet o los medios necesarios para poder lograrlo y a esto se 

sumó la poca concurrencia de voluntarios de la organización para acompañar en esos 

procesos. 

En este marco, la organización recurre a la universidad para convocar estudiantes con el 

objetivo de acompañar a esos niños y niñas que concurrían al centro cultural, es 

entonces que desde el segundo cuatrimestre de 2020 y hasta febrero de 2021 el 

programa se comprometió a acompañar en esta actividad generando la convocatoria a 

voluntarios de diferentes carreras para el acompañamiento educativo solicitado, cabe 

destacar que la inscripción fue más que satisfactoria. La actividad no solo tuvo que ver 
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con la convocatoria de estudiantes voluntarios sino también con la capacitación de éstos 

y de los voluntarios e integrantes de la organización. 

Una vez finalizado el trabajo con la organización y habiendo tenido una evaluación 

altamente significativa por todas las partes, en acuerdo entre el programa de 

voluntariado, la organización y equipos docentes extensionistas se presenta un Proyecto 

de Interés Institucional, no solo dedicando contenido al acompañamiento educativo, 

sino que trasladando también otros diagnósticos que surgieron de los relevamientos 

hechos en la actividad principal, entre lo que podemos mencionar; los derechos en 

cuanto a la autonomía progresiva de los niños y niñas y también la promoción de la 

educación sexual integral para les niñes y adolescentes, sumando en esta oportunidad a 

los establecimientos educativos y articulando con otras organizaciones cercanas a “La 

poderosa”. Este proceso que atravesamos recientemente, nos sirve de ejemplo de cómo 

la universidad se compromete a través de sus recursos con necesidades que nacen de 

nuestra comunidad. En este caso se puso en marcha un equipo interno para dar respuesta 

a situaciones que se dispararon en el territorio que no surgieron, en principio de la 

primera demanda anunciada por la organización; pero entendemos que en las 

actividades extensionistas donde se convive en un territorio con otros actores, 

indefectiblemente se evidencian todos tipo de situaciones, donde a veces la universidad 

escapa en dar soluciones porque se entiende que no es su rol el de asistir en carencias 

donde el estado es responsable; pero sí puede comprometerse y hacerse cargo de 

algunas situaciones, como en este caso, a través de un proyecto de extensión y  ser una 

parte de la solución de esa pequeña población. 

La misión de la universidad dedicada a complementarse con la realidad social es un 

desafío constante que se intenta enfrentar notablemente con todos los dispositivos y 

recursos que están a su alcance. 
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Resumo simples

Além da base teórica  e  prática  inerente  ao exercício  da atividade,  o  profissional  da
saúde deve dominar conceitos que não estão associados diretamente ao contato com o
paciente. Habilidade em planejamento, gestão de pessoas, administração e até mesmo
vendas  fazem  parte  dos  artefatos  para  o  trabalhador  em um mercado  de  constante
mudança.  Dentro  desse  contexto,  o  movimento  de  empresas  juniores  (MEJ),  assim
como em outras áreas, busca desenvolver as competências ainda dentro do ambiente
acadêmico, antecipando a curva de aprendizagem que invariavelmente será vivenciada.
Por meio deste trabalho, tem-se como objetivo avaliar o contexto histórico e social em
que o MEJ atua em associação ao mercado da saúde, descrevendo seu impacto.
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Corpo do trabalho

Introdução

Mais que atendimento ao paciente que entra no consultório, o profissional da
saúde deve ter controle sobre conhecimento teórico e prático associado à gestão de um
negócio. Administração financeira, de pessoas, habilidade em marketing e até mesmo
vendas são ferramentas importantes para o êxito profissional. (TERRIM et al., 2015)

Ainda durante o período de graduação, o modelo das empresas juniores oferece
espaço para o desenvolvimento dessas capacidades organizacionais que, muitas vezes,
se mostram ortogonais à grade curricular, voltada intensamente ao arcabouço teórico.
(MACEDO ZILIOTTO; BERTI, 2012) 

A atividade dentro da instituição também oferece um espaço que medeia o hiato
entre  conhecimentos  teórico  e  prático  ao  permitir  a  efetivação  do  arcabouço
desenvolvido em aula em execução de atividades práticas e profissionais(FERREIRA
DA SILVA et al., 2011). Como exemplo, tem-se o workshop em saúde mental oferecido
pela  Mederi  Jr.  (empresa  júnior  vinculada  ao  curso  de  medicina  da  Universidade
Federal de Santa Maria - UFSM).

Objetivos

O presente trabalho objetivou relatar e avaliar o contexto histórico e social em
que o MEJ atua em associação ao mercado da saúde, descrevendo seu impacto.

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

O  presente  artigo  foi  desenvolvido  com  base  em  pesquisa  bibliográfica  e
experiências  vividas pelos autores durante a realização das atividades  voluntárias  na
Empresa Júnior (EJ) vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa
Maria. A pesquisa bibliográfica foi feita em bases de dados acadêmicas, legislação e
documentação disponibilizada por entidades representativas do movimento durante o
primeiro semestre de 2021. 

Resultados, discussão e análises

Incorporado  em 1967  para  aproximar  estudantes  do  mercado  de  trabalho,  o
movimento de empresas juniores foi consolidado como um movimento global a partir
de 2006. A instituição é composta pelo conjunto de 19 confederações (JEglobal, 2021).
A Confederação pode ser definida como uma organização guarda-chuva que abarca as
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empresas  juniores  (EJs)  de  um  determinado  país  e,  segundo  a  mesma  fonte,  uma
confederação  atua  tanto  na  representação  e  suporte  de  seus  integrantes  quanto  na
expansão do conceito dentro do território nacional. Essa expansão é dada pela fundação
de novas empresas e pela expansão do tamanho daquelas existentes.

Segundo a lei número 13.267, de 06 de abril de 2016, uma empresa júnior é
caracterizada como uma associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos
de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e
serviços  que  contribuam  não  só,  para  o  desenvolvimento  acadêmico  mas  também,
profissional  dos  associados,  capacitando-os  para  o  mercado  de  trabalho.  (BRASIL,
2016)

Caso todas as regulamentações previstas em lei sejam observadas e seguidas, a
execução de serviços por parte da equipe para clientes pode ser precificada e cobrada de
modo independente às autorizações de conselhos profissionais. Ainda que o regime seja
de uma entidade sem fins lucrativos,  essa possibilidade de cobrança implica em um
funcionamento  muito  similar  ao  que  é  vivenciado  em  uma  rotina  empresarial
tradicional.

Ainda  com  referência  à  lei,  a  organização  necessariamente  desenvolve
atividades relacionadas ao campo de abrangência de pelo menos um curso de graduação
indicado no estatuto da empresa júnior, nos termos do estatuto social ou do regimento
interno.  Sendo  assim,  os  estudantes  universitários  que  manifestarem  interesse  e
integrarem a entidade exercem trabalho voluntário e têm a oportunidade de desenvolver
antecipadamente  competências  que  futuramente  podem ser  exigidas  no  mercado  de
trabalho.

Ademais,  é  requisito  essencial  para  o  mesmo  documento  que  professores  e
profissionais  especializados  ofereçam  orientação  e  supervisão  às  atividades,
possibilitando,  portanto,  a  execução  de  serviços  com  qualidade  ao  contratante  e  a
possibilidade de aprendizado proposta inicialmente. Esse fator é verdadeiro mesmo que
haja gestão autônoma em relação ao centro acadêmico do qual faz parte, ou seja: O
conjunto de acadêmicos tem controle e responsabilidade sobre a entidade jurídica, mas
recebem o apoio de indivíduos capacitados e alinhados às demandas do grupo.

Cabe ressaltar mais um ponto abordado na constituição jurídica da definição da
entidade.  Segundo a lei  número 13.267, as empresas juniores também têm papel  no
desenvolvimento  econômico sustentável.  Essa função é  dada por um fator  de longo
prazo e um de prazo imediato. No primeiro sentido, o desenvolvimento de indivíduos
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cuja formação acadêmica envolve também aspectos voltados ao setor privado implica
em profissionais e empreendedores mais numerosos e competentes atuando no mercado
após  a  graduação.  No segundo,  a  execução  de  atividades  durante  a  graduação  pela
equipe oferece acesso a produtos e serviços de qualidade ao cliente.

A  confederação  brasileira  que  representa  as  empresas  juniores  dentro  do
território é a Brasil Júnior (BJ). A Brasil Júnior é composta por mais de 805 EJs (JE-
GLOBAL,  2021).  Em  comparação,  a  mesma  fonte  aponta  para  a  Alemanha  como
segundo maior país em número de empresas, com um total de 66 empresas em duas
confederações, e para a Tunísia como terceiro, com um total de 38 empresas em uma
confederação. Dessa forma, é possível perceber que a BJ é uma instituição que tem
êxito na execução da atividade proposta inicialmente pela instituição global - expandir o
conceito dentro do país e apoiar as empresas que representa.

No Brasil, as EJs são divididas por um sistema de clusters. Os clusters são uma
divisão  em  cinco  grandes  categorias  que  são  definidas  com  base  em  uma  análise
estatística multivariada. Os três fatores que são incluídos, de acordo com o documento,
são a porcentagem de membros que executam, o faturamento por membro e a nota pós
serviço (NPS) (BRASIL JUNIOR, 2019).

Seguindo  a  definição  do  documento  publicado  pela  BJ,  a  produtividade,  a
capacidade  que  a  instituição  tem  de  investir  na  educação  empreendedora  de  seus
membros, a qualidade e o impacto do produto ou serviço que está sendo oferecido ao
mercado são os fundamentos refletidos pelos três fatores descitos.

A fórmula descrita pelo documento para cálculo de cluster é a multiplicação das
três variáveis. O resultado, quando comparado com a tabela de réguas, aponta para o
cluster.

No ano de 2021, a Mederi Jr. é uma empresa de cluster 1. Segundo o
documento  publicado  pela  BJ,  o  desenvolvimento  de  um  modelo  de  negócios
representativo de demandas apresentadas pelo mercado é a experiência vivenciada pelos
membros.  Considerando  esse  fato,  o  desenvolvimento  do  plano  estratégico  para  os
próximos  anos  toma  em  conta  a  principal  necessidade  da  equipe  e  elabora  a
metodologia  que  será  utilizada  para  alcançar  os  objetivos  estabelecidos  pela  equipe
como um todo. 

Considerações 
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Nessa  análise,  percebe-se  que  a  vivência  dentro  de  uma  empresa  júnior

caracteriza uma experiência positiva e capaz de agregar valor à jornada acadêmica do
voluntário.  Ademais,  é possível perceber que a área da saúde como um todo é sub-
representada dentro do movimento quando comparada a outros campos de estudo, como
engenharia.

O  desenvolvimento  e  fortalecimento  da  representação  da  saúde  dentro  do
movimento de empresas juniores representa a possibilidade de fortalecer a qualidade do
serviço oferecido aos pacientes, por meio de um mercado mais competitivo e capaz em
demandas  ortogonais  à  atuação  profissional  dentro  do  consultório.  Isso  significa
profissionais  aptos  a  alimentar  a  retomada  do  desenvolvimento  social,  produtivo  e
econômico posterior à pandemia.
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Resumo  
 
Apesar da exclusão digital a que muitos estudantes foram vitimados durante o ensino 
remoto, alguns docentes buscaram compensar dificuldades concretas rompendo com 
paradigmas, perpetuados historicamente, e advindos de uma prática de ensino colonizada. 
É esse ensino que determinou o que é certo e o que é errado na prática artística acadêmica 
e por mais que se avance em direção à contemporaneidade, ainda representa um porto 
seguro para alguns. A oficina de extensão Matéria Maleável, funcionou como um ensaio 
para as aulas no ensino remoto, permitiu uma certa distensão normativa e propiciou abrir 
mão dos materiais nobres, das grandes dimensões, por exemplo, incentivando e 
valorizando mais a improvisação, a inventividade no uso de materiais e objetos 
disponíveis, aproveitando para buscar a superação da idealidade formal e matérica nas 
artes visuais.  
 
Palavras-chave: Ensino remoto; Artes Visuais; Materialidade; Extensão; Experimental. 
 

 

Matéria Maleável 
 
A descolonização da universidade passa principalmente por um olhar sensível e empático 

para o seu entorno, para a realidade social a qual está inserida e a extensão universitária 

é uma ferramenta importante nesse sentido porque abrange uma diversidade maior de 

experiências. No que se refere ao ensino das artes visuais sofremos com o colonialismo 

artístico que subjuga os fazeres, os materiais, as técnicas e os conceitos, a uma realidade 

importada que parece, a maior parte das vezes, não nos servir. A ideia de uma dialética 

cultural ou uma interculturalidade parece ser a mais adequada. Não negar culturas, mas 

 
1 Trabalho apresentado para o Eixo 2 – Produção artística e cultural do V Congresso de Extensão da AUGM.  

2 Professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutora em Poéticas Visuais, e-mail: hernandez_adri@yahoo.com.br 
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pensá-las como parte de algo que se apresenta e se capta com a própria língua, com a 

própria cultura. A oficina Matéria Maleável, oferecida em 2020, funcionou como um 

ensaio para uma proposição a ser utilizada no ensino, em aulas remotas, para cursos de 

artes visuais e até mesmo outros cursos. Buscou-se nessa oficina, fazer o exercício de 

distensão normativa com um público diverso, imaginando abranger variadas situações, 

mas principalmente esta da pandemia, que forçou grande parte da sociedade ao 

isolamento. A necessidade de se “estar em casa” ou em afastamento social, levou-nos a 

tentar explorar mais do que nunca a percepção e a imaginação a partir de materiais, 

matérias e/ou materialidades e possíveis ações sobre estas, ao mesmo tempo que nos 

conduziu a um olhar sensível para o espaço doméstico, para os objetos contidos no lar de 

cada participante.  

 

Percepção da Matéria 
 

Objetivando o exercício da percepção e do sensível, além e sobretudo, da imaginação, 

propôs-se então uma espécie de auto-expedição pelo espaço interior da casa de cada 

participante da oficina, por ele mesmo. Esse olhar ‘interessado’, com a maior atenção 

possível, por si só já é artístico. É sem dúvida um exercício da atenção dos mais 

importantes, como nos indicava José Saramago já na epígrafe de Ensaio sobre a cegueira: 

“se podes olhar, vê. Se podes ver, repara” (1995). Vivemos mergulhados em uma cegueira 

cotidiana, até mesmo porque a percepção é um evento extraordiário. Para tentar “reparar”, 

necessitamos romper com a lógica cotidiana e partir para uma atitude de exceção, 

desviando de nosso padrão de comportamento no que se refere à atenção, um misto de 

simplicidade e complexidade. É simples porque a maioria de nós tem os instrumentos da 

visão, ou do sensível, para isso, mas é complexo porque necessitamos forçar a saída de 

um comportamento que interliga olhar e hábito. Sabemos que a previsibilidade é algo 

essencial para a vida e sobrevivência, mas romper de tempos em tempos com paradigmas 

e com aquela repetição padronizada de gestos, ações e pensamentos também é. Algo que 

está presente na história das produções artísticas é a visão diferenciada de autoria singular 
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– independente da época – que é excetuada como um atributo do artista, porém nem 

sempre socialmente aceito por desafiar regras técnicas e morais.  

A proposta de Matéria Maleável incluía então essa vontade inicial de abertura para a 

sensibilidade e, assim, da percepção. Conforme Merleau-Ponty, ao considerar esse mundo 

da percepção vamos muito além das definições do dicionário para as coisas, embora 

frequentemente haja confusão entre definir e perceber o autor mostra essa diferença 

utilizando o exemplo de uma mesa: 
Quando pelo contrário, percebo uma mesa, não me desinteresso da maneira 
como ela cumpre sua função de mesa (...) Aqui não há detalhe que seja 
insignificante – fibra da madeira, riscos ou arranhões que marcam essa idade -
e a significação “mesa” só me interessa na medida em que emerge de todos os 
“detalhes” que encarnam sua modalidade presente. (MERLEAU-PONTY, 
2004, p.56). 

 
Assim a oficina iniciou com provocações, partindo logo de início para observação de 

matérias e materiais que se tinha em casa, mas que normalmente não se vê, não se percebe, 

considerou-se, também, realizar o registro fotográfico desses olhares e pequenos gestos 

impostos às materialidades. A maleabilidade física de tais materiais e matérias foi 

escolhida como um atributo impulsionador e poético, como um indicativo para a busca, 

imaginando que a qualidade maleável estaria associada a ideia de transformação com 

ferramentas simples ou até mesmo com as próprias mãos. O enunciado entregue nesse 

primeiro e provocativo dia foi: 
Você procurará em sua casa um material maleável, ao encontrá-lo você irá: 
1. Descrever as propriedades físicas desse material, como ele é e como ele é 

para os sentidos (olfato, visão, tato, som, gosto); 
2. Propor/realizar uma ação sobre esse material; 
3. Descrever o processo da ação e as sensações provocadas durante o 

processo; 
4. Descrever como foi o processo com essa matéria transformada por você. 

Poderá fazer um registro fotográfico ou simplesmente descrever. 
 
Um outro modo de compreender a condição maleável seria a propriedade das ideias e 

ações, a imprevisibilidade do resultado, a possibilidade de experimentar e refazer, sem 

pressão para resultados ou produtividade quantitativa da oficina. Fundamentalmente, 

buscou-se evitar as tradicionais didáticas que propõem tarefas, ao invés de 

experimentações, a partir da representação, da figuração, da observação, em que a 
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semelhança ao modelo é o resultado mais aplaudido. A oficina buscou, com o apoio da 

teoria bachelardiana, a imaginação material afastando ou conciliando à imaginação 

formal. Para Bachelard:  
(...) além das imagens da forma, tantas vezes lembradas pelos psicólogos da 
imaginação, há imagens da matéria, imagens diretas da matéria. A vista lhes 
dá nome, mas a mão as conhece. Uma alegria dinâmica as maneja, as modela, 
as torna mais leves. Essas imagens da matéria, nós as sonhamos 
substancialmente, intimamente, afastando as formas, as formas perecíveis, as 
vãs imagens, o devir das superfícies. Elas têm um peso, são um 
coração. (BACHELARD, 1989, p. 2). 
 

Bem entendido que se buscou manejar os fenômenos, a fisicalidade dos materiais a que 

grande parte dos artistas plásticos se submetem geralmente com grande alegria, apostando 

que essa materialidade por si só impulsionasse a imaginação, mas para isso se entendeu 

como necessário exercícios prévios para distencionamentos. Ao mostrar exemplos de 

trabalhos artísticos em que seus autores têm a matéria ou material como parte da 

significação do trabalho, buscou-se entusiasmar pelo fascínio da articulação entre 

material e ideia. A artista ucraniana Zhanna Kadyrova, uma referência da oficina, 

produziu vestidos, não funcionais, com azulejos extraídos dos próprios lugares onde ela 

faz suas intervenções artísticas. A forma, o material e o peso da roupa, brinca com a 

sugestão de maleabilidade embora o resultado concreto seja a rigidez. O trabalho de nome 

“Segunda mão” joga com conceitos que interligam arquitetura e vestimenta, corpo social 

e corpo íntimo, ao mesmo tempo que coloca em dialética o cotidiano doméstico e a urbe, 

assim como também apresenta uma relação ambígua entre rigidez e maleabilidade.  

A oficina buscou referências na produção de artistas que utilizaram materiais de modo 

surpreendente, transformando-os em matéria poética e, portanto, crítica. Os participantes 

da oficina procuraram em seus próprios espaços, elementos poéticos provindo de 

materialidades encontradas e manipuladas. Alguns participantes não conseguiram ir além 

da fase de perplexidade com o próprio material, o que por si só já foi considerado parte 

importante de um processo que não está somente preocupado com produtivismo, já que a 

arte emergindo como consciência crítica, também pode ajudar a intervir nessa lógica 

liberal produtivista. Esses participantes se esmeraram em demonstrar que o material 

encontrado era grande impulsionador de sensibilidades poéticas. Realizaram inúmeras 
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imagens e vídeos, criando articulações entre imagens ou abriram possibilidades para 

articulações poéticas. Outros usaram ações como derretimento de matérias, acumulação 

de caixas de cigarro produzindo outra forma, incorporação de materiais diferentes como 

pedra e plastilina, uso de um material no lugar de outro, como, por exemplo, uma 

participante que fez a forma em dobradura do barco de papel, um tsuru, entre outras, com 

toalhas de banho. O anil imperial, um material popular usado para clarear roupa, foi 

identificado como um elemento corporificador do azul que nos remeteu ao azul Klein, 

um material artístico nobre, patenteado pelo artista Yves Klein. O bordado também 

apareceu e a frase “vai passar” foi sendo consumida aos poucos pelo fogo restando apenas 

uma parte ainda legível. Enfim, resultados que nos fazem perceber a força com que as 

materialidades são capazes de imprimir consciência e legibilidade lidando com dados 

sensoriais e produzindo saberes para além da ocularidade.  
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Resumo

Este trabalho é resultado do FETNE – Primeiro Festival de Teatro Negro On Line da
UFMG, evento de extensão realizado entre os dias 9 a 29 de novembro de 2020, pelo
Teatro Universitário da UFMG. O Festival foi promovido em caráter completamente
digital nas redes sociais e foram selecionados, por meio de chamada pública direcionada
à comunidade da universidade, trabalhos que tiveram a temática negra como principal
elemento e que foram criados por estudantes negras(os). O Festival de Teatro Negro
UFMG on line é uma ação do Projeto de Extensão T.U. CONVIDA, integrante do
Programa TU: Arte e Sociedade. Apresentamos aqui como a organização do festival
com essa temática foi também para nós uma forma de defender a vida em tempos
pandêmicos.
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Introdução: valorizar a arte negra como forma de defender a vida!

O trabalho que apresentamos agora é resultado do FETNE – Primeiro Festival

de Teatro Negro On Line da UFMG, evento de extensão realizado entre os dias 9 a 29

de novembro de 2020, pelo Teatro Universitário da UFMG por meio do Projeto de

Extensão T.U. Convida, vinculado ao Programa T.U: Arte e Sociedade. O Festival foi

promovido em caráter completamente digital nas redes sociais e foram selecionados,

por meio de chamada pública direcionada à comunidade da universidade, trabalhos que

tiveram a temática negra como principal elemento e que foram criados por estudantes

negras(os) de cursos de nível técnico, superior e de pós-graduação da UFMG. O

FETNE, realizado no canal do YouTube do Teatro Universitário, é uma ação do Projeto

T.U. CONVIDA, que tem realizado um trabalho pautado na proposta de promover uma

interação entre a comunidade universitária (da área de artes), alunos e docentes, com

artistas e pesquisadores que têm uma atuação propositiva na sociedade, e público em

geral.

A partir desta perspectiva de intercâmbio entre a comunidade universitária e os

artistas e pesquisadores, o FETNE é um evento que tem um caráter pedagógico

importante, pois as artes negras no campo das práticas e teorias teatrais ainda são

poucos estudadas e divulgadas nas academias e, dentro da UFMG, não é diferente.

Ainda existem poucas disciplinas que apresentam em seus conteúdos discussões acerca

da arte e do teatro negro. Por outro lado, a cada ano, há mais interesse por parte dos

estudantes sobre a temática, uma vez que muitos alunos não se veem representados,

como sujeitos negros, nas discussões do teatro tradicional. Dessa maneira, a realização

do evento se pautou pela abertura ao diálogo e discussão sobre o tema, possibilitando a

interação entre estudantes, professores, pesquisadores e artistas negros.

Essa ação de caráter extensionista e emergencial foi pensada como forma de

valorizar “a ancestralidade como sabedoria pluriversal ressemantizada por essas

populações em diáspora” que “emerge como um dos principais elementos que

substanciam a invenção e a defesa da vida” (RUFINO, 2019, p. 15). A organização do

festival com essa temática e voltado para dar visibilidade e reconhecimento à produção
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de teatro negro dos estudantes da UFMG foi também para nós uma forma de defender a

vida nesses tempos pandêmicos.

Objetivos: a pedagogia das encruzilhadas como prática urgente!

Um dos nossos objetivos principais era dar suporte aos criadores e vazão às

criações, experimentações, pesquisas que estão sendo produzidas por alunos e alunas

negros e negras da UFMG, proporcionando, dessa maneira, que suas produções e

exercícios cênicos-performativos pudessem ser divulgados para além da instância

acadêmica, sendo veiculados por meio da rede vitual para públicos antes não esperados.

Entendemos que, refletir e mais que isso, promover trocas sobre os Teatros

Negros e suas dimensões em níveis de ensino, pesquisa e extensão deve ser um objetivo

a ser alcançado em todas universidades brasileiras que têm as Artes Cênicas – dança,

música, performance, teatro – como formação. Formar artistas que tenham

conhecimento sobre os processos históricos de criação, formação e transmissão dos

saberes negros tem que ser um requisito a ser atingido nos cursos. A prática de uma

pedagogia das encruzilhadas, que “opera na ginga, no sincopado, no viés, nas dobras da

linguagem, expande o corpo e suas sapiências como princípio ético/estético da luta

descolonial”, como nos aponta Rufino (2019, p. 76), é urgente!

Metodologia: novos espaços para circulação e divulgação da arte!

As poéticas negras já demonstraram a que vieram. Não é novidade que os temas

que nos congregam como sujeitos negros têm sido discutidos em produções

espetaculares contemporâneas realizadas nos diversos espaços em todo território

brasileiro.

A partir desta premissa, buscando incentivar a produção de trabalhos de

perspectivas negras e, ao mesmo tempo, trazer para discussão a multiplicidade de temas

que integram e atravessam as poéticas negras, é que idealizamos e levamos a cabo o

FETNE. Por meio de chamada pública direcionada à comunidade da universidade, a

equipe curadora selecionou trabalhos que tiveram a temática negra como principal
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elemento e que foram criados por estudantes negras(os) de cursos de nível técnico,

superior e de pós-graduação da UFMG, como já mencionamos. Essa chamada ampla,

possibilitou também contemplar a produção artística teatral negra nos diversos níveis

formativos.

No contexto pandêmico, realizar o Festival de maneira on line foi uma forma

contribuir para que as pesquisas e trabalhos realizados pelos estudantes do T.U

encontrem espaços novos para circulação e divulgação.

Resultados: números e além disso!

Para a seleção das cenas, peças e performance, o FETNE contou com uma

equipe de curadoria composta por artistas e pesquisadores da cena negra de Belo

Horizonte: Aline Vila Real; Rikelle Ribeiro; Tatá Santana.

Nos dias de realização do evento foram apresentados, no Canal do YouTube do

T.U., cenas ou performances curtas, de 01 até 20 minutos e espetáculos acima de 40 e

no máximo 90 minutos de duração. Em termos numéricos, destacamos:

● Inscritos no edital de seleção: 20 (vinte) inscrições de estudantes-artistas.

● Peças selecionadas: 3 (três) peças selecionadas - 'À Sombra da Goiabeira' de

Marcus Carvalho, 'ABismo' de Amora Tito Ribeiro e 'E Se Todas se Chamassem

Carmem' de Anair Patrícia;

● Cenas curtas selecionadas: 12 (doze) cenas curtas selecionadas - 'A Silhueta

de Maria Efigênia' de Ana Elisa Gonçalves, 'Alodê Iara' de Júlia Tizumba,

‘Aparecida’ de Renata Paz, ‘Baixa Visão’ de Raniele Barbosa, ‘Cordel Ruim’ de

Thalis Vilas Dama, ‘Decesso’ de Jéssica Pierina, ‘Ebó’ de Anderson Ferreira,

‘FONTE’ de Ariane Maria, ‘Neguinha(o) Prefeita(o)’ de Larissa Ferreira

Santana, ‘O peso nas costas de minha mãe’ de Kelly Spínola, ‘Quem ensinou a

amar?’ de Felipe Oliveira e ‘SANKOFA’ de Dara Ayê Borges;

● Textos publicados: 5 (cinco) textos publicados - ‘Performances de Mulheres

Negras: Raça e Gênero na Cena’ por Danielle Anatólio, ‘Trechos de Monólogos

- Mocambola ou traidor?; A mãe e a morte’ por Allan da Rosa, ‘Teatralidades
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negras ou a politicidade sensível’ por Soraya Martins, ‘Uma Boneca no Lixo’

por Cristiane Sobral e ‘Ialodês’ por Dione Carlos.

● Atividade formativa: 1 (uma) oficina - “Planos de fuga como imaginação:

estudando o pensamento radical negro” - ministrada pela artista Musa Matiuzzi.

● Público participante da oficina: 55 (cinquenta e cinco);

● Público alcançado em geral: Aproximadamente 90 (noventa) leituras dos

textos publicados na plataforma Issuu, aproximadamente 2700 (duas mil e

setecentas) visualizações no canal de YouTube do Teatro Universitário da

UFMG e aproximadamente 8 (oito) horas de conteúdo.

Todas as atividades foram realizadas em formato digital, uma vez que a

pandemia nos impediu encontros presenciais. E, além disso, mediante as circunstâncias,

a proposição desta ação foi, para nós, uma forma de resistência na pandemia, resistir

artisticamente e socialmente também.

Considerações: por um espaço universitário inclusivo!

Mantendo o caráter de possibilitar uma perspectiva sociointeracionista do

Projeto T.U CONVIDA, o Festival, a partir dessa primeira edição, se propõe como ação

bienal que seguirá buscando a meta de promover as relações entre ensino, pesquisa e

extensão, trazendo a reciprocidade aos processos de ensino-aprendizagem. A partir da

realização dessa primeira edição do Festival de Teatro Negro UFMG on line será

mantido o propósito de que ações como essas possam contribuir para a construção de

um espaço universitário inclusivo, atento às discussões contemporâneas da arte e da

cultura, que se insere socialmente na comunidade e com ela busca dialogar.
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Resumo  
 
O patrimônio cultural é caracterizado como bens tangíveis e intangíveis dotados de 
valor sociocultural à comunidade a que pertencem. Devido à sua importância para a 
manutenção do sentido de coletividade e identidade cultural, atividades de Educação 
Patrimonial vêm sendo realizadas, principalmente em escolas, com o objetivo de educar 
e os indivíduos sobre o patrimônio cultural e conscientizá-los sobre a importância da 
sua valorização e preservação. Diante disso, este trabalho apresentará atividades de 
Educação Patrimonial realizadas em escolas do município de Dona Francisca, 
localizado na Quarta Colônia de Imigração Italiana do estado do Rio Grande do Sul, 
como uma forma de promover uma maior aproximação e interesse dos alunos em 
relação ao patrimônio histórico do município. 
 
Palavras-chave 
 
Patrimônio; Eduação Patrimonial; Dona Francisca.  
 
Introdução 

O patrimônio cultural é composto por bens tangíveis e intangíveis que representam a 

história de uma determinada comunidade. São importantes por carregarem consigo 

memórias coletivas e, por isso, é uma herança que deve ser mantida e repassada às 

próximas gerações, devido ao seu valor sociocultural. Na sua presença, o sentido de 

coletividade e identidade se reforça (DIAS, 2006).  

Devido à velocidade das transformações do mundo moderno, o passado vai ficando 

cada vez mais distante e as memórias e histórias acabam, muitas vezes, sendo 
                                                           
1 Pós-Graduanda do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: 
anabortolim@gmail.com 
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esquecidas (HALL, 2011). Neste sentido, atividades de Educação Patrimonial são 

realizadas, inclusive nas escolas, como uma forma de difundir conhecimentos sobre o 

patrimônio cultural, promovendo a sensibilização e formação de cidadãos conscientes 

quanto à importância da preservação e valorização do seu patrimônio (ASSUNÇÃO, 

2003).  

A região da Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul é composta por 

municípios, dentre eles o município de Dona Francisca, que possuem riquezas culturais 

que representam a história e a luta do seu povo. No entanto, nem todo patrimônio 

cultural é conhecido, tampouco valorizado pela população local. Cada vez mais se torna 

importante que a comunidade seja conscientizada sobre a importância do seu patrimônio 

cultural e da sua participação na construção da história do município e região.  

A partir disso, a fim de promover o conhecimento, preservação e valorização do 

patrimônio cultural e das memórias locais do presente e do passado, foram realizadas 

atividades de Educação Patrimonial em escolas do município de Dona Francisca, que 

serão apresentadas neste trabalho. A realização destas atividades justificou-se pela 

importância do registro das memórias dos grupos e, assim, do município, para manter 

viva a sua história ao longo do tempo. Além do mais, as atividades foram importantes 

por proporcionarem aos alunos uma maior interação com o patrimônio cultural do 

município e estimular o sentimento de valorização e preservação.  

 
Objetivos 

Geral: realizar atividades de Educação Patrimonial em escolas do município de Dona 

Francisca de modo a incentivar a valorização e a preservação das memórias e do 

patrimônio cultural local.   

Específicos: propor às escolas as atividades de Educação Patrimonial, com posterior 

readequação em conjunto; realizar junto aos alunos atividades de criação de textos, 

poemas, desenhos ou maquetes sobre os patrimônios culturais do município; e realizar 

exposições das produções dos alunos para o restante da escola e à comunidade local.  
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Materiais e Métodos (Metodologia)  

As atividades desenvolvidas foram planejadas e propostas à Secretaria da Educação e à 

Direção da escola estadual do município e, posteriormente, foram adaptadas em 

conjunto conforme as particularidades de cada escola ou série. As atividades foram 

realizadas com os alunos que cursam o Ensino Médio da Escola Estadual Maria Ilha 

Baisch, o Ensino Fundamental da Escola Antônio Luiz Barchet e o Ensino Infantil das 

Escolas Dente de Leite e Tiradentes. Contou-se com a participação de, 

aproximadamente, 150 alunos. 

A atividade consistia em o aluno representar em forma de maquetes, desenhos, pinturas, 

textos ou poemas, quais os patrimônios históricos do município de que eles mais 

gostam, mencionando qual o significado dos mesmos a eles ou a quais memórias estão 

atrelados. Os alunos também poderiam questionar os seus familiares ou grupo de 

convívio a respeito das suas memórias, experiências e relatos em relação aos 

patrimônios culturais do município. Em algumas turmas, foram realizadas prévias aulas 

sobre o tema “patrimônio cultural” para introduzir a realização das atividades.  

As atividades foram aplicadas de forma remota entre os meses de junho e agosto de 

2020, visto que as atividades escolares presenciais estavam suspensas em virtude do 

COVID-19. As atividades foram aplicadas pelos professores e contaram com o auxílio 

da equipe do projeto “Educação Patrimonial em tempos de pandemia”, sempre que 

necessário. 

 

Resultados, discussão e análises 

Com a proposição das atividades, obteve-se maior participação dos alunos do público 

infantil, em comparação com o público adolescente, visto que a realização das 

atividades não era obrigatória. Alguns alunos redigiram textos e poemas sobre 

determinados patrimônios do município, mas a grande maioria produziu maquetes e 

desenhos. Alguns dos patrimônios escolhidos pelos alunos para representação foram: 

Monumento de Nossa Senhora dos Navegantes, Capela dos Beatos Mártires, Porto do 
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Rio Jacuí, Igreja Matriz São José, Praça Padre José Iop, Parque do Tobogã e Teleférico, 

Estádio Municipal Colosso do Jacuí, dentre outros.  

A escola estadual, após a realização das atividades, recolheu as produções e expôs os 

desenhos, poemas e textos em um mural, que ficarão disponíveis para toda a escola 

visualizar após o retorno das atividades presenciais.  

Após a conclusão das atividades, as escolas municipais premiaram a melhor produção 

de cada turma. Foi realizado, na prefeitura do município, um evento para parabenizar e 

entregar a premiação a cada vencedor, o qual contou com a presença da Secretaria da 

Educação e do Prefeito municipal.  

Após a realização das atividades, imagens fotográficas das produções dos alunos e 

vídeos foram divulgados nas redes sociais e no site institucional da prefeitura do 

município. Os resultados desta atividade fizeram parte do projeto “Educação 

Patrimonial em tempo de pandemia” e também estão disponíveis em uma exposição 

online no site da UFSM, que pode ser visualizada ao acessar a página: 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/exposicao.  

 
Considerações  
 
Após o retorno das atividades escolas presenciais, pretende-se organizar uma exposição 

dos materiais criados pelos alunos para o restante da escola e, até mesmo, a toda a 

comunidade. Neste mesmo sentido, sugeriu-se às escolas que deem seguimento a esta 

atividade com o retorno das atividades presenciais, realizando círculos de debates em 

cada turma, promovendo entre os alunos o compartilhamento de conhecimentos, 

experiências e aprendizados sobre os patrimônios culturais do município e sobre as suas 

experiências no período de pandemia.  

Com a realização das atividades, percebeu-se um conhecimento dentro do esperado 

sobre o patrimônio histórico do município por parte dos alunos. Como as turmas do 

público infantil apresentaram maior percentual de participantes na realização das 

atividades, alerta-se para o fato de que, futuramente, é importante que sejam planejadas 

atividades de Educação Patrimonial desenvolvidas de forma estratégica ao público 
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jovem. Desta forma, será possível gerar maior interesse e envolvimento contribuindo, 

assim, para o máximo alcance dos objetivos da proposta. 

Recomenda-se que, futuramente, sejam realizadas novas atividades de Educação 

Patrimonial para que se possam realizar atividades variadas, principalmente inseridas 

dentro de várias disciplinas. Também é importante que as atividades possam ser 

realizadas durante um período maior de tempo, para que se possa focar com maior 

ênfase em alguns pontos importantes da metodologia de Educação Patrimonial. 
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Música da presença: a celebração dos 40 anos do projeto Unimúsica
em tempos de distanciamento social1
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Resumo
Criado em 1981, pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, o projeto Unimúsica chega aos seus 40 anos de criação celebrando a força das
artes  na  transversalidade  entre  música,  dança,  teatro,  circo  e  performance.  Sua
programação em 2021 valoriza o exercício da presença não mediatizada, que justamente
constitui a história dessa ação cultural universitária exemplarmente duradoura em nosso
país. Ainda que ganhe a forma de um festival online, o  Uni 40: música da presença
escolhe  afirmar  a  cena  viva,  baseada  na  copresença  entre  artistas  e  espectadores,
profundamente atingida pela pandemia de COVID-19, e que vem mobilizando esforços
para pensar novas formas de produção e atuação. 

Palavras-chave
Unimúsica; copresença; transdisciplinaridade; difusão cultural; universidade pública.

Introdução

O Unimúsica foi criado em 1981, pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul. De lá para cá, tornou-se um dos projetos culturais mais

bem-sucedidos de Porto Alegre. Recebeu diversos prêmios e é reconhecido como um

espaço de referência para a difusão da música popular brasileira.

1 Trabalho submetido ao Eixo 2 – Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM.

2 Bacharel em Jornalismo e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS, onde atua como 
servidora técnico-administrativa, com cargo de jornalista. Coordenadora de Programas Culturais no 
Departamento de Difusão Cultural (PROREXT-UFRGS), integra a curadoria do projeto Unimúsica desde
2019. (analaurafreitas@ufrgs.br)

3 Licenciada em História e mestre em Artes Cênicas pela UFRGS, onde atua como servidora técnico-
administrativa, com cargo de produtora cultural. É diretora do Departamento de Difusão Cultural e Centro
Cultural (PROREXT-UFRGS). Coordenadora do projeto Unimúsica desde 2001. 
(ligia@difusaocultural.ufrgs.br)
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Diante da impossibilidade de realizar seus tradicionais concertos presenciais no

Salão  de  Atos  da  UFRGS  em  função  da  pandemia  de  COVID-19,  em  2020,  o

Unimúsica adotou o formato de festival online, com espetáculos virtuais. A edição de

2021 segue a mesma proposta, aprimorando soluções.

O  festival  Uni  40:  música  da  presença celebra  os  40  anos  de  criação  do

Unimúsica destacando a força das artes na transversalidade entre música, dança, teatro,

circo e performance. É, mais do que tudo, uma homenagem aos processos artísticos

fundados no exercício da presença não mediatizada, que justamente marca a história do

projeto até aqui.

Ainda que ganhe a forma de um festival online, o Uni 40: música da presença

escolhe  afirmar  a  cena  viva,  baseada  na  copresença  entre  artistas  e  espectadores,

profundamente atingida pela pandemia de COVID-19, e que vem mobilizando esforços

para pensar novas formas de produção e atuação. Nesse contexto, quais caminhos têm

sido trilhados? Que relações – passadas e futuras – podemos entrever  entre  corpo e

música, entre música e cena? O que nos aponta o jogo de convergências e fricções nos

trabalhos  colaborativos  entre  músicas(os),  encenadoras(es),  coreógrafas(os),

bailarinas(os), atrizes, atores e performers? 

Eixos de ação

Com  o  objetivo  de  apresentar  ao  público  uma  programação  diversificada,

ancorada na ideia de transversalidade nas relações entre música, dança, teatro, circo e

performance, foram delineados quatro eixos de ação.

De 27 de setembro a 1º de outubro, serão apresentados dez espetáculos virtuais

pré-gravados, com artistas de Porto Alegre e de outras cidades brasileiras. A semana

encerrará com uma Mostra Discente, que abre espaço na programação para produções

inéditas de estudantes de música, dança, teatro e artes visuais da UFRGS, estimulando a

colaboração transdisciplinar. 
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Na semana  que  antecede  a  exibição  dos  espetáculos,  uma  série  de  podcasts

prepara  o  público  para  as  apresentações,  a  partir  de  entrevistas  com  artistas

convidada(os), em uma realização em parceria com a Rádio da Universidade.

Na semana após as apresentações, um ciclo de conversas amplia a reflexão sobre

as  questões  que  atravessam  a  proposta  do  festival,  promovendo  diálogos  com

professores, pesquisadores e artistas nacionais e internacionais.

Concepção e execução a distância

O festival Uni 40: música da presença foi concebido por uma equipe curatorial

multidisciplinar, composta pela jornalista Ana Laura Freitas; pela pianista, compositora,

bailarina  e  professora  Ana  Fridman;  pela  produtora  cultural  Lígia  Petrucci;  pelo

bailarino Rui Moreira; pela atriz e professora Suzi Weber; e pela produtora cultural e

filósofa Valência Losada. Em reuniões semanais por videochamada, ao longo de meses,

a  proposta  de  festejar  os  40  anos  do  Unimúsica  com uma programação  focada  na

transversalidade entre as artes da cena foi se delineando. O resultado persegue esses

atravessamentos em práticas artísticas diversas, em diferentes regiões do país.

Participam do festival  a  cirandeira  Lia de Itamaracá  (PE); o compositor  José

Miguel Wisnik (SP); a sanfoneira e circense Lívia Mattos (BA/SP); a bailarina Yasmim

Salvador, em parceria com o músico Eric Barbosa e o poeta, compositor e ator Uirá dos

Reis (CE); e a Cia Pé no Mundo, dos bailarinos Claudia Nwabasili  e Roges Doglas

(SP), com o percussionista Nenem Menezes (MG). A programação local, com artistas

do Rio Grande do Sul, traz os compositores Arthur de Faria, Álvaro RosaCosta e Caio

Amon; o mestre de bateria e diretor musical do Grupo Afro-Sul de Música e Dança,

Paulo Romeu; e um duo do músico João Pedro Cé com a atriz Silvana Rodrigues.

Na intenção de garantir a melhor qualidade de som, imagem e transmissão dos

espetáculos virtuais, optou-se por realizar as gravações em estúdios, em Porto Alegre e

nas diferentes cidades brasileiras onde vivem as/os artistas convidadas/os. Para isso, foi

necessário firmar parcerias, dentro e fora da Universidade.

622



Distanciando-se do formato desgastado das lives, que se proliferaram durante a

pandemia de COVID-19, o Uni 40: música da presença busca um tratamento de som e

imagem mais elaborado, entendendo a dimensão audiovisual como mais uma camada de

sentido em cada trabalho. A ideia é preservar a diversidade dos projetos que compõem a

programação.  A unidade do todo se dá a partir  da inserção da identidade visual  do

festival nas vinhetas e em elementos informativos nos vídeos.

Esforço de copresença

No festival  Uni40: música da presença,  celebramos a presença  de uma ação

cultural  na  universidade  pública  durante  quatro  décadas;  as  copresenças  de  que  se

alimenta o projeto, entre artistas em cena, e entre espectadores e artistas; e o esforço de

copresença possível em tempos de distanciamento social.

O grande desafio  do festival  é  honrar  uma história  de vínculo e  convivência

presencial em meio a uma pandemia que impôs o que o teórico argentino Jorge Dubatti

(2021) chama de “tecnovívio”. Em oposição à “cultura do convívio” na qual se dão as

artes  performáticas,  como  “práticas  humanas  territoriais  de  encontro  com  o  corpo

presente”,  o  contexto  atual  nos  limita  às  relações  a  distância,  desterritorializadas,

estabelecidas com o auxílio de máquinas. Para Dubatti (2021), “o tecnovívio pode nos

oferecer  muitas  experiências  bonitas,  mas não pode substituir  as  experiências  que o

convívio nos oferece”. 

Além de abrir o caminho para a legitimação da música popular como campo de

ação  cultural  em  uma  universidade  pública,  a  experiência  pioneira  do  Unimúsica

cultivou, ao longo das  últimas quatro décadas,  um espaço de convívio em torno da

música,  no  campus  central  da  UFRGS,  para  a  comunidade  interna  e  externa  à

Universidade. E a permanência no tempo de uma programação regular possibilitou o

desenvolvimento de uma relação de pertencimento com as/os artistas e com diferentes

públicos. 

A música instaura o que, inspiradas no que Erika Fischer-Lichte (2011) percebe

no teatro, chamamos de espiral de afetação mútua, motor secreto e evidente de toda
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realização cênica vivida como acontecimento. Nessa circunstância efêmera e irrepetível,

“as ações dos espectadores acontecem como respostas àquilo que percebem, do mesmo

modo que as ações dos atores respondem ao que eles percebem – o que veem, ouvem ou

sentem  –  dos  comportamentos  e  atividade  dos  espectadores”.  (FISCHER-LICHTE,

2011, p. 324).

Impossível  transpor  completamente  essa  espiral  de  afetação  mútua  para  o

ambiente virtual. No entanto, a primeira experiência de um festival online promovido

pelo Unimúsica, em 2020, nos sugere que é possível cultivar “experiências bonitas”,

como diria Dubatti. Buscando a conhecida atmosfera dos concertos no Salão de Atos da

UFRGS,  o  Forrobodó convidou  as  artistas  e  o  público  a  embarcarem  no  jogo  da

suspensão da descrença,  próprio das artes  da ficção,  e utilizarem a imaginação para

experimentar algo próximo da relação palco/plateia. O chat das transmissões deixou ver

que houve um grande engajamento na proposta. O resultado ficou registrado e pode ser

acessado no canal do Departamento de Difusão Cultural da UFRGS no YouTube. Em

2021,  a  elaboração de  vinhetas  que  resgatam aspectos  da  experiência  presencial  do

Unimúsica busca criar uma ambiência que estimule esse esforço de copresença.

Considerações 

A intenção é de que o Unimúsica possa ser, nesta edição comemorativa de seus

40 anos e sempre, um espaço de abertura,  desconstrução e invenção, assim como de

representatividade e inclusão. 

Referências
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Resumo 
 
Patrimônios históricos culturais possuem importância na história de determinada 
sociedade ou comunidade, sendo elementos de fundamental relevância para a formação 
identitária da cultura do povo. A antiga Escola de São Carlos foi fundada pelas Irmãs 
Palotinas no atual município de Dona Francisca, no RS, tendo sido destaque para a 
comunidade local e regional, para seu sentimento de pertencimento e referência ao seu 
passado de fé e trabalho. Assim, esse artigo tem como objetivo descrever a história da 
antiga Escola São Carlos e discutir sobre a sua importância como patrimônio histórico e 
cultural para o município e para a região da Quarta Colônia de Imigração do Rio Grande 
do Sul. Para a coleta de informações, foram utilizadas pesquisa bibliográfica e 
realização de entrevistas e questionários, além da apreciação de imagens da época.  
 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico Cultural; Escola de Irmãs Palotinas São Carlos; 

Dona Francisca-RS. 

 

Texto do Trabalho 

O presente trabalho tem como tema a antiga Escola São Carlos, de Dona 

Francisca, sendo berço da presença das Irmãs Palotinas no Brasil. Esse colégio tem 

significado enquanto patrimônio histórico cultural, estando entrelaçado à história do 

Município e seu desenvolvimento e adentrando-se à trajetória da cultura material e 

                                                             
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural da UFSM – disciplina História e Pré-História da Quarta Colônia. 
E-mail: anabortolim@gmail.com 
3 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural da UFSM – disciplina História e Pré-História da Quarta Colônia. 
E-mail: daffine.reck@hotmail.com 
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imaterial da região da Quarta Colônia. As irmãs Pioneiras foram trazidas ao sul do 

Brasil para implantar seu primeiro colégio em 1933, sendo em Dona Francisca, o 

primeiro local de sua fixação na América do Sul. Nesse sentido, delineia-se neste artigo, 

o histórico da Escola São Carlos, desde sua fundação até os dias atuais, fazendo um 

diálogo com as memórias de pessoas que tiveram uma intensa relação com o colégio, 

cada um à sua maneira e a seu tempo. 

Objetiva-se neste texto fazer uma retomada histórica do prédio da antiga Escola 

São Carlos, relacionando-a com o desenvolvimento da cidade de Dona Francisca e 

inserindo-a no contexto de formação histórica da região da Quarta Colônia. Sendo o 

colégio um patrimônio material, o qual carrega uma imaterialidade muito forte, de 

religiosidade, pertencimento, recordações e memórias muito grandiosas, justifica-se a 

importância de manter viva a trajetória da escola perante a sociedade. O patrimônio tem 

importância, pois é expressão da cultura e da identidade de um povo, que mantem sua 

memória viva e trás para o presente um passado que se considera digno de preservação, 

tendo relação direta com a história de vida de cada um, ainda que de modos distintos.  

Ao abordar a história da Escola São Carlos, usando por metodologia análise 

bibliográfica, entrevistas e questionários, além da apreciação de fotografias da época, 

objetiva-se valorizar este patrimônio do município de Dona Francisca, fazer com que 

seus elementos físicos e imateriais não se percam com o tempo e contribuir para com a 

pesquisa relativa a esta temática.  

 De acordo com Marin e Aléssio (1995), o atual município de Dona Francisca, 

localizado no estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro local onde a Congregação 

iniciou suas atividades no Brasil, com o objetivo missionário de educar crianças e 

jovens e trazer a religião para os imigrantes, principalmente italianos. 

 Em 1921, Umberto Cassol, residente da comunidade local, fundou uma 

sociedade com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de um colégio para as 

Irmãs de Caridade. A dificuldade, no entanto, foi encontrar Irmãs que se dedicassem à 

formação religiosa da juventude, e a luta para encontra-las perdurou anos. Havia uma 
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necessidade muito grande do povo em edificar uma obra grandiosa, que visava a 

educação para as gerações da época e também futuras. (Fenker, 2016). 

 A comunidade local elegeu uma comissão encarregada de levar o pedido ao 

pároco local, Padre José Iop. Aconselhado pelo Padre, o povo levou o pedido ao Bispo 

de Santa Maria, o qual fez o pedido às Irmãs do Coração de Maria. No entanto, a 

resposta da Superiora Geral foi negativa, pois ainda faltavam Irmãs aptas a assumir tão 

missão. Diante disso, Madre Jacinta lançou o convite à comunidade para ver quais 

Irmãs se dispusessem a participar dessa importante missão. Inúmeras religiosas se 

candidataram de forma destemida e generosa a esta missão que, apesar de ser 

desconhecida, as fascinava.  

 Em 1933, partiram as primeiras missionárias ao Brasil, em uma viagem difícil e 

demorada, estabelecendo-se no atual município de Dona Francisca. Após a sua chegada, 

as Irmãs estabeleceram-se em uma casa, propriedade do Senhor Carlos Reck, morador 

local, que a doou às missioneiras. Segundo Aléssio e Marin (1995), Guilherme Barchet 

ensinou o português às irmãs. Estas, desde a sua chegada, começaram a se voltar para o 

povo a dedicar-se aos serviços da paróquia. Ainda no mesmo ano, abriram uma escola 

elementar, a Escola São Carlos. De acordo com FENKER (2016), o nome da escola foi 

em homenagem ao homem que fez a doação do terreno à ordem. Já, de acordo com 

depoimento da Irmã Édina Menghetti, que estudou no local, o nome da escola foi uma 

homenagem a São Carlos, devido a características como forte espiritualidade, 

inteligência e bondade com o povo. Com doações que recebiam e com o trabalho de 

pessoas voluntárias da comunidade, foi possível ampliar as dependências da escola e 

passar a funcionar a escola de 1º grau e um pequeno internato de meninas, a fim de 

atender as necessidades mais prioritárias e emergentes do povo da região.  

 Com a conclusão da nova construção, a Escola São Carlos passou a ter 

capacidade para receber mais alunos externos e também teve a possibilidade de passar a 

acolher meninos em regime de internato. Em 1934, anexo à Escola São Carlos, foi 

instalada a casa do Noviciado. Em 1950, o noviciado contava com 18 postulantes 
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(candidatas à vida religiosa Palotina); 9 noviças do segundo ano e nove noviças de 

primeiro ano. 

 A atuação das Irmãs visava a oferecer aos educandos uma formação humano-

cristã, com base nos princípios da fé pregada pela Igreja Católica, bem como as Irmãs 

ocupavam-se aos trabalhos pastorais da paróquia. Além das aulas de 1º grau, havia 

cursos de piano, teatro violino acordeão, bordado, pintura, datilografia, corte e costura, 

lecionados exclusivamente pelas Irmãs.   

Conforme mencionam Marin e Aléssio (1995), com o passar do tempo, a Escola 

São Carlos começou a sofrer com as mudanças da sociedade, do ensino, da cultura e da 

economia. Com o número cada vez menor de alunos, a escola não conseguiu manter-se 

em pé e as Irmãs optaram por fechá-la e colocar as peças para locação residencial. A 

partir de então, fechou-se o berço da missão brasileira, por onde passaram 

aproximadamente 8.500 alunos. Em 1986, as Freiras resolveram vender o prédio, que 

acabou sendo comprado por um ex-morador do município que continuou alugando os 

cômodos a moradores.  

Em 17 de outubro de 1990, o prédio da Antiga Escola São Carlos veio a ser alvo 

de um incêndio, que muitos contam que foi criminoso, tendo parte de sua estrutura 

comprometida. A população local relata que o incêndio foi provocado pelo próprio 

proprietário do prédio, pois este almejava o dinheiro do seguro. O que sobrou do prédio 

após o incidente segue até hoje no centro do município. Felizmente, os danos daquela 

noite foram apenas materiais e nenhum dos moradores saiu ferido. O que restou do 

prédio continua imponente na avenida principal de Dona Francisca, a 17 de Julho.  

Com o objetivo de manter vivas as memórias da Antiga Escola São Carlos, a 

Prefeitura Municipal de Dona Francisca, a qual pertence atualmente a propriedade, 

trabalha no projeto de revitalização do prédio das Irmãs Palotinas. Desenvolvido pelo 

arquiteto e urbanista de São Paulo, Marcos Seeber Muller, o projeto irá contemplar 

diversos espaços para a disseminação da cultura, bem como para abrigar a estrutura 

administrativa do Poder Executivo. Busca-se fazer uma intervenção modernista no 

prédio, sem perder as características originais e sua história. Será uma pinacoteca, com 
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espaço Multicultural, de música, dança, exposições e também a parte mais nova do 

prédio será a nova sede da Administração Pública de Dona Francisca.  

A esperança dos franciscanos é que o prédio seja restaurado para preservar o que 

os antepassados de muitos ajudaram a construir com esforço e união. Além de um 

legado material e histórico na cidade, o prédio da Escola São Carlos deixou marcas 

emocionais na vida de muitas pessoas, no processo de fundação de Dona Francisca e da 

Quarta Colônia, como um todo. 

Assim sendo, a antiga Escola São Carlos, de Dona Francisca, foi berço da 

presença das irmãs Palotinas no Brasil e tem um significado grandioso enquanto 

patrimônio histórico cultural, estando entrelaçado à história do Município e seu 

desenvolvimento.  Ao introduzir-se à trajetória da cultura material e imaterial da região 

da Quarta Colônia, este monumento faz jus a local de destaque na preservação da 

memória e da história dos patrimônios que compõe a região de imigração. O prédio da 

Escola São Carlos, onde as primeiras missionárias lançaram as sementes de sua ação 

evangelizadora, é um legado material, histórico, cultural, educacional e religioso para os 

franciscanos e todos os alunos e internos que por ele passaram. Educandos estes que se 

encontram por várias regiões do país atualmente e que carregam lembranças e 

recordações deste tempo. Tempo este em que a Escola embelezou o centro da cidade, 

trousse religiosidade, educação e desenvolvimento. 
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Resumo 
 

O presente projeto aborda uma pesquisa prática sobre teatro político brasileiro, no 
âmbito da dramaturgia de “Arena Conta Tiradentes”, com enfoque na prática de Augusto 
Boal. Por meio da busca de uma Estética do Oprimido (imagem, som e palavra), usando 
como metodologia princípios do Teatro do Oprimido, teorizados por Boal, investigar as 
poéticas teatrais remotas, desenvolvendo esquetes e pequenos experimentos cênicos em 
vídeo. Propondo assim, uma linguagem de novas adaptações aos espaços, tempos e 
situações, em formato online. A partir disso, trazendo esse discurso para um cenário 
contemporâneo do século XXI, no ano de 2021. Criando assim um experimento cênico, 
produzindo um manifesto e fazendo uma crítica social.  
 
Palavras-chave: Teatro Brasileiro; Teatro Político; Poéticas Remotas;  

 
“NOSSA FUNÇÃO É CONTAR HISTÓRIAS”: INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho apresenta aspectos teórico-práticos, de meu projeto de 

pesquisa enquanto encenadora, realizado no curso de Teatro Licenciatura, da 

Universidade Federal de Santa Maria.   

O tema desenvolvido trata sobre o Teatro Político Brasileiro, a dramaturgia e a 

metodologia de Augusto Boal. Acredito que, enquanto estudante de teatro, essa 

investigação será importante para a valorização e fortalecimento do cenário teatral 

brasileiro e para a manifestação social de temáticas recorrentes. 

A base para este processo é o texto “Arena Conta Tiradentes”, escrito por Boal 

em 1967, e montado pelo Teatro de Arena de São Paulo nessa mesma época. A escolha 

 
1Trabalho apresentado no Eixo 2 - Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2Professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Maria, email: 
camila.borges@ufsm.br. 
3Estudante do Curso de Teatro Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, email: 
marcia.duarte@acad.ufsm.br 
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do texto deve-se a uma busca por uma dramaturgia brasileira, e também devido ao fato 

de que essa foi uma das peças censuradas pela Ditadura Militar no Brasil, no período de 

1964 à 1975. A experimentação de poéticas teatrais remotas e a adaptação para 

laboratório cênico remoto da metodologia de Teatro do Oprimido, se apresenta como uma 

problemática, onde irei buscar como criar uma poética para a cena, a partir do texto e dos 

princípios dessa estética, em plataformas digitais.  

Assim, apresento como objetivo geral desta pesquisa: a adaptação aos espaços, 

tempo e situações do Teatro do Oprimido de Augusto Boal, a partir dramaturgia de 

“Arena Conta Tiradentes”. Trago como objetivos específicos: investigar as práticas 

propostas por Boal na metodologia do teatro do oprimido; criar esquetes em vídeo, e 

pequenos experimentos cênicos, a partir do texto “Arena conta Tiradentes”; utilizar a 

estética do oprimido, por meio de seus três canais: imagem, som e palavra e propor uma 

linguagem do espaço e comunicação com o público, em um formato diferente do habitual, 

fazendo uso de plataformas digitais online. 

 
“AGORA EU DEVIA EXPLICAR ALGUMA COISA”: METODOLOGIAS 
 
A partir da leitura e pesquisa da referência dramatúrgica “Arena Conta 

Tiradentes”, usando alguns fragmentos, criou-se uma adaptação experimental intitulada 

“Arena: Um Ensaio”. 

Começando com a análise e estudo desse material em grupo, ocorreram reuniões 

quinzenais por vídeo chamada. Com base nisso, foram gravados vídeos das cenas, onde 

cada ator gravou individualmente sua parte e enviou para a edição. Posteriormente, juntei 

as partes, editando o que viria a ser uma esquete. Essas criações são denominadas “ações 

online”.  

No decorrer do percurso algumas escolhas metodológicas foram definindo-se. 

Podemos apontar as seguintes:  

Aquecimento ideológico: 
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O teatro apresenta imagens extraídas da vida social segundo uma ideologia. É 
importante que o ator não se aliene, por mais especializada que seja determinada 
técnica. O ator deve ter sempre em mente que atua, que apresenta aos 
espectadores imagens da luta social entre as forças reacionárias da burguesia e 
as forças progressistas das classes trabalhadoras, seja qual for o disfarce com 
que essa luta apareça na fábula da obra. É necessário que o ator tenha sempre 
presente a missão progressista da sua tarefa, o seu caráter pedagógico, o seu 
caráter combativo. O teatro é uma arte e uma arma. (BOAL 1997, p. 91) 

 

Esse conceito é o que Augusto Boal apresenta como “aquecimento ideológico”, 

que entendo por “aquecer as ideias”, e manter viva a chama da motivação de se estar 

fazendo aquele trabalho. Para isso, usamos em nossos encontros música e por meio de 

músicas populares brasileiras, de diferentes épocas, mas sempre carregando uma 

mensagem na letra, iniciamos nossas práticas. 

Jogos: Os jogos compõem parte do laboratório cênico remoto. Partindo da 

referência do autor “200 jogos e exercícios para atores e não-atores com vontade de dizer 

algo através do teatro”, foram selecionadas possibilidades de adaptações no jogo com a 

tela, à distância. Jogos de atenção, concentração, foco, ritmo, confiança, jogos para 

criação de ações e movimentos que poderiam vir a ser usados em cena, são alguns dos 

exemplos. 

Sistema Coringa: Neste experimento cênico, utilizamos o “Sistema Coringa” 

para os personagens. O Sistema Coringa também é uma proposta dentro da teoria de Boal, 

onde todas/todos as/os atrizes/atores passam por todos os personagens, não ficando fixo 

em um papel só, o que quebra a separação hierárquica entre protagonista e demais 

personagens. O próprio texto selecionado, “Arena Conta Tiradentes”, apresenta um 

“Coringa”, que tem como função, ser o guia da encenação, facilitando a interação 

atrizes/atores-público, na tentativa de derrubar esse muro de separação e que também vai 

assumindo outros papéis ao longo da história.  

De acordo com Boal, 

 
Coringa é o sistema que se pretende propor como forma permanente de se fazer 
teatro – dramaturgia e encenação. Reúne em si todas as pesquisas anteriores 
feitas pelo Arena e, neste sentido, é súmula do já acontecido. E, ao reuni-las, 
também as coordena, e neste sentido é o principal salto de todas as suas etapas. 
(BOAL 1991, p. 204) 
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Boal diz que o Coringa é mágico, onisciente, polimorfo, ubíquo, e funciona em 

cena como mestre-de-cerimônias, dono do circo, conferencista, juiz, explicador, exegeta, 

contra-regra, diretor de cena, etc. A estrutura do espetáculo com Coringa divide-se em 

sete partes principais: Dedicatória, Explicação, Episódio, Cena, Comentário, Entrevista e 

Exortação. Este Sistema Coringa possui quatro técnicas básicas: a desvinculação 

ator/personagem; o ecletismo de gênero e estilo; a narração coletiva e a música como 

suporte de conceitos. 

Dramaturgia: A fonte de criação desse experimento tem como base o texto 

“Arena Conta Tiradentes” de Augusto Boal. Juntando fragmentos do texto, com 

referências da música popular brasileira, criou-se uma adaptação, nomeada de 

experimento cênico “Arena: um ensaio”, justamente para enfatizar o caráter processual e 

experimental da pesquisa. Pois, quando iniciei os estudos sobre o tema, me chegaram 

muito mais fontes teóricas e pouquíssimas, ou quase nenhuma, fonte de material prática. 

O desafio era fazer teoria e prática conversarem, para algo poder ser compartilhado com 

o público. 

O texto se estrutura em episódios, divididos em dois tempos, e permeados por 

explicações e coros. Os motivos para a escolha desse material foi justamente, o foco nos 

coros, a possibilidade de usar um sistema coringa, e o discurso brasileiro de caráter 

político na história de Tiradentes, conhecido como um herói nacional. A estrutura final 

da adaptação, conta com 4 episódios, 8 cenas, 4 explicações e 10 coros.  

Personagens: Coringa; Maya, Jefferson, Taverneiro, Mineiro, Bêbado, 

Garimpeiro, Maciel. Tiradentes, Barbacena, Gonzaga, Domingos, Silvério, Francisco, 

Alvarenga, Claudio, Bárbara.  

 
“NÓS SOMOS O TEATRO DE ARENA!” 
 

Boal (1991, p. 13) diz que, “todo teatro é político, porque políticas são todas as 

atividades do ser humano, e o teatro é uma delas”. Enquanto estudantes brasileiros de 

teatro em uma universidade pública e futuros artistas-professores, pensamos e refletimos 
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sobre nossa arte. Para que(m), serve nosso conhecimento?   

Nesta teoria podemos observar um interessante encontro entre teatro e educação, 

e uma temática de luta social e resistência enquanto fazer artístico. Principalmente visto 

o cenário político, histórico e social que nos encontramos. Já vimos por meio da história, 

que em tempos de ascensão de regimes autoritários e conservadores, as áreas de educação, 

linguagens, ciências humanas e artes, são as primeiras a sofrerem censura, e as minorias, 

as primeiras a sofrerem repressão. Porque qualquer forma de conhecimento que faça 

questionar e levantar uma oposição ao poder vigente, se torna uma ameaça que deve ser 

repreendida ou até eliminada.  

Levando em consideração as projeções apresentadas, o trabalho vem se 

desenvolvendo de modo coletivo, de forma positiva e colaborativa, possibilitando a 

criação de um grupo forte que vem carregando o desafio de manter acesa a chama do 

teatro em nossos corações. Assim também, alimentando os diálogos sobre a temática e 

contribuindo para a construção de conhecimento e o compartilhamento de nossas 

criações, que saem da tela universitária e se estendem pelas telas brasileiras de todas as 

pessoas interessadas em nos ver contando nossas histórias. Recentemente o grupo 

nomeou-se “INSUR.GENTES”, que significa gente rebelde que se revolta e nada contra 

a correnteza de opiniões. Estamos nos levantando.  
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Resumo 
 
Inserido no contexto da promoção e difusão da leitura, estreitamente ligado à dimensão 
simbólica e cidadã da cultura afrodescendente no Brasil, o projeto Kilombo Literário 
promove rodas de leitura de textos literários de autoria negra. Abertos a qualquer 
interessado(a), sejam da comunidade universitária ou externa, nossos encontros ocorrem 
com periodicidade semanal, em ambiente virtual. Realizamos uma leitura conjunta, 
seguida de uma conversa de caráter crítico sobre as temáticas relacionadas ao texto. 
Acreditamos contribuir não apenas para ampliar o público leitor da literatura afro-
brasileira, mas para a vivência de diferentes possibilidades de consciência crítica no 
contexto das expressões artístico-culturais negras, em perspectiva decolonial.  
 
Palavras-chave: Literatura; Descolonização, Formação de leitores; Relações Étnico-

Raciais. 

 

Introdução 

Inserido no contexto da formação de leitores, bem como da promoção e difusão 

da leitura, o projeto Kilombo Literário propõe-se promove rodas de leitura de contos afro-

brasileiros, voltadas à comunidade acadêmica e externa, desde o ano de 2019. Ao retomar 

a ideia tradicional das rodas de contação de histórias, apresenta-se estreitamente ligada à 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 de Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Estudante do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal do Rio Grade, Campus São 
Lourenço do Sul; bolsista de cultura do projeto “Kilombo Literário”; e-mail: carysantana.f@gmail.com  
3 Estudante do Curso de Agroecologia, da Universidade Federal do Rio Grade, Campus São Lourenço do Sul; bolsista 
de pesquisa do projeto “Literatura e decolonialidade”; e-mail: ederfonseca12@gmail.com   
4 Professor da Universidade Federal do Rio Grade, Instituto de Letras e Artes, Campus São Lourenço do Sul; 
coordenador dos projetos de cultura “Kilombo Literário” e de pesquisa “Literatura e decolonialidade”; e-mail: 
prof.rrp@gmail.com 

635

mailto:carysantana.f@gmail.com
mailto:ederfonseca12@gmail.com
mailto:prof.rrp@gmail.com


                              
dimensão simbólica e cidadã da cultura afrodescendente. A literatura em questão será 

aquela produzida por escritores negros contemporâneos, especialmente textos veiculados 

na série literária Cadernos Negros, que possui números anuais publicados deste 1978 

ininterruptamente.  

Uma das principais justificativas é que a situação atual dos estudos literários no 

campo da literatura afro-brasileira aponta para a necessidade de adensamento da sua 

recepção crítica. Por outro lado, a educação formal brasileira, do ensino básico ao 

superior, ainda carece de formação nesse sentido. O trabalho justifica-se também pela 

carência das práticas pedagógicas relacionadas à temática étnico-raciais nos contextos 

educativos. Em contrapartida, verifica-se a necessidade urgente de implementação a 

respeito do conteúdo sobre a perspectiva da lei n°10.639/03, que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da "História e Cultura Afro-brasileira" da educação formal.  

Cumpre ressaltar também que a escolha dos Cadernos Negros dá-se em razão de 

ser uma série literária publicada anualmente desde 1978, em que publicam-se contos e 

poemas de escritores afro-brasileiros contemporâneos. Publicados ininterruptamente ano 

após ano, representam a antologia de literatura afro-brasileira de vida mais longa, sendo 

um dos principais veículos que tem contribuído para a inclusão da vertente afro na 

literatura brasileira. A cada ano é publicado um volume, sendo que um ano é dedicado 

para contos e outro para poemas, e assim sucessivamente.  

 

Objetivos 

Nosso objetivo geral é promover rodas de leitura de literatura afro-brasileira, 

contribuindo assim para a formação de leitores, bem como para a difusão e 

reconhecimento dessa produção artístico-cultural, instigando a aprendizagem interativa e 

crítica, com base em elementos que permitam identificar e valorizar, através de reflexão 

crítica, a expressividade dessa produção literária. Como objetivos específicos, temos: dar 

continuidade às atividades iniciadas em 2019, com perspectivas de ampliação do alcance 

de público; promover a leitura e formação de leitores; contribuir para a socialização da 

literatura afro-brasileira em contextos educacionais diversos; contribuir para a efetivação 
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da Lei 10.639/03; e estreitar relações entre as diversidades no contexto da comunidade 

universitária. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia) 

Com base nos sábios, contadores de histórias da antiguidade, na qual 

compartilhavam suas sabedorias à comunidade dispostos em círculos,  possibilitando uma 

visão ampla dos participantes de forma interativa e sensibilizadora, assim nossas rodas 

são concebidas. Com os participantes em roda, oportunizamos que cada um leia de forma 

coletiva o texto selecionado.  

Os organizadores serão mediadores, farão perguntas sensibilizadoras a fim de 

desenvolver a capacidade/habilidade de investigação, reflexão e organização 

argumentativa (discurso oral) dos participantes. Ao final do encontro, realizamos uma 

reflexão a respeito da experiência dos integrantes na roda de conversa, observando a 

concepção de cada um no que tange a temática abordada.  

Abertos a qualquer interessado(a), sejam da comunidade universitária ou externa, 

nossos encontros ocorrem com periodicidade semanal, em ambiente virtual, ao longo dos 

semestre letivos da universidade. Os textos selecionados são enviados previamente por e-

mail aos participantes inscritos a cada roda.  

Após a leitura de cada conto, será feita uma conversa de caráter crítico para 

discutir os temas tocantes a questões étnico-raciais, de gênero e mesmo de classe social, 

decorrentes das narrativas em questão. Torna-se importante perceber o caráter de 

resistência dessa literatura em relação à produção canônica, permitindo-nos aproximá-la 

à ideia de uma “poética quilombola”.  

Quanto ao público e local, tivemos início junto à comunidade universitária do 

campus Carreiros, sendo articulando com escolas da rede municipal, bibliotecas, 

organizações comunitárias e outros espaços de cultura, no decorrer do projeto, que neste 

momento está vinculado ao Campus de São Lourenço da FURG.  

O projeto fundamenta-se principalmente nos estudos da Lei n° 10.369/03 e 

pesquisas sobre as práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na 
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perspectiva da lei (MEC, 2012), paralelamente aos estudos contemporâneos de literatura 

afro-brasileira, empreendidos no âmbito da história da literatura, da teoria literária, da 

literatura brasileira, bem como no campo da literatura comparada, com perspectivas 

descoloniais e antirracistas. O Kilombo Literário integra-se também ao projeto de 

pesquisa “Literatura e decolonialidade”, que visa analisar criticamente essa produção 

literária pelo viés teórico-crítico decolonial. 

Mais especificamente, toma-se por base os pressupostos críticos-teóricos de 

Eduardo de Assis Duarte (2011), que teoriza a em torno do termo literatura afro-brasileira. 

Alertando sempre para o fato de que se trata de um conceito em construção, entende-se 

que a literatura afro-brasileira constitui-se a partir dos seguintes identificadores: temas 

afro-brasileiros; uma voz autoral afrodescendente, explícita ou não no discurso; um ponto 

de vista ou um lugar de enunciação política e culturalmente identificado à 

afrodescendência, como fim e começo, ou ainda uma perspectiva afroidentificada; 

construções linguísticas marcadas por uma afro-brasilidade de tom, ritmo, sintaxe ou 

sentido; e um projeto de transitividade discursiva, explícito ou não, com vistas ao universo 

receptivo. Logo, a existência da literatura afro-brasileira somente é plena pela interação 

dinâmica desses elementos - temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público. 

A partir disso, com ênfase nas questões sobre autoria e representação feminina 

afro-brasileira, conforme defende Rodrigo da Rosa Pereira (2016), a noção de perspectiva 

feminina afro-brasileira enquanto característica estruturante da produção literária em 

questão subsidiará a leitura e análise dos contos estudados. O que se chama de perspectiva 

feminina afro-brasileira consiste numa conjunção do protagonismo feminino e dos 

elementos elencados por Duarte (2011), em especial o ponto de vista afro-identificado. 

 

 

Resultados, discussão e análises 

Desde o início do projeto, já realizamos aproximadamente 30 rodas de leitura. Em 

muitas delas, tivemos convidados externos para promover um melhor debater temático, 

sempre articulado com o conto lido. Atualmente, devido ao ensino remoto, estamos com 
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participantes de diversos lugares do Brasil. Temos um grupo de whatsapp com mais 50 

participantes e uma média de 30 pessoas ativas por encontro. Além disso, temos contas 

nas redes social Facebook e Instragram (@kilomboliterário). 

É preciso enfatizar que o projeto vem se configurando cada vez mais como um 

espaço de resistência para o povo negro e de aprendizado para pessoas brancas. Com base 

no modelo de organização quilombola, assim como os vários tipos de organizações 

coletivas negras e a própria literatura afro-brasileira, nossas rodas representam uma 

espécie de práxis afro-brasileira, nascida nos quilombos e constatada ao longo da história 

brasileira. Desse modo, contribuímos com a luta histórica de ancestrais pela questão da 

afrodescendência no Brasil e para a constituição da identidade afrodescendente por meio 

do instrumento da leitura. 

 

Considerações  

Esperamos, com esta atividade, contribuir não apenas para uma maior socialização 

da literatura afro-brasileira, cujo público leitor encontra-se ainda hoje bastante restrito, 

mas também para a vivência de diferentes possibilidades de consciência crítica no 

contexto das expressões artístico-culturais afro-brasileiras. De modo geral, acreditamos 

promover visibilidade e reconhecimento a essa produção cultural que ainda hoje 

encontra-se bastante marginalizada. 
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para Sala Negra de la Escuela de Teatro Universidad de Valparaíso1 
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Resumen 
 
Sala Negra Juan Barattini Carvelli de la Escuela de Teatro Universidad de Valparaíso, a diez 
años de su inauguración, genera su primer Plan de Públicos, involucrando a sus comunidades en 
acciones y estrategias de ampliación, fidelización y formación de públicos, repercutiendo en el 
fortalecimiento del trabajo de extensión y vínculo de la unidad académica con su territorio. En el 
siguiente escrito se presenta la metodología del Plan, las estrategias desarrolladas por el equipo 
y algunas reflexiones y proyecciones a partir de su implementación en contexto de pandemia. 

Palabras-clave 
 
Extensión; Cultura; Teatro; Públicos; Programación 
 
Introducción 

En 2005, treinta años después del cierre de la Escuela de Teatro Sede Valparaíso de la 

Universidad de Chile (1968-1977), las autoridades universitarias aceptan el proyecto que crea la 

Carrera de Actuación Teatral de la Universidad de Valparaíso, como una necesidad de recuperar 

ese espacio perdido después del golpe cívico militar de 1973.3 El año 2012, luego de una 

reestructuración curricular e implementación de un nuevo Plan de Estudios, pasa a denominarse 

Escuela de Teatro Universidad de Valparaíso.  

Acorde a las necesidades de la unidad académica, se abre el Área de Extensión y Vínculo, 

que tiene como propósito fundamental desarrollar la extensión artística en la comunidad a partir 

de espacios de intercambio, experimentación, exhibición de espectáculos y programas de 

vinculación. Entre sus principales ejes de desarrollo están la difusión, el vínculo social y 

académico, el proceso de admisión y la programación artística. En ese sentido y coherente con 

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 2 – Producción artística y cultural  del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Académico y Coordinador Área de Extensión Escuela de Teatro Universidad de Valparaíso. 
3 Información disponible en https://teatro.uv.cl/ [última revisión 01-08-2021 a las 18:00 horas] 
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su mandato institucional, el 2010 se inaugura Sala Negra, un espacio para la exhibición de 

procesos creativos vinculados a las artes escénicas que buscaba estimular y difundir las 

creaciones académicas y artísticas al público de Valparaíso, propiciando la reflexión y discusión 

en torno al desarrollo artístico y cultural del territorio.  

En Sala Negra, se configuró un espacio de encuentro entre académicas/os, tituladas/os, 

estudiantes y comunidades de Valparaíso, dotándola de validación, reconocimiento y sentido 

identitario entre quienes componen la Escuela de Teatro. El 2020 se decide renombrar la sala 

como Sala Negra Juan Barattini Carvelli, en homenaje a uno de los fundadores de la Escuela 

Teatro Universidad de Chile sede Valparaíso, la Agrupación Teatral Valparaíso ATEVA y 

académico de la Escuela de Teatro UV. 

Hacia un Plan de Públicos de Sala Negra  

El 2020, frente a la crisis sanitaria del covid-19 y en el marco de evaluación y mejoras al 

plan de gestión del Área, se presenta un proyecto a la Convocatorio de Plan de Públicos para 

espacios culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), siendo 

adjudicatarios del proyecto. El Plan de Públicos Sala Negra, se inicia a través de una metodología 

participativa de Diagnóstico organizacional en torno a los públicos, donde el equipo que 

conforma el Área de Extensión discute, reflexiona e identifica a los públicos regulares; 

ocasionales; potenciales; no públicos y audiencias digitales de la sala, caracterizándolos en 

relación a variables sociodemográficas y psicográficas, barreras de acceso que eventualmente 

limitan su participación, programación a la que acceden de manera habitual, formato presencial 

o digital de misma, y reconocimiento de propuestas de desarrollo e implicación de públicos 

realizadas. 

Con el diagnóstico y panorama general del estado de Sala Negra en relación a sus 

públicos, se propone trabajar con dos segmentos de los identificados: Públicos 

regulares/fidelizados y no públicos4, que para efectos de nuestro diagnóstico modificamos por la 

noción de “pobladores/as”.  

                                                           
4 No públicos es una nomenclatura propuesta por el MINCAP a partir de un Marco de Referencia que se estructura luego de 
trabajar con la noción de Ecosistema proveniente de la Biología. Este último se define como un “sistema constituido por 
comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan”. Al adaptar la noción de Ecosistema al ámbito cultural, 
la dimensión relacional adquiere especial importancia. Es decir, si hablamos de Ecosistema de Públicos parece aconsejable 
establecer las diferenciaciones de acuerdo al grado y tipo de relaciones de los elementos o componentes entre sí y las cadenas o 
procesos de los que son parte.  
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El primer término, corresponde a quienes tienen alto capital cultural y alto grado de 

interés por la oferta artística y la participación cultural, lo que se traduce en una vinculación 

frecuente o permanente con las actividades y la programación de organizaciones y espacios. En 

el caso de Sala Negra, estos son jóvenes, adultos y personas mayores con interés en las artes y 

específicamente el teatro, principalmente de la comuna de Valparaíso y Viña del Mar. Con una 

alta participación de otras actividades artístico-culturales en otros espacios pertenecientes al 

circuito en el que está inserta Sala Negra JBC. Desarrollan una vida social activa y participan de 

nuestra programación acompañados de amigas/os, familiares o pareja. Tienen una participación 

activa y crítica de nuestra programación, y se ve reflejado en su asistencia a conversatorios, 

charlas y actividades aledañas a la Temporada Teatral.5 

En el caso del segmento pobladores, identificamos a habitantes de sectores más alejados 

del centro de Valparaíso, que por condiciones geográficas y económicas, cuentan con un capital 

cultural diferente en relación al acceso a actividades artísticas, prefiriendo otros medios y 

formatos de expresión cultural como la televisión, la radio y redes sociales. Participan en 

actividades culturales comunitarias como batucadas, pasacalles, procesiones, tradiciones 

populares, proyectos de animación artística (teatro, música y cine), y otras instancias 

socioculturales en su barrio cuando estas llegan a sus sectores. Se observa una barrera en la 

integración de este público y los espacios institucionales, a propósito de las tradiciones sociales 

y las formas de expresión de las diferentes identidades entre públicos fidelizados y otras 

audiencias. Se conforman principalmente de público familiar en sus diferentes grupos etarios: 

niñez, juventud, adultez.6   

Estrategias de Desarrollo de Públicos 

 

La estrategia de trabajo con públicos regulares o fidelizados, apunta a Implicar a este 

segmento de públicos de Sala Negra Juan Barattini Carvelli a través de instancias participativas 

de programación y formación.  La estrategia se divide en tres componentes de desarrollo:  

 

1- Componente Comité de Programación 

 

Con la finalidad de democratizar las decisiones curatoriales de Sala Negra e incentivar la 

                                                           
5 Extraído de documento Matriz de públicos Sala Negra. Elaboración Área de Extensión Escuela de Teatro UV. 
6 Extraído de documento Matriz de públicos Sala Negra. Elaboración Área de Extensión Escuela de Teatro UV. 
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participación del público fidelizado en las mismas, se convoca 5 personas que cumplan con 

cuatro de los perfiles de público fidelizado identificados en el Diagnóstico y Encuesta de Públicos 

Sala Negra, considerando grupos etarios, equidad de género  e intereses. Estos perfiles 

corresponden a: Espectadores Activos (1); Espectadores en Formación Artística (2); 

Espectadores Senior (1) y Académicas/os (1), quienes conforman el primer Comité de Públicos 

+ Programadores (CP+P) de Sala Negra Juan Barattini Carvelli. 

 

2- Componente Programación 

 

Una vez conformado el comité se organizará una Jornada de capacitación, para fortalecer 

criterios comunes sobre programación.   El CP+P crea las bases de la Convocatoria Temporada 

Sala Negra en Línea, incorporando las principales líneas de acción y selección de Sala Negra 

Juan Barattini Carvelli. Se realiza convocatoria abierta para las compañías que quieran participar 

del programa Temporada de acuerdo a las bases definidas. Habiendo recepcionado las 

propuestas, el Comité CP+P realiza la selección de las obras que conforman la Temporada Sala 

Negra en Línea. 

 

3- Componente Programa Especial  

 

Creación de Prácticas Escénicas desde el Sur, Coloquios Formativos para Públicos Sala 

Negra, con el fin de aportar en la formación del Comité en distintos ámbitos de las artes escénicas 

como la performance en espacio público, el diseño escénico y la gestión cultural desde una 

perspectiva territorial. La instancia consistió en el desarrollo de cuatro coloquios con exponentes 

nacionales e internacionales, moderado por académicos de la Escuela de Teatro. 

 

Como segunda estrategia,  se establece el objetivo de fortalecer la creación de públicos de la Sala 

Negra Juan Barattini Carvelli en organizaciones comunitarias de la ciudad de Valparaíso, 

apuntando directamente al segmento identificado como pobladoras/es. Las dimensiones 

trabajadas son dos: 

 

1- Co creación con pobladoras Junta vecinal n° 66 de Cerro Mariposas 

 

Debido a las condiciones sanitarias y la imposibilidad de tener encuentros presenciales con aforos 

masivos, se propone la realización de un Taller de Radioteatro que concluya en una creación 

colectiva de las pobladoras para ser transmitida a través de la Radio Valentín Letelier de la 
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Universidad de Valparaíso. El resultado es el radioteatro Pasaje Uno7, historia que pone en valor 

la memoria colectiva de las pobladoras que recuerdan anécdotas de su cerro, emulando a los 

antiguos radioteatros que escuchaban que mezclaban el misterio, el terror y el humor, además de 

incorporar su mirada en relación a la pandemia. 

 

2- Circulación de obra 

 

La circulación de la obra se enmarca en un proyecto emblemático de la Escuela de Teatro, 

denominado Escalera Arriba. En esta oportunidad se realizaron cuatro funciones de la obra de 

circo Carpe Diem a cargo de la emblemática compañía porteña Malabicirco.8 Las funciones se 

realizaron en Cerro Barón, Cerro Mariposas, Cerro Placeres y Placilla de Peñuelas, estableciendo 

una coordinación con organizaciones sociales de cada sector para el cumplimiento de los 

protocolos sanitarios y difusión específica por límite en los aforos de las actividades públicas. 

Análisis 

Habiendo diseñado y aplicado el Plan de Públicos de Sala Negra 2020, podemos 

reconocer en la ejecución la importancia que tienen las comunidades en el desarrollo de la política 

extensionista de cada organización. La producción, gestión y difusión de contenidos adquiere 

sentido cuando quienes son pensados como público destinatario se hace parte de la construcción, 

diseño e implementación de la política a través de un proceso de reciprocidad donde su 

participación se vuelve fundamental para el éxito o fracaso de las acciones de extensión. 

Al ser una institución pública, tenemos la responsabilidad y el desafío de generar acciones 

coherentes y pertinentes en relación a las expectativas e intereses de las comunidades o entornos 

que dialogan con nuestra Escuela, provocar el acto comunicativo real y la experiencia 

transformadora para quien la vive, tal como señala Paulo Freire (2008 [1973]: 107) “La 

educación que no intenta hacer este esfuerzo, y que, por el contrario, insista en la transmisión de 

comunicados, en la extensión de contenidos técnicos no puede esconder su fase 

deshumanizante”. 

Referencias  
 
Freire, P. (2008 [1973]). ¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural. México: 
Siglo XXI. 

                                                           
7 Revisar nota de prensa: https://www.uv.cl/pdn/?id=12096  
8 Revisar nota de prensa: https://m.elmostrador.cl/cultura/2021/06/25/escalera-arriba-llevo-circo-y-alegria-a-los-cerros-de-
valparaiso/  
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Resgate cultural através dos usos das plantas medicinais no âmbito do 
saber popular: Curso de extensão universitária em parceria com a 
prefeitura de Conceição do Mato Dentro – MG.1 

 
SOUZA, Crisângela Elen de2; RABELO, Agatha Barcelar 3; RAMIREZ, Matheus 
Anchieta4 

Resumo simples 
 
O trabalho visa contribuir para perpetuação e divulgação do Saber Popular através do 
uso das plantas medicinais de forma segura. Dentre as ações de resgate foi realizado o 
curso: “Plantas medicinais e terapias integrativas e complementares em saúde: resgate 
dos saberes popular em Conceição do Mato Dentro – MG”, com duas turmas, contando 
com 40 alunos cada, cuja demanda se deu através do contato da população com o 
convênio celebrado entre a Escola de Veterinária e a prefeitura da cidade – 
COMAGRI.5 O curso teve duração de 6 meses  distribuídos em 12 oficinas em com 
temáticas desde o resgate das ervas locais, até a prepração de remédios caseiros. 
  
 
Palavras-chave 
 
Plantas medicinais; Saber popular; Cultura imaterial; Resgate; Extensão Universitária. 
 
 
Introdução 

O curso “Plantas medicinais e terapias integrativas em saúde resgate dos saberes 
populares em Conceição do Mato Dentro – MG” foi uma ação de extensão universitária 
da escola de Veterinária através do projeto COMAGRI UFMG, em parceria com a 

                                                           

1  Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM 

2 Geógrafa formada pela UFMG, estudante de graduação de Ciências Socioambientais UFMG; 

3 Estudante de graduação de Ciências Socioambientais UFMG. 

4 Professor Adjunto da escola de veterinária UFMG. 

5 O COMAGRI surge de um convênio celebrado entre a Escola de Veterinária da UFMG e a Prefeitura Municipal de Conceição do 
Mato Dentro- MG, com a preocupação de atender as demandas dos produtores e das comunidades rurais de nosso município. Sem 
ideias preconcebidas ou propostas já elaboradas, o COMAGRI se presta aquilo que a população rural precisa, como assistência 
técnica aos sistemas produtivos, elaboração de projetos junto às escolas ou associações, resgate cultural, entre outras ações tão 
necessárias aos assuntos da Roça. 
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Secretaria Municipal da Cultura e Patrimônio Histórico de Conceição do Mato Dentro, 
tendo como educadora Crisângela Elen de Souza, sob a coordenação do professor da 
escola de veterinária UFMG Mateus Ramirez e subcoordenação da estudante de 
Ciências Socioambientais Agatha Barcelar Rabelo, buscando suprir a demanda das 
mulheres que atuam, da no projeto de Medicina Alternativa6, através da técnica de 
Bioenergética7.  

Esta ação foi desenvolvida com a premissa de trabalhar o Saber Popular como 
patrimônio cultural imaterial ancestral medicinal, visando preservar as práticas e 
culturais devido importância, tanto do Saber quanto do autocuidado herdado dos 
antepassados. Segundo FUNARI 2005: Patrimônio deriva do latim patrimonium e faz 
alusão à "propriedade herdada do pai ou dos antepassados". 

O curso foi fundamentado na perpetuação do etnoconhecimento oriundo do patrimônio 
imaterial da população contando com remanescentes quilombolas.  De acordo com o 
Decreto nº 3.551 de 4 de Agosto de 2000 Parágrafo Artigo 1º Inciso I “que rege sobre 
os Saberes como bens culturais de natureza Imaterial que constituem patrimônio 
cultural Brasileiro, onde são escritos e conhecidos modos de fazer enraizados no 
cotidiano das comunidades.” 

O uso das plantas medicinais é antigo e muitas pessoas preservam seus segredos e 
saberes tão intrínsecos a cultura popular. Os saberes das ervas é difundido quando usado 
há tempos pela comunidade e validada por tal, pois in loco, comprova-se a eficácia de 
suas propriedades para sanar os males. Apenas reconhecer as ervas não é o suficiente, 
para formar o saber. Mais importante é saber como, quanto e porque usar determinadas 
ervas para os processos de equilíbrio do corpo. O curso vem de encontro à valorização e 
divulgação destes saberes, particulares reconhecidos como patrimônio imaterial, 
devendo ser preservado, valorizado e perpetuado. 

 

Objetivos 

Este trabalho buscou resgatar o etnoconhecimento através das práticas tradicionais da 
população envolvida.  

Divulgar e valorizar as práticas populares seguras do cultivo e usos das plantas 
medicinais.  
                                                           
6 Grupo começou em 1988 através do curso de bioenergética, realizado na cidade de Guanhães MG. Mais pessoas se interessaram a 
fazer o curso, que foi levado a cidade de Conceição do Mato Dentro, onde 4 alunas (Magdalena, Gilda, Conceição e Palmira) se 
destacaram e começaram atender com a técnica m 1989, pessoas de baixa renda, que buscam tratamentos naturais, nas dependências 
da igreja católica de matozinhos, atuando até os dias atuais. 

7 Técnica que consiste em um mecanismo de captação de diferentes frequências de energia que, por meio de nossos biossensores, 
possibilita a percepção dessas energias vindas das pessoas, animais e ambientes. 
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Auxiliar e complementar o trabalho de atendimento a população da cidade, através de 
capacitação das mulheres do projeto de Medicina Alternativa. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

O curso aconteceu em 2019/2020, na cidade de Conceição do Mato Dentro, município 
do Estado de Minas Gerais. Com duração inicial de seis meses porém precisou ser 
interrompido devido a propagação do Corona Vírus, e a possível contaminação dos 
participantes, sendo suspenso até melhorar os índices, voltando mais tarde com todos os 
protocolos de saúde. 

A ação de Extensão inicialmente seria realizada com uma turma contendo até 40 alunos, 
porém ao abrir as inscrições (que foram abertas a comunidade), observou-se grande 
demanda, sendo maior que a oferta, abrindo segunda turma, totalizando quase 70 alunos 
formados. 

Buscando trabalhar com metodologias participativas, onde o conhecimento cientifico 
conflua com os Saberes Tradicionais. Os encontros foram baseados nas trocas de 
saberes através de rodas de conversas, onde o aluno se torna protagonista do processo 
de ensino/aprendizado, pois suas experiências são valorizadas. Neste processo a 
professora faz o papel de mediadora, buscando sempre romper com as velhas 
metodogias bancárias, valorizando o que há de melhor em relação aos usos tradicionais 
das ervas, advindos da comunidade. Segundo MARGÔ 2016; “A metodologia em 
Etnobotânica modifica o foco da sala de aula do professor para o aluno, da informação 
para o conhecimento, da memorização para a aprendizagem. Equilibra teoria e prática, 
divide responsabilidade e tarefas, comunica e discute resultados e soluções de 
problemas (...) propõe um envolvimento de familiares com o conhecimento. É 
necessário avançar para novas formas de ensinar e aprender”. 

Os módulos foram divididos entre aulas teóricas e práticas, buscando sempre a 
construção do conhecimento coletivo. Para iniciar os trabalhos, foi realizado o 
levantamento junto aos alunos das principais ervas nativas e exóticas conhecidas, 
utilizadas e validadas pela comunidade. 

Após este primeiro contato, foi realizada a primeira oficina prática: Plantio em sistema 
de Mandala agroecológica. Segundo ALMEIDA 2012, “horta mandala possibilita um 
sistema de produção sustentável que visa à proteção ambiental, fornecendo um 
excelente modelo de agrofloresta. Além do caráter conservacionista e restaurador da 
horta mandala, ela proporciona também uma grande transformação do ambiente (...). A 
otimização de pequenos espaços, tornando os canteiros mais produtivos em relação aos 
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canteiros tradicionais; Maior controle de pragas e doenças, pois promove um cultivo 
diversificado, onde os processos de alopatia e controle biológico são facilitados; 
economia de água no momento da irrigação circular; produzem plantas medicinais e 
ornamentais conjuntamente com outros alimentos (...). Após aprender sobre plantio, 
parte importante para obtenção de plantas saudáveis, visando usos pessoais e 
medicinais, iniciaram-se as oficinas de processamento das plantas sendo elas: 
Fitoterapia I- xaropes, Fitoterapia II - Tinturas, Fitoterapia III- Gel para dor; Fitoterapia 
IV- Pomadas; Fitoterapia V- Usos das plantas para mulheres; Radiestesia; Florais; 
Argiloterapia; Calatonia; Aromaterapia. 

Os módulos do curso aconteceram através de conversas e fazeres, a fim de integrar os 
saberes e resgates de memórias das familiares e as boas práticas de usos seguros das 
ervas medicinais. Para isso, os estudantes fizeram pesquisas com vizinhos, em suas 
comunidades e até mesmo em suas memórias. Dentre as pesquisas realizadas no 
decorrer do curso, pode-se destacar diversas receitas de xaropes com uso das ervas 
locais e ou cultivadas nos quintais. A seguir, encontra-se uma receita cedida por Dona 
Geraldinha da comunidade quilombola Candeias, através da estudante Dona Ilma. 

 
Dona Ilma – Xarope para tosse 
 
Um pedaço – 2 dedos-  de gengibre(Zingiber officinale) 
Uma mão cheia de Guaco fresco (Mikania glomerata) 
Uma mão cheia de folhas frescas de manga (Mangifera indica) 
5 folhas frescas de laranja (Citrus X sinensis) 
Um montinho – pouco- de folhas de horetelã (Mentha x Piperita) 
6 colheres de rapadura raspada 
 
Derreter a rapadura e colocar as folhas para cozinhar com meio litro de água por mais 
ou menos 20 minutos. Deixar a panela tampada e mexer de vez em quando. 
Adulto: Tomar 1 colher de sopa 3 vezes ao dia 
Criança: Tomar 1 colher de chá 3 vezes ao dia 
 
Muitas outras receitas foram compartilhadas e ao fim do curso, ajudaram a compor  o 
capitulo do livro: Raízes e Rezas de Conceição do Mato Dentro, elaborado e distribuído 
pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. 

Resultados, discussão e análises. 

O curso foi muito bom, cumprindo seus objetivos, apesar de todas as problemáticas que 
ocorreram pela pausa devido a Pandemia. Percebe-se que há muito que ser trabalhado 
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com a comunidade, buscando sempre a valorização do etnoconhecimento, em 
confluência com a produção cientifica desde que uma agregue conhecimento à outra. 

 

 

Considerações  

O curso mostrou o interesse pelo uso das ervas medicinais, buscando sanar o corpo e a 
mente, em crescendo e necessita de maiores cuidados e incentivos para que não haja 
perdas das preciosas informações sobre a tradição. 

Muitas plantas foram apresentadas, técnicas trocadas, usos compartilhados e 
principalmente saberes divulgados, seja por meio do curso ou do livro.  

Concluímos que a valorização do conhecimento popular por meio do resgate o registro 
da comunidade precisa ser estimulada com a participação efetiva do poder público e o 
auxilio da Universidade. 
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Ações de extensão do Departamento de Tradições Gaúchas Noel Guarany em 
tempos de pandemia de Covid-191 

Luciano Zucuni PES2 
Eduardo BARASUOL3 

Gabriela Sarturi RIGÃO4 
Universidade Federal de Santa Maria 

Resumo simples 

O Departamento de Tradições Gaúchas (DTG) Noel Guarany é um Programa de Extensão 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que possui, como uma de suas 

finalidades, a difusão da cultura gaúcha no meio acadêmico da UFSM e comunidade em 

geral. Participam do Programa, estudantes, professores, funcionários e comunidade em 

geral. O presente trabalho objetiva, por meio de um relato de experiência, descrever as 

ações desenvolvidas pelo DTG durante o período da pandemia de Covid-19. Neste 

sentido, é destacada a importância das ações e a relevância do Programa de Extensão nas 

relações socioculturais, tendo realizado atividades essenciais durante o período. 

 

Palavras-chave: Extensão; Cultura; Comunidade; Cultura Gaúcha. 

 

Introdução 

O Departamento de Tradições Gaúchas (DTG) Noel Guarany, Programa de 

Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é constituído 

predominantemente por acadêmicos da Instituição, tendo por finalidade: a) pesquisar, 

preservar e difundir os valores culturais do Rio Grande do Sul, representados por suas 

tradições, história e folclore; b) trabalhar na divulgação da cultura gaúcha no meio 

acadêmico da UFSM e comunidade em geral, visando cultivá-la de uma forma simples e 

original; c) congregar, na associação, estudantes, professores, funcionários e comunidade 

em geral.  

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 - Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM 
2 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, Doutor em Ciências do Solo, e-mail: lucianopes@politecnico.ufsm.br 
3 Mestrando em Estudos Socioculturais da Educação Física, Licenciado em Educação Física, e-mail: ed.barasuol@gmail.com 
4 Mestranda em Psicologia na Universidade Federal de Santa Maria, Graduada em Psicologia, e-mail: gabrielasarturi4@gmail.com 
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Desde a sua criação, no ano de 2005, o DTG desenvolve atividades no âmbito da 

extensão universitária, principalmente no que tange à preservação e difusão da cultura 

gaúcha. Essas ações estão alinhadas com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-

2026 (UFSM, 2016) e com a Política de Extensão da UFSM, sendo, o DTG, um Programa 

de Extensão, pois apresenta um conjunto articulado de ações de extensão com clareza de 

diretrizes e orientação para um objetivo comum (UFSM, 2019).  

Além dos objetivos pautados pela Política de Extensão da UFSM, a entidade 

enfatiza o resgate, culto e difusão da cultura gaúcha, atuando em diversas áreas, às quais, 

internamente, são denominadas “invernadas”, sendo elas: artística, cultural, campeira e 

de esportes. Essas ações realizadas contemplam diretamente o contexto da universidade 

e da comunidade local, que podem usufruir das mais diversas práxis desenvolvidas. 

Devido a pandemia de Covid-19, o DTG Noel Guarany teve que paralisar as 

atividades presenciais e buscar novas possibilidades, para vincular os seus integrantes às 

ações extensionistas, buscando facilitar o processo de construção e difusão de 

conhecimentos, ampliando o acesso aos saberes e ao desenvolvimento tecnológico, 

cultural e artístico da sociedade (UFSM, 2019). Em vista disso, a problemática deste 

estudo surge a partir dos seguintes questionamentos: Como desenvolver ações 

extensionistas de cunho social e cultural, em meio a uma pandemia?  Qual a importância 

de um Programa de Extensão, no caso, o DTG Noel Guarany, como interlocutor desse 

processo? 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral descrever as ações desenvolvidas 

pelo Programa de Extensão Departamento de Tradições Gaúchas Noel Guarany durante 

a pandemia de Covid-19. Já os objetivos específicos são: a) refletir sobre a importância 

de tais ações nas relações socioculturais; b) compreender a relevância do Programa de 

Extensão como impulsionador de atividades socioculturais.  
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Materiais e Métodos (Metodologia)  

Este é um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem 

qualitativa. O relato de experiência aqui apresentado compreende o período entre 11 de 

março de 2020 a 20 de julho de 2021. Aborda-se tanto as ações realizadas de forma 

virtual, quanto as que foram possibilitadas de forma presencial. 

O DTG Noel Guarany é filiado ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), 

sendo uma entidade tradicionalista de caráter estudantil plena. Conta com mais de 80 

participantes vinculados à UFSM (alunos, professores e técnicos administrativos), além 

de pessoas da comunidade santa-mariense que não possuem vínculo direto com a 

instituição. Suas atividades presenciais costumam ter abrangência regional, implicando 

ações na Região Central do estado do Rio Grande do Sul. As ações virtuais extrapolam 

as fronteiras do estado, de modo que as redes sociais somam 1.586 seguidores no 

Instagram e 4.676 no Facebook. 

Os materiais para análise baseiam-se no relato perceptivo dos autores, os quais 

integram o Programa, atas de reuniões e arquivo digital das redes sociais do DTG Noel 

Guarany. Por se tratar de um relato de experiência, não foi necessário a submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa. Entretanto, ratifica-se que o Programa possui aprovação 

institucional, seguindo todas as legislações que se aplicam à sua atuação. 

 

Resultados, discussão e análises 

A partir do levantamento realizado nas redes sociais, documentos internos e 

relatos dos participantes, foram catalogadas 47 ações, às quais o DTG teve participação 

e organização, durante o período de 11 de março de 2020 a 20 de julho de 2021. Para 

facilitar o entendimento do leitor, optamos por dividir as ações em três segmentos 

principais: a) Publicações em Redes Sociais; b) Eventos Culturais e c) Ações Sociais.  

No que diz respeito às Publicações em Redes Sociais, levamos em consideração 

as plataformas Facebook e Instagram, às quais são as fontes principais de diálogo do DTG 
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com a comunidade. Além disso, a entidade possui um site institucional, o qual está em 

fase de construção e não foi utilizado no levantamento de dados. 

As 27 publicações elencadas, envolvem as diversas áreas de atuação do DTG 

(artística, campeira, cultural e de esportes). Dentre essas, destacamos a diversidade de 

possibilidades existentes nas ações em redes sociais do Programa, à exemplo da postagem 

do dia 17 de maio de 2021, em ação de fortalecimento ao Dia Internacional da Luta contra 

a LGBTFOBIA, considerada uma causa social de grande relevância. 

Os Eventos Culturais são as atividades que foram realizadas de forma virtual ou 

presencial, com autorização do Comitê de Biossegurança da UFSM, seguindo todos os 

protocolos de segurança exigidos. Neste aspecto, elencamos 10 eventos, que se encaixam 

nesse segmento, o qual podemos destacar a realização da Live Comemorativa aos 15 anos 

do DTG Noel Guarany. Esse evento contou com a participação de diversos membros da 

entidade, a maioria de forma virtual e teve um alcance de 559 espectadores 

acompanhando a transmissão. 

O último grupo de atividades relatadas se refere às Ações Sociais desenvolvidas.  

Nesse eixo, contabilizamos 10 ações envolvendo atividades diretamente ligadas à 

comunidade local. Entre elas, destacamos as campanhas de arrecadação de alimentos e 

de roupas. A arrecadação de alimentos, por exemplo, integrou a ação “MTG e a 

Comunidade Escolar”, indo ao encontro das demandas das escolas de educação básica da 

comunidade, que enfrentavam problemas de falta de ingredientes básicos para refeições. 

As ações destacadas fazem parte de um pensamento coletivo, onde as visões de 

entidade tradicionalista se congregam nas perspectivas de um Programa de Extensão, 

gerando inúmeras possibilidades de interação entre a comunidade local e a UFSM. 

É importante salientar que a pandemia de Covid-19 trouxe inúmeras dificuldades 

à sociedade como um todo, não sendo diferente no DTG Noel Guarany. Porém, a partir 

do levantamento realizado, visualizamos que existem várias ações que podem ser 

desenvolvidas e que afetam diretamente os alunos ligados ao Programa de Extensão, bem 

como a comunidade, que pode usufruir das atividades promovidas. 
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Considerações  

Por fim, considera-se, a partir desse resgate, o compromisso do DTG Noel 

Guarany, como Programa de Extensão, em oportunizar vivências formativas que 

alcancem tanto o âmbito acadêmico, como a comunidade local, norteadas pelo propósito 

educacional da UFSM, pautado no ensino, pesquisa e extensão. Além disso, é necessário 

frisar a importância do Programa de Extensão em ampliar o vínculo entre a instituição de 

ensino e a comunidade. Esse elo proporciona que vivências socioculturais possam 

beneficiar um número maior de pessoas. Infelizmente, não podemos expressar dados 

concisos do alcance das ações desenvolvidas pelo Programa de Extensão DTG Noel 

Guarany, mas compreendemos, pelos feedbacks das redes sociais e nas vivências 

presenciais, que esse tem papel fundamental na sociedade. Assim sendo, destacamos que 

o Programa de Extensão é um importante impulsionador de atividades socioculturais.  
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Resumen
El Espacio de Formación Integral (EFI) es parte de las actividades de enseñanza,
extensión e investigación planificadas en el Núcleo Interdisciplinario Comunicación y
Accesibilidad (EI-Udelar 2021-2023). Este EFI aborda la accesibilidad desde una
perspectiva de derechos humanos para contribuir a derribar las barreras que una porción
de la población (personas en situación de discapacidad, personas sordas, adultos
mayores, migrantes) encuentra para acceder a la información, comunicación y cultura.
En su edición 2021 se trabajará con cortometrajes uruguayos, los cuales se adaptarán
con la incorporación de herramientas de accesibilidad audiovisual. De las tres etapas
(formación, indagación y producción y exhibición) participarán, además de estudiantes
de grado, representantes de organizaciones sociales a quienes les impacta directamente
la adaptación de los audiovisuales.

Palabras-clave: Comunicación, Accesibilidad, DDHH, Cultura, Interdisciplina

Introducción

El Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad busca generar conocimiento

y capacidades que contribuyan al desarrollo académico en materia de accesibilidad y al

cumplimiento pleno del derecho a la comunicación de diversos colectivos que

encuentran barreras para su participación social, cultural y ciudadana. La propuesta

formativa del EFI se enmarca en su plan de actividades, incluye un plan de formación

sobre derechos y herramientas de accesibilidad (incorporación de

interpretación/traducción a lengua de señas, subtitulado descriptivo y creativo,

audiodescripción y lectura fácil); una etapa de producción de las herramientas (que

incluye la exploración creativa) y una última etapa de exhibición en la cual se

explorarán las preferencias del público. Está dirigida a estudiantes de diversas carreras

universitarias, a saber: Tecnólogo en Interpretación y traducción español-LSU,

Tecnicatura en Corrección de Estilo, Licenciatura en Lingüística (Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Educación); Licenciatura en Comunicación (Facultad de

Información y Comunicación); Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

(Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo). En esta edición participan como

estudiantes representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil:

Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR); Juvesur (Comisión de jóvenes de ASUR;
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Unión Nacional de Ciegos (UNCU) y Asociación Down del Uruguay. Este formato de

aula diversa invita al encuentro y la articulación de saberes, características ambas de la

extensión universitaria.

Objetivos

Objetivo general: Contribuir con la garantía del derecho al acceso a la comunicación,

para personas en situación de discapacidad, personas sordas, mayores, migrantes entre

otras poblaciones, por medio de producción y exploración de la lengua de señas, el

subtitulado, audiodescripción y la lectura fácil en contenidos comunicacionales.

Objetivos de formación: Aportar a la formación interdisciplinaria de profesionales en la

temática accesibilidad y comunicación desde una perspectiva de derechos.

Objetivos académicos: (1) Continuar generando conocimiento interdisciplinario sobre

comunicación, accesibilidad y cultura y (2) Profundizar en estudios de recepción que

permitan avanzar en diferentes análisis de cuáles son las formas más adecuadas de

realizar contenidos audiovisuales accesibles para los destinatarios uruguayos.

Objetivos de contribución a la comunidad: (1) Realizar de forma participativa cortos

audiovisuales con herramientas de accesibilidad: incorporación de

interpretación/traducción a lengua de señas uruguaya, subtitulado descriptivo,

audiodescripción y lectura fácil y (2) Diseñar actividades de exhibición de los

cortometrajes accesibles producidos.

Metodología

El dispositivo combina clases sincrónicas teórico-prácticas, tutorías de docentes

referentes con grupos pequeños, talleres, jornadas de producción, así como actividades

en el medio y de investigación. Consta de las siguientes etapas:

Primera etapa - Al tratarse de una temática no abordada (la comunicación y la

accesibilidad desde una perspectiva de derechos) en las ofertas curriculares serán

llevadas a cabo instancias de formación específicas para los estudiantes, estas están
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estructuradas en formato clases sincrónicas teórico-prácticas, más actividades prácticas

en EVA a desarrollarse durante dos meses. A estas instancias se le sumarán seminarios

específicos sobre alguna temática en particular que no serán obligatorias. Los módulos

temáticos del EFI son: Derechos y accesibilidad, la imagen y el lenguaje audiovisual,

audiodescripción, subtitulado, lengua de señas y medios audiovisuales, lectura fácil.

Segunda etapa - Etapa esencialmente práctica de producción y exploración de las

herramientas (audiodescripción, lectura fácil, subtitulado y lengua de señas), a realizarse

durante tres meses. Se formarán subgrupos interdisciplinarios por herramienta, en cada

uno habrá estudiantes de cada una de las dos facultades involucradas y al menos un

representante de las organizaciones de la sociedad civil. En esta etapa es esperable

también como resultado de la experimentación (en la exploración de variaciones

posibles de formatos herramientas de la accesibilidad) así como el abordaje

interdisciplinario genere nuevos conocimientos y ello consista en sí en una experiencia

educativa.

Tercera etapa - Exhibición virtual y, si el contexto sanitario lo permite, en salas y

organizaciones (dos meses de duración). En conjunto con las exhibiciones se realizarán

actividades para indagar sobre cómo es la recepción de las distintas versiones de

contenidos audiovisuales accesibles en el contexto de nuestro país. Como método para

recoger datos para estudiar la recepción se prevé la realización de grupos de discusión,

estudios con la técnica de eye tracking y aplicación de cuestionarios.

Consideraciones y análisis

El equipo del proyecto es interdisciplinario y está conformado por docentes, estudiantes

y egresados de la Udelar y socios externos, docentes de otras universidades y

organizaciones de la sociedad civil. Combina antecedentes de trabajo profesional y

académico vinculados a: estudios del lenguaje, traducción, comunicación, accesibilidad

y discapacidad. Se prevé la participación de los usuarios y destinatarios en todas las

etapas del EFI. La propuesta implica una dimensión de investigación ya que en el
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proceso de trabajo se incluye la exploración de la accesibilidad en los distintos formatos

comunicacionales así como también la indagación sobre cómo es la recepción en el

contexto de nuestro país. Es esperable también como resultado de la experimentación

(en la exploración de variaciones posibles de formatos en las herramientas de

accesibilidad) así como el abordaje interdisciplinario que genere nuevos conocimientos

y ello consista en sí en una experiencia educativa. El foco es la puesta en práctica y la

reflexión sobre los procesos de producción y recepción de contenidos culturales en

formatos accesibles con un abordaje interdisciplinario e integral para el desarrollo

académico de este campo en el que convergen la comunicación, la accesibilidad y los

derechos humanos.
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Resumo simples 
 
O Sarandeiros é um grupo que valoriza, pesquisa e preserva a arte popular, a dança e a 
música do Brasil. O apoio da Universidade Federal de Minas Gerais permite uma 
conotação científica às pesquisas de campo, produzindo conteúdos coreográficos 
traduzidos de manifestações folclóricas tradicionais do país. O presente trabalho visa dar 
seguimento ao trabalho que o Sarandeiros empenha de valorização e divulgação da 
cultura nacional, após o inesperado cenário pandêmico da COVID-19 que provocou o 
isolamento social. Para isso, procurando manter vivas as tradições juninas, foram 
elaboradas ações como lives e criações coreográficas dos ritmos forró e quadrilha, 
ofertadas para o público em geral, durante o período das festas de junho de 2020, 
adaptando-os para o momento em questão. 
 
Palavras-chave: Sarandeiros; Junino; Arte; Folclore; Pandemia. 
 
Introdução 
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O Projeto de Extensão Escola de Dança e Ritmos Sarandeiros, fundado na Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG em 1980, visa o ensino e 

a produção de conhecimento teórico e prático por meio da dança e tem como referencial 

a diversidade cultural do Brasil, através de suas danças e festas populares. O Sarandeiros 

é um grupo que valoriza, pesquisa e preserva a arte popular, a dança e a música brasileira. 

O apoio da universidade permite que os trabalhos realizados contenham uma conotação 

científica às suas pesquisas de campo, que traduzem as manifestações folclóricas 

tradicionais do país para as artes da cena. A história artística do grupo é consolidada por 

mais de 4 décadas de atuação e representação do Brasil em dezenas de festivais 

internacionais e nacionais, configurando-o como um dos principais grupos de danças 

populares no mundo. O presente trabalho visa dar seguimento ao trabalho de valorização 

e divulgação da cultura nacional, mais precisamente da cultura junina, em meio ao 

isolamento social causado pelo COVID-19. As ações foram produzidas pelos bolsistas do 

Projeto de extensão do Sarandeiros com o auxílio do orientador e demonstraram que são 

possibilidades de estreitamento de diálogo entre a produção acadêmica e a sociedade em 

um projeto extensionista. Neste sentido, o trabalho buscou a elaboração de ações como 

aulas, lives e criações coreográficas durante o período das festas de junho de 2020, 

adaptando-os para o momento de isolamento social, procurando manter vivas as tradições 

juninas, utilizando como ferramenta as mídias sociais. 

 

Objetivo 

O objetivo principal foi divulgar e ensinar remotamente alguns dos ritmos folclóricos 

juninos existentes no Brasil, como Baião (e a dança do Xaxado), Coco, Forró e Quadrilha 

para o público em geral. Dessa forma, em cada aula houve uma contextualização do ritmo 

apresentado, apontando as principais características históricas e curiosidades desses 

ritmos, abordando também a ideia da importância do estudo e da valorização desses 

ritmos, como possibilidades de identificação social da cultura nordestina, em especial. 

Assim, buscou-se oportunizar o reconhecimento da cultura brasileira, como parte do 

patrimônio imaterial e cultural do Brasil, que deve ser respeitado e valorizado por todos.  
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Materiais e Métodos (Metodologia)  

A metodologia baseou-se no trabalho de tradução da tradição, com foco para três 

elementos fundamentais na elaboração das aulas: a contextualização histórica através da 

dramaturgia existente para cada um dos 4 ritmos escolhidos; apresentação das matrizes 

de movimentos característicos dos ritmos como possibilidade de criação de pequenas 

sequências coreográficas; e a atenção aos diversos grupos e faixas etárias que 

participavam das aulas, buscando adequar o movimento para que todos e todas pudessem 

participar. Após a análise inicial, que demandou pesquisa e estudo de cada um dos ritmos 

escolhidos, a divulgação nas redes sociais foi fundamental para a  presença gratuita de 

qualquer interessado informando sobre a oferta das aulas dos respectivos ritmos juninos, 

convidando as pessoas nas redes sociais a assisti-las. Nos dias estabelecidos para as quatro 

aulas virtuais, foram feitas interações em tempo real transmitidas através do aplicativo 

Instagram no perfil oficial do Sarandeiros. Para as aulas dos ritmos escolhidos, Forró, 

Xaxado e Coco foram convidados especialistas e integrantes do Grupo Sarandeiros para 

apresentarem seus trabalhos. Já para o ritmo Quadrilha, a aula foi realizada no próprio dia 

de São João conforme o calendário hagiológico, e um dos bolsistas encarregou-se de 

relatar sua experiência no Movimento Junino Mineiro e ministrar a live, montando uma 

quadrilha com os participantes de forma virtual. Nesse cenário, foram ressaltadas as 

singularidades de cada ritmo como músicas, danças, histórias, elementos tradicionais e 

significados. Também foram propostas criações de pequenas coreografias com 

movimentos traduzidos da tradição para as artes da cena, e ao final de cada sequência 

executada, alguns dos espectadores eram convidados a participar ao vivo da interação e 

apresentar a sequência junto aos ministrantes. As aulas foram gravadas e armazenadas na 

página oficial do Sarandeiros no Instagram e disponível a todo momento para 

visualização por qualquer usuário do aplicativo, se configurando como uma possibilidade 

de aprendizado constante. 
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Resultados, discussão e análises 

Conclui-se que esse trabalho foi importante para a valorização e divulgação da cultura 

brasileira através dos movimentos artísticos, mesmo durante o isolamento social. Foi 

notória a importância das mídias sociais como ferramenta de promoção e continuidade 

do trabalho artístico do Grupo, conferindo maior visibilidade e abrangência dos conteúdos 

apresentados. Assim, a aplicação do projeto das lives juninas foi satisfatória tendo em 

vista a visibilidade e a abrangência do público (469 visualizações para a live de Xaxado, 

797 para a live de Forró, 494 para a live de Coco e 577 para a live de Quadrilha), e 

confirmou uma nova perspectiva viável de disseminação do trabalho artístico do 

Sarandeiros através das redes sociais.  

Considerações  

Conclui-se que a adaptação dos trabalhos feitos pelo Sarandeiros para o modo de 

apresentação virtual contribuiu para a continuidade dos trabalhos artísticos e foi um 

importante veículo de aprendizagem e entretenimento para a população, em meio ao 

inesperado cenário pandêmico. A aplicação do projeto de lives juninas foi satisfatória 

tendo em vista a visibilidade, a abrangência do público e confirmou uma nova perspectiva 

viável de disseminação do trabalho artístico do grupo através das redes sociais. Ademais, 

foi notória a importância das mídias sociais como ferramenta de promoção e subsistência 

do trabalho artístico dos Sarandeiros, conferindo maior visibilidade e abrangência dos 

conteúdos apresentados. 
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Resumo 
 
O Museu de Ciências Morfológicas (MCM) focaliza o corpo humano e suas exposições 
mostram células, tecidos, órgãos e sistemas orgânicos reais, assim como embriões e fetos 
em diferentes estádios de desenvolvimento. Integrando ciência, arte e educação, 
desenvolveu tecnologia educacional geradora da coleção “A Célula ao Alcance da Mão” 
que consiste em réplicas dos sistemas orgânicos em dimensões macro e microscópicas, 
utilizando gesso, resina e outros materiais. Aberto à comunidade, o acervo do Museu tem 
como missão contribuir para que cada cidadão possa conhecer a estrutura e 
funcionamento do organismo humano, e assim assumir a responsabilidade por sua própria 
vida saudável.  

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação em Ciências e Biologia; Promoção de 
Saúde; Museu de Ciências Morfológicas. 
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Introdução  

O Museu de Ciências Morfológicas (MCM) é o produto de um projeto do Laboratório de 

Histologia Animal do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas 

da UFMG, sendo aberto à visitação do público no ano de 1997. Sua criação é reflexo do 

interesse da população externa à Universidade em conhecer o corpo humano real, objeto 

de estudo de diversos cursos superiores e que, por muito tempo, esteve restrito ao 

ambiente acadêmico. Portanto, a natureza do MCM como um projeto de Extensão 

acompanha o desenvolvimento deste desde seus primórdios. Pautando-se, portanto, do 

Ensino em Ciências Morfológicas, a educação inclusiva nesta área representa um grande 

desafio para professores e estudantes, sobretudo quanto à compreensão e à abstração da 

organização anatômica macro e microscópica dos componentes dos sistemas orgânicos. 

Para remontar às origens e aos objetivos deste projeto é necessário conhecer sobre a 

participação essencial da profa. Dra. Maria das Graças Ribeiro, fundadora e primeira 

diretora do Museu, na fundamentação do mesmo. Como docente da disciplina de 

Citologia e Histologia, destinada à diversos cursos da área da saúde, a profa. Maria das 

Graças precisou reinventar a sua didática em função da presença de um aluno com baixa 

visão: como o mesmo não podia acompanhar as aulas práticas da disciplina, que são 

centralizadas na observação de lâminas histológicas ao microscópio óptico, era necessário 

conceber alguma metodologia alternativa para propiciar o estabelecimento de seu 

aprendizado. Assim, a profa. Maria das Graças idealizou as primeiras peças de um acervo 

inclusivo, em modelos bidimensionais de cortiça. Ao longo de anos de estudo e 

aprimoração desta premissa por parte do MCM, o Laboratório de Pesquisa e Educação 

Inclusiva (LaPEI) foi criado.  

Objetivos 

Neste contexto, propiciar o acesso aos conhecimentos da Morfologia e suas grandes áreas 

aos portadores de deficiência visual foi o objetivo inicial do projeto. Entretanto, tendo em 

vista o enorme potencial de aprimoramento e expansão deste acervo para outros públicos, 

a profa. Maria das Graças instituiu e ampliou este projeto com o objetivo de imbuir a 
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educação inclusiva como um dos pilares do trabalho do Museu de Ciências Morfológicas, 

que, desde então, é notoriamente reconhecido por tal. Esta coleção, portanto, buscou 

reproduzir em seus modelos bi e tridimensionais as estruturas celulares e aspectos de 

diferentes tecidos para propiciar a educação inclusiva em Biologia Celular e Tecidual, 

assim como buscou replicar diferentes órgãos e sistemas para contemplar a educação 

inclusiva em Anatomia e Embriologia. Além disso, esta coleção tem o objetivo de 

implantar e disponibilizar material didático de Citologia/Histologia, tanto para o Ensino 

Básico quanto para o Ensino Superior. Atualmente o MCM conta com um espaço 

exclusivo para abrigar este acervo, batizado como “A Célula ao Alcance da Mão”. Este 

espaço foi construído com o objetivo de ser um ambiente acessível para pessoas com 

mobilidade reduzida, idosos, cadeirantes, e conta com recursos para atender 

indistintamente e democraticamente os portadores de necessidades especiais. É evidente 

que este espaço também pode ser utilizado pelo público geral para conhecer a exposição, 

sendo inclusive um excelente recurso didático para melhorar e dinamizar o ensino de 

Ciências e Biologia por meio das tradicionais visitas escolares ao acervo do MCM.  

Materiais e Métodos 

Para formulação do acervo de 64 peças em gesso e resina, patenteado pela UFMG, foram 

reunidos os principais assuntos abordados pelas três grandes áreas da Morfologia: 

Biologia Celular e Tecidual, Anatomia e Embriologia. Assim, por meio de moldes 

confeccionados pelo próprio MCM, com o respaldo de profissionais da área das Artes 

Plásticas, as peças são elaboradas e finalizadas com o uso de cores diversas, resinas, 

metais e outros materiais. Em função dos objetivos iniciais do projeto, as peças a princípio 

não possuíam cores. Entretanto, atualmente a coleção encontra-se disponível em cores 

que buscam ser próximas do que seria observado em um organismo real. As descrições 

de cada uma das peças foram cuidadosamente elaboradas por especialistas associados a 

UFMG, a fim de contemplar os melhores pontos para o ensino dos diversos assuntos 

abordados. Pelo fato de serem construídas propositadamente com diferentes texturas e 

materiais, é notável que os visitantes possam formar imagens que reforcem o aprendizado 
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das Ciências Morfológicas, mesmo que tenham algum tipo de necessidade especial que 

limitaria o aprendizado destas em modelos tradicionais de ensino. Portanto, nas 

dependências do LaPEI, os visitantes conseguem se orientar ao longo do percurso 

montado por meio das legendas, disponíveis em tinta e em braile, e pelas orientações dos 

bolsistas mediadores que acompanham as visitas do público a este acervo e ao acervo 

com as tradicionais peças anatômicas reais. O acervo referido também pode ser adquirido 

junto à Direção do MCM, uma vez que a tecnologia implantada para a produção dos 

modelos é de patente da UFMG. Este vídeo produzido pela equipe do MCM explora o 

espaço do LaPEI: < https://youtu.be/eEBiqYHnUUw>.  

 
Painel 1: Evolução da Coleção “A Célula ao Alcance da Mão”. A – Aspecto inicial das 
peças, que ainda não possuíam cores. B – Aparência atual da coleção, abrigada nas 
dependências do LaPEI. Fonte: Arquivos do MCM. 

Resultados, discussão e análises  

Como resultado do projeto “A Célula ao Alcance da Mão”, o MCM dispõe de um acervo 

com peças táteis bi e tridimensionais que representam desde os componentes 

intracelulares de uma célula eucariótica animal às estruturas de sistemas completos, como 

o Trato Gastrointestinal. Completam a coleção o livro “Educação Inclusiva em Ciências 

– Corpo Humano”, disponível impresso em tinta e em braile. O MCM recebeu 

financiamentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
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(FAPEMIG) para ampliar o alcance deste projeto em polos educacionais diversos do 

estado. O espaço físico que abriga a coleção, o LaPEI, foi construído nas dependências 

da UFMG por meio de apoio do BNDES. Por conta destes aspectos que reforçam a 

importância e o impacto positivo dos trabalhos realizados no MCM, o LaPEI é uma 

referência em educação inclusiva, o que permitiu e permite que o MCM preste assessorias 

a entidades nacionais e internacionais para a implantação de projetos semelhantes. “A 

Célula ao Alcance da Mão” foi premiado com o “Troféu Fundação Banco do Brasil de 

Tecnologia Social 2009” por conta dos projetos de inclusão científica desenvolvidos. Em 

momentos passados, com a possibilidade de realização de exposições em locais alheios 

ao campus da UFMG, a exposição referida pôde ser levada a diversas escolas e centros 

de exposição, por meio da itinerância.  

Considerações  

É notável a contribuição dos trabalhos desenvolvidos no Museu em propiciar modelos de 

inclusão escolar que sejam democráticos e acessíveis, seja em visitas ao próprio espaço 

do LaPEI ou nas demais situações exemplificadas, o que representa a sua importância 

como uma ferramenta que produza uma sociedade genuinamente inclusiva por meio da 

educação em Ciências. Isto reforça a natureza primordial do MCM como um projeto de 

Extensão, uma vez que permite que todos, independentemente de suas características 

particulares, tenham conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano. Acerca do 

retorno dos visitantes do MCM, há a compreensão geral de que o projeto exposto é um 

excelente recurso educacional e que permite a conquista democrática do conhecimento 

sobre o corpo humano por meio de todos aqueles que o visitam. As informações presentes 

nos resultados reforçam os objetivos deste trabalho quanto a relevância e a aplicabilidade 

do que fora proposto inicialmente por seus idealizadores.  
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Resumen 
 
Los cursos con metodología de taller en la educación superior suponen la articulación de 
saberes en función de desafíos similares a los que se enfrentarán los estudiantes en el 
medio laboral profesional futuro. Este trabajo describe un caso, con un taller de último 
año en la carrera de Licenciatura en Artes de la Universidad de Chile. El taller construye 
a partir de su vinculación con proyectos de diverso tipo que se realizan en el medio 
profesional, según los lineamientos extensionales que actualmente tiene la Universidad. 
La vinculación se plantea como un desafío de carácter dinámico y cambiante, según sea 
el proyecto al que se vincule. Se considera relevante la variable de las características del 
grupo que año a año participa en el curso. El caso expuesto se enfoca en la experiencia 
del 2020, en que se añade la situación de docencia remota debido a la pandemia. 
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Vinculación con el medio; formación artística; interdisciplina; música; infancia  
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Introducción 

La extensión universitaria actualmente está siendo asociada al concepto de vinculación 

con el medio, en la que academia y sociedad, institución y territorio, establecen una 

relación bidireccional fundamental. Este trabajo se ubica dentro de este enfoque, 

describiendo el caso de un curso de último año de una Licenciatura en la Facultad de 

Artes de la Universidad de Chile.  

La extensión artística generalmente se asocia a la divulgación de obras artísticas a 

comunidades externas a la institución. Sin embargo, actualmente nuestra Facultad 

concibe la extensión y la vinculación con el medio “como el lugar que debe pensar, 

tensionar y relacionar el conocimiento desarrollado al interior de la Facultad con la 

realidad y la contingencia” (Dexcom, 2021). Este concepto alcanza también la docencia, 

anclándose al referente uruguayo Humberto Tommasino, quien desarrolla el concepto de 

prácticas universitarias integrales, que comprenden “la integración de los procesos de 

enseñanza y creación de conocimiento a experiencias de extensión”, con una “perspectiva 

interdisciplinaria tanto a nivel epistemológico vinculado a la enseñanza […] y a la 

creación de conocimiento” (Tommasino y Cano, 2016). En esta línea, la Facultad de Artes 

de la Universidad de Chile concibe el espacio educativo como el lugar donde se “vincula 

la experiencia universitaria con las necesidades propias de una sociedad; asociando la 

extensión a la docencia, creación e investigación” (Dexcom, 2021). 

El caso que presentamos corresponde al curso Taller Integrado de Lenguaje Musical (TI), 

de la Licenciatura en Artes con mención en Teoría de la Música, centrándonos en la 

experiencia vivida el 2020. Esta actividad curricular corresponde al cuarto año de la 

licenciatura, y se ofrece en dos niveles distribuidos en 18 semanas cada uno, con una 

frecuencia de 2 sesiones por semana y 3 SCT3 en cada nivel, es decir, 4,5 hrs. totales de 

 
3 Sistema de Créditos Transferibles, denominados SCT-Chile. 
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dedicación semanal, incluyendo el trabajo autónomo de los estudiantes. A cargo de dos 

docentes, el 2020 tuvo la participación de 17 estudiantes. 

El 2020 fue un año desafiante al enfrentar la docencia en modalidad remota producto de 

la pandemia por COVID-19. Esto implicó afrontar el problema de la conectividad y 

aseguramiento de la calidad de la docencia en condiciones desfavorables, en que muchos 

estudiantes no contaban con condiciones óptimas para el trabajo remoto sincrónico. 

El taller cada año se vincula con el medio mediante un convenio de colaboración formal 

o informal con un agente externo a la institución. En cada versión la vinculación con el 

taller cambia, según se logren concretar los convenios. Los proyectos en cuestión son 

detonantes para la articulación de saberes ya adquiridos o en proceso de adquisición a lo 

largo de la formación académica y extra académica de los estudiantes. 

Un elemento importante es el carácter interdisciplinar donde se construyen los saberes y 

productos de esta relación, como un espacio natural de interacción. El trabajo 

colaborativo es fundamental para el desarrollo de competencias actitudinales que, pese a 

estar presentes en el modelo educativo universitario, tienen poca presencia en las fichas 

curriculares. Dentro de estas, el desarrollo de habilidades socioemocionales es relevante 

para alcanzar los objetivos planteados.  

El TI tiene un importante foco en la articulación de saberes aplicados a la creación y la 

interpretación musical. Para nosotros es importante generar un clima de aula que propicie 

la confianza para la expresión de ideas y emociones, las que son vehiculizadas mediante 

espacios de análisis y actividades prácticas exploratorias y creativas.  

En síntesis, el objetivo de este trabajo es describir la relevancia del clima de aula para el 

logro de experiencias de aprendizaje complejas, con carácter interdisciplinar y 

construidas en vinculación con agentes externos, según el modelo de curricularización de 

la vinculación con el medio que promueve la Universidad de Chile. 

 

672



                              
Contexto de la experiencia 

La vinculación planificada para el 2020, antes de la pandemia, fue con Talento Diverso, 

proyecto cuyo objetivo era proporcionar experiencias de estimulación a través de la 

música a bebés con discapacidad, en vínculo con sus cuidadores principales por medio de 

una intervención de musicoterapia activa y preventiva. La participación del taller 

consistiría en la creación de música que sería empleada durante las sesiones de 

musicoterapia, que se realizarían en dependencias de la Facultad de Artes. Todo esto, 

luego de que los estudiantes se aproximaran a la temática de la infancia y la discapacidad, 

mediante un trabajo entre los docentes del curso y la psicóloga y musicoterapeuta 

responsable del proyecto. Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos de nuestra 

universidad, la que considera que la interdisciplinariedad “promueve el diálogo sostenido 

y el porte conjunto de las disciplinas para enfrentar fenómenos complejos” (Univ. de 

Chile, 2018).  

Debido a la pandemia, el proyecto de vinculación tuvo que adaptarse a la modalidad 

remota durante todo el año lectivo del 2020, readecuando la planificación y metodología 

a sesiones sincrónicas telemáticas, manteniendo sus objetivos generales.  

Es importante mencionar que un par de años antes se produjeron complejas situaciones 

relacionales entre los estamentos estudiantil y docente de la carrera, que no se trataron 

oportunamente. En la etapa inicial del curso muchos estudiantes no encendían sus 

cámaras en las sesiones telemáticas y participaban poco durante las clases, lo que 

generaba un clima de aula distante, atribuido por nosotros a dicha situación relacional.  

Estrategias didácticas y metodológicas  

Dividimos el curso de acuerdo a objetivos en sus dos niveles. El primero se centró en 

actividades de exploración sensorial desde las ciencias cognitivas, la musicología y la 

filosofía. Esto permitió la expresión de los mundos musicales de los estudiantes, de forma 

libre y diversa. El segundo nivel se centró en el logro de habilidades como la empatía, el 

respecto y la capacidad de identificar el propio mundo emocional, para luego relacionarse 
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eficazmente con otros. En este sentido, tomamos conciencia de que el rol del docente es 

relevante para proporcionar seguridad y contención, y para validar las expresiones 

diversas del grupo.  

La primera unidad considerada estuvo dividida en dos actividades. En la primera los 

estudiantes se contactaron con la infancia de cada uno, creando un arrullo musical para 

ese niño o niña que pervive. En la segunda, los instamos a crear un arrullo musical como 

regalo sorpresa entre los compañeros.  

La segunda unidad se realizó un seminario sobre la discapacidad, la infancia y sus 

derechos, en contexto latinoamericano.  

En la tercera unidad, a cada estudiante se le asignó a un bebé y su cuidador del taller 

Talento Diverso, con el objetivo de situar ahora el foco en un otro distinto, al que se 

dedicaría una canción según los requerimientos de los musicoterapeutas del proyecto. 

Durante el desarrollo del curso los docentes realizamos algunas de estas actividades de 

creación junto con los estudiantes, con el objetivo de horizontalizar la relación pedagógica 

y generar un clima de confianza y respecto, cuestión que fue valorada positivamente por 

los estudiantes. 

Resultados, discusiones y análisis 

La ruta trazada con cada una de las actividades didácticas permitió generar un clima de 

confianza en el aula.  

Todos los estudiantes presentaron los trabajos en fecha y en buena calidad de 

audio/imagen, de acuerdo con los criterios educativos planteados, lo que se tradujo en 

evaluaciones positivas para todos. 

Los estudiantes se comprometieron con la díada asignada, a pesar de no conocer los 

resultados de su aporte en el proyecto Talento Diverso, lo que se subsanó invitándolos a 

la divulgación de sus resultados posteriormente. 
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El trabajo en vinculación con agentes externos a la universidad trae consigo una 

incertidumbre respecto de su devenir, puesto que se ponen en juego variables que escapan 

al control de los docentes o que son posibles amenazas para los objetivos propuestos, 

como fue en caso de la pandemia, y el caso del clima de aula, que, si bien en se manejó 

en este caso de forma exitosa, depente de las características y habilidades de docentes y 

estudiantes. 

Este taller confirma la importancia de incluir las competencias actitudinales entre los 

aprendizajes fundamentales en el marco de las prácticas integrales, para el logro de 

aprendizajes significativos. 

Aún siguiendo los lineamientos institucionales respecto de la extensión y la vinculación 

con el medio, se requieren habilidades de agencia de los docentes a cargo para levantar 

un curso de este tipo, pues deben movilizar gran cantidad de recursos para su 

implementación, lo que fragiliza su sustentabilidad en el tiempo. 
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Resumo simples 
 
Esta proposta visa apresentar resultados iniciais do projeto Introdução ao Manuscrito e à 
Paleografia Medieval – Proposta de Massive Online Open Course (MOOC) – financiado 
pela Secretaria de Educação à Distância da UFRGS. O projeto faz uso de manuscritos do 
período medieval digitalizados e disponíveis em arquivos e bibliotecas da Europa e do 
Brasil. A interface digital possibilita explorar o potencial desses recursos e atuar na 
formação inicial (técnica e interdisciplinar) necessária para a leitura de textos do período 
medieval. A metodologia consistiu em identificar cursos similares em outros idiomas, 
avaliar manuscritos medievais de domínio público para serem trabalhados de forma 
independente pelos interessados e verificação dos elementos trabalhados em exercícios. 
Os resultados iniciais apresentam o módulo I do curso, a saber, de Introdução à Temática. 
 
Palavras-chave 
 
Paleografia Medieval; Manuscritos Medievais; Digitalização. 
 
 
 

 

 
1 Trabalho submetido ao Eixo 2 - Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Dr. Em História. Professor de História Medieval no Departamento de História da UFRGS. Coordenador 
do PPG em História da UFRGS. Bolsista de produtividade CNPq. Coordenador do Projeto Introdução ao 
manuscrito e à paleografia medieval – proposta de Massive online open course – Edital UFRGS EaD/28. 
Contato: igor.salomao@ufrgs.br  
3 Doutorando em História Medieval no PPG em História da UFRGS. Bolsista CAPES. Integrante da equipe 
do Projeto Introdução ao manuscrito e à paleografia medieval – proposta de Massive online open course – 
Edital UFRGS EaD/28. 
4 Doutorando em História Medieval no PPG em História da UFRGS. Integrante da equipe do Projeto 
Introdução ao manuscrito e à paleografia medieval – proposta de Massive online open course – Edital 
UFRGS EaD/28. 
5 Acadêmico do curso de bacharelado em História da UFRGS. Bolsista SEAD do Projeto Introdução ao 
manuscrito e à paleografia medieval – proposta de Massive online open course – Edital UFRGS EaD/28. 
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Introdução 

Esta proposta tem como principal objetivo apresentar resultados iniciais do projeto 

Introdução ao Manuscrito e à Paleografia Medieval. O projeto está diretamente 

relacionado com o fomento do uso de manuscritos em pesquisas realizadas no Brasil. Para 

tanto, o principal objetivo do projeto é elaborar um curso de introdução ao manuscrito e 

à paleografia medieval, praticamente inexistente no Brasil, usando plataformas de cursos 

abertos no formato Massive Online Open Course (MOOC).  

A pesquisa na área dos estudos medievais é desenvolvida há décadas no Brasil, 

havendo expansão e aumento no número de produções acadêmicas na área. Esse 

movimento também foi acompanhado por uma crescente internacionalização. Porém, 

quando analisamos a historiografia nacional dedicada ao medievo, constatamos que a 

pesquisa documental, embora amplamente facilitada pela disseminação da conectividade 

via internet, segue muito ancorada no uso de edição (e traduções) de documentos do 

período. (AMARAL e LISBÔA, 2019) 

No nosso entendimento isso é contraditório: por que os/as pesquisadores/as no 

Brasil seguem usando documentos editados/traduzidos (muitos deles sendo consultados 

online) quando há uma vasta gama de manuscritos já digitalizados? A hipótese para 

responder a esta pergunta é: o pouco preparo técnico oferecido pelas nossas universidades 

em relação à paleografia. A consequência: temos manuscritos medievais disponíveis 

online, mas não temos preparo técnico para ler esses textos. Neste sentido, o projeto de 

MOOC torna-se relevante pois atuará no fomento à iniciação da qualificação técnica 

visando qualificar as pesquisas desenvolvidas na área dos estudos medievais.  

A inserção deste trabalho no Eixo 2 - Produção Artística e Cultural, do V 

Congresso de Extensão da AUGM, se dá de duas formas: por entendermos que o resultado 

final esperado do curso é um produto cultural e de formação ampla, mas, principalmente, 

por estabelecer estreita relação com arquivos, museus e bibliotecas em suas interfaces 

digitais.  

 

Objetivos 
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a) Aproximação com a terminologia técnica da paleografia (conceitos como 

codicologia, transcrição diplomática, notícia, pergaminho, codex, ductus, fac-símile); 

b) Divulgação de projetos de digitalização de manuscritos medievais, aplicativos, 

sites de bibliotecas nacionais; 

c) Como obter informações sobre o conteúdo de manuscritos a partir da leitura das 

notícias desses manuscritos em catálogos de arquivos e bibliotecas. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

  A metodologia empregada até o momento consistiu em investigar cursos no 

formato MOOC. Um dos cursos identificados nesta fase foi Deciphering Secrets: The 

Illuminated Manuscripts of Medieval Europe, elaborado a partir de uma parceria entre a 

Universidade do Colorado (USA) e a Universidade Complutense Madri (Espanha).6 Foi 

realizada uma pesquisa detalhada para atividades em 3 diferentes cursos online sobre 

Paleografia e Manuscritos, disponíveis nas plataformas INscribe (School of Advanced 

Study – University of London) e EdX.org (cursos oferecidos pela Universidade de 

Harvard e Universidade Carlos III (Madri)). 

  Outras etapas e materiais iniciais considerados para a realização da pesquisa: 

a) Estudo e coleta de diferentes manuscritos disponíveis em formato digital, nos sites 

da British Library (Reino Unido), Houghton Library (EUA), Saint Catherine Monastery 

(Egito), Vatican Library (Vaticano), Biblioteca da Diocese da cidade de Colônia 

(Alemanha); 

b) Pesquisa detalhada em sites especializados em Paleografia (Universidade de 

Harvard, Universidade de Yale, Khan Academy, The British Library). 

 

Resultados, discussão e análises 

  O trabalho de desenvolvimento do curso foi iniciado no mês de abril de 2021 e 

grande parte desse projeto está ancorada no financiamento com bolsa de trabalho da 

Secretaria de Educação à Distância da Universidade. Outro resultado inicial evidente é 

que a equipe do projeto revela a integração entre a pós e a graduação.  

 
6 Disponível em: https://www.coursera.org/learn/medieval-europe. Último acesso: julho de 2021. 
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A estrutura do curso foi concebida para 20 horas de atividades em cinco módulos:  

I – Introdução 

II – História da escrita e transformações no alfabeto latino entre os séculos V e XV 

III – Os manuscritos medievais: das coleções de documentos compilados no século XIX 

aos aplicativos com manuscritos digitalizados no século XXI); 

IV – Elementos técnicos para a leitura de manuscritos medievais: as abreviaturas; 

V – Elementos técnicos para a leitura de manuscritos medievais: as ligaduras. 

 

 Resumo do produto resultante para o módulo I: 

 

Scripta, Scriptores e Scriptoria  

 

O texto trata da história da escrita na Europa Ocidental durante a Idade Média. 

O título em latim designa os termos escrita, escribas e escritórios em português, e 

epitomiza os três elementos centrais na produção do manuscrito. Na seção Scripta, 

traçamos um breve percurso histórico da confecção dos manuscritos e da transição dos 

livros em rolos para o códice. (MELLO, 2014; COULSON e BABCOCK, 2020; 

JOHNSTON e VAN DUSSEN, 2015) Na seção Scriptores e Scriptoria, descrevemos 

o trabalho dos escribas medievais, com um enfoque na produção de códices religiosos 

iluminados durante os séculos XIII e XIV. Ainda nessa seção, elucidamos algumas 

questões centrais para a Paleografia, tais como a transição do sistema de scripta 

continua (escrita sem espaçamentos) para a escrita com espaçamentos entre as palavras, 

o surgimento do aparato paratextual (pontuação, sinais especiais, glosas, notas à 

margem) e a relevância dessas inovações para a difusão da leitura e da escrita no 

medievo. 

 

Considerações  

O projeto em questão pode beneficiar diretamente a UFRGS e a sociedade fora da 

universidade e interessada em ampliar conhecimentos sobre o período medieval. Em 
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relação especificamente aos benefícios internos, é possível identificar um conjunto de 

disciplinas que, direta ou indiretamente, estão relacionadas à proposta em 

desenvolvimento. Essas disciplinas estão sob a responsabilidade de diferentes 

departamentos, como o de história (Paleografia Medieval); o de ciência da informação 

(Paleografia; História dos Registros humanos); o de letras clássicas e vernáculas 

(Elementos de Latim; Latim; Latim: Literaturas). O benefício a essas disciplinas se dá na 

medida em que todas elas, em maior ou menor medida, são perpassadas pela necessidade 

de compreensão sobre como a humanidade produziu registros escritos no passado e pela 

necessidade de compreender esses registros. Além disso, com exceção da disciplina de 

Paleografia Medieval, as demais estão concentradas em outros períodos históricos 

(Antiguidade Romana, classicamente situada até o século V da era Cristã) ou período 

colonial/imperial da história do Brasil (séculos XVI-XIX). Neste sentido, o curso poderá 

ser usado, nessas disciplinas, também como atividade complementar. 
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Resumo 
 
O texto trata do processo criativo de “Germinação”, “Despertar” e “Portal”, três pinturas 
murais executadas no Colégio Estadual Coronel Pilar, em Santa Maria – RS, em 2018. 
As obras resultam do projeto de extensão, em andamento, “Ações Pictóricas Itinerantes: 
Produção e Difusão Artística em Espaços Públicos”, do Grupo de Pesquisa Processos 
Pictóricos, GPICTO – CNPQ/UFSM. O projeto é motivado pela necessidade de diminuir 
lacunas entre os processos artísticos desenvolvidos na universidade e a comunidade 
externa. Os referenciais são: Bourriaud (2009), Cartaxo (2009) e O´Doherty (2002). 
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea; Arte e Visualidade; Ações Pictóricas Itinerantes.  
 

 

Introdução 

“Germinação”, “Despertar” e “Portal” são 3 pinturas murais executadas em uma escadaria 

e duas paredes do pátio do Colégio Estadual Coronel Pilar, em Santa Maria – RS, 

desenvolvidas em 2018. Essas obras se vinculam ao projeto “Ações pictóricas itinerantes: 

produção e difusão artística em espaços públicos”, do Grupo de Pesquisa Processos 

Pictóricos, GPICTO – CNPQ/UFSM, contemplado com bolsista FIEX em 2018. 

Ações pictóricas itinerantes são práticas relacionadas à pintura não vinculadas a um lugar 

fixo. Englobam produção de obras artísticas, exposições e oficinas em espaços variados, 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Professora dos Cursos de Artes Visuais - Bacharelado e Licenciatura Plena e do Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais (PPGART), da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Líder do Grupo de Pesquisa Processos 
Pictóricos, GPICTO – CNPQ/UFSM. E-mail: karinegperez@gmail.com  
3 Extensionista do Projeto “Ações pictóricas itinerantes: produção e difusão artística em espaços públicos”, vinculado 
ao Grupo de Pesquisa Processos Pictóricos, GPICTO – CNPQ/UFSM. Graduado no Curso de Artes Visuais – 
Bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: Matheus.viero@gmail.com 
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não vinculando-se a uma comunidade ou público-alvo, pois se deslocam, tendo como 

característica a transitoriedade. Considerando-se que o acesso à arte ainda permanece 

bastante restrito ao âmbito acadêmico e a espaços institucionais voltados a exposições, 

mesmo que estes estejam se reinventando com a Pandemia da COVID-19, nosso projeto, 

iniciado ainda em 2018, motivou-se pela necessidade de diminuir lacunas entre processos 

artísticos desenvolvidos na universidade e a comunidade externa.  

 

Objetivos 

O objetivo geral do projeto é disponibilizar à sociedade ações artístico-culturais 

relacionadas à pintura, envolvendo seus desdobramentos e processos, em espaços 

públicos de Santa Maria ou de outras localidades. No caso das ações apresentadas neste 

texto, o objetivo foi reconfigurar uma escadaria e duas paredes do pátio do Colégio 

Estadual Coronel Pilar, por meio da criação de três pinturas murais. Os objetivos 

específicos envolvem: dar visibilidade à produção acadêmica pictórica, em locais de 

passagem, estendendo-a para fora dos “muros” da universidade; estimular formação 

acadêmica consciente do comprometimento social do artista e do exercício da cidadania. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Primeiramente, houve a seleção de discentes, formação do grupo e reuniões de 

planejamento de nossas ações. Efetuamos visita ao Colégio  para conhece-lo, medir e 

fotografar os locais, apontando necessidade de limpeza e de reparo das paredes. No 

âmbito do Ateliê de Pintura (UFSM), realizamos pequenos projetos em papel com tintas 

guache, aquarela e acrílica, nas proporções das paredes que receberiam as pinturas. Por 

fim, pintamos os três murais no referido Colégio. O esboço compositivo foi feito com giz 

de quadro nas paredes e reforçado com tinta branca. Por fim, efetivamos as pinturas com 

tintas acrílicas branca, azul escuro e com o uso de pigmentos coloridos misturados a elas, 

nos valendo de técnicas de Sfumatto e de empaste de tintas. 
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Resultados, discussão e análises 

A proposta de estender ações do Ateliê de Pintura da UFSM para outros espaços se 

embasa em experiências artísticas, iniciadas por volta de 1960, como tendências 

conceitualistas, minimalistas ou relacionadas à Land Art, nas quais artistas ocupam 

espaços desvinculados do âmbito tradicional da arte (como museus e galerias), propondo 

outras relações entre obra, espectador e espaço envolvente. A partir daí, diversas “obras” 

são concebidas para um local específico, diante do olhar do público, questionando os 

espaços sacralizados e idealizados da modernidade, chamados de “cubo branco” por 

O´doherty (2002). A inserção do artista na realidade exterior, a fim de produzir sua obra, 

de certa forma já ocorria na Arte Moderna com os Impressionistas, quando abandonaram 

o âmbito do ateliê para pintar ao ar livre. No entanto, conforme Cartaxo (2009), na 

contemporaneidade se coloca em discussão o papel e o lugar da arte, através da saída do 

artista aos espaços públicos, para se aproximar da realidade. Uma artista que trabalha 

dentro dessa lógica é Mônica Nador, ao pintar em paredes de casas de periferia e de 

pequenas cidades, em colaboração com a comunidade local.  

Bourriaud (2009) afirma que a arte atual se desenvolve em função de noções interativas 

e conviviais, gerando relações no mundo. Para ele, a arte é um campo fértil de 

experimentações sociais, que toma a esfera das interações humanas para extrair formas, 

mediante construção de alianças entre parceiros. Os trabalhos desenvolvidos em nosso 

projeto se fundamentam nessas relações com espaços apropriados e nas ações humanas 

ocorridas nesse âmbito. A primeira ação ocorreu no Colégio Estadual Coronel Pilar, que 

disponibilizou duas paredes para a confecção de murais (6m x 2,14m e 3m x 95cm) e os 

degraus de uma escadaria (12 degraus de 2m x 20cm x 12cm cada um). Durante o segundo 

semestre de 2018, realizamos reuniões para estudar pinturas disponibilizadas em espaços 

públicos e para debatemos questões passíveis de integração com o espaço do Colégio. 

Então, produzimos projetos pictóricos para os murais, em pequenos formatos; a maioria 

em aquarela. Já que os efeitos dessa tinta são difíceis de transpassar para a parede, 

retrabalhamos os projetos selecionados em acrílica e guache. Também mudamos as cores, 

para harmonizar os três murais, pois permaneceriam “em diálogo” num espaço próximo.  
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Já que o local de aplicação é um colégio, pensamos na proficuidade de saberes produzidos 

e compartilhados nele. A ideia para o mural “Germinação” se relaciona com este 

“desabrochar” da consciência e das emoções daqueles que “mergulham” no processo de 

ensino-aprendizagem. O projeto para “Despertar” também se liga a essa ideia, mas mais 

voltado ao universo imaginativo propiciado pela leitura. O projeto para “Portal” inspirou-

se na ideia de adentrar um cenário, quase como se fôssemos “descortinar” um palco de 

teatro, pois a pintura ocorreu sobre uma escadaria de acesso ao colégio. Com as ideia em 

mente, esboçamos os desenhos nas paredes à mão livre. Adicionamos camadas de cores, 

trabalhando durante dois meses, em períodos de umas 4 horas diárias, pelas manhãs e 

noites, já que era verão e à tarde o sol refletia no local, dificultando a visualização das 

cores e figuras. Após a conclusão dos murais “Germinação” (Figura 1) e “Despertar” 

(Figura 2), trabalhamos as escadarias, resultando no mural “Portal” (Figura 3). Esse 

último diferiu do projeto inicial, pois o pintamos de modo mais chapado; as transições 

tonais em degradê foram de difícil execução, pela interrupção da pintura em cada degrau.  

 

 
Figuras 1 – Parte dos participantes do projeto, em frente à pintura “Germinação”, no Colégio Estadual 
Coronel Pilar, em Santa Maria, 2018. Da esquerda para a direta: Marco Gomes, Gabriela Capa, Karine 
Perez, Hannah Rossatto, Amábile Tolio, Stéfani Scapin e Matheus Viero. Fonte: Acervo dos autores. 

 

     
Figuras 2 e 3 – Pinturas “Despertar” e “Portal”, no cotidiano do Colégio Estadual Coronel Pilar, em Santa 

Maria, 2018. Fonte: Acervo dos autores. 

684



                              

 

 

Considerações  

Através das ações pictóricas “Germinação”, “Despertar” e “Portal”, pudemos estar em 

contato com a comunidade externa à UFSM, em interação direta com o público, além de 

ocorrer uma atuação artística coletiva entre os participantes do projeto. Saímos do âmbito 

de formação artística individual, mais solitário em ateliê de pintura, e criamos obras para 

um local específico, o que possibilitou complementar o ensino desenvolvido em ateliê. 

Essa saída do âmbito interno do ateliê de pintura impôs dificuldades, uma vez que o 

trabalho em espaços externos envolve questões climáticas, como chuva, demasiado sol e 

calor. Também houveram pequenos contratempos devido ao maior tempo de execução de 

pinturas em grandes formatos e de conciliar estilos de pinceladas pessoais diferenciados, 

adequando-os ao todo de um trabalho coletivo. Esses obstáculos não foram empecilhos 

para a execução do projeto e todos trabalharam se auxiliando mutuamente.  

Durante o processo de pintura mural, a comunidade escolar interagiu conosco, curiosa 

com as imagens e com o processo criativo dos trabalhos. Recebemos elogios e alguns 

convites para efetuarmos pinturas em outros espaços. Após essa ação, realizada em 2018, 

já pintamos murais em outros lugares e estamos com convites pendentes, em razão da 

Pandemia da COVID-19, que colocou o mundo em isolamento social. Agora, em 2021, 

planejamos retornar o nosso projeto com proposições de oficinas de pintura, abertas a 

público, as quais ocorrerão de modo remoto, para após a Pandemia retomarmos à pintura 

mural, que é uma das paixões que une os participantes do projeto. 
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Resumen: 

Este proyecto tiene por objetivo investigar y llevar adelante una propuesta de intervención 

vinculada a las prácticas de tiempo libre y ocio que se desarrollan en el barrio Paso de las 

Duranas de Montevideo. Abordamos a las mismas en su relación con la memoria barrial 

y local en torno a la categoría de patrimonio cultural. Específicamente, nos centramos en 

los juegos y juguetes que se practican y que se practicaban en el barrio. El trabajo pretende 

abordar la asociación entre las formas materiales que dan sustento al juego como pueden 

ser los espacios u objetos, donde se destacan los juguetes, y la relación entre las 

generaciones. Para ello se pretende ubicar y producir diversos registros que puedan dar 

cuenta de estos intereses y prácticas lúdicas a través de fotografías, películas, cartas, 

                                                 
1 Propuesta presentada al Eje 2 - Producción artística y cultural - Arte, cuerpo y sociedad; Patrimonio; 
Políticas de desarrollo artístico y cultural; Museo y archivos; Interculturalidad; Descolonización 
universitaria; Interdisciplinariedad y transversalidad del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Maestranda del Programa de Posgrado en Ciencias Humanas con opción en Antropología de la Región de 
la Cuenca del Plata de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad 
de la República (UdelaR), Uruguay. Licenciada en Educación Física por el Instituto Superior de Educación 
Física (ISEF/UdelaR), Montevideo, Uruguay. Docente Adjunta del Departamento de Educación Física, 
Tiempo libre y Ocio (ISEF/UdelaR) y co-directora del Grupo de investigación Educación, sociedad y 
tiempo libre (ISEF/CSIC/UdelaR y NEPI/AUGM). 
3 Doctoranda del Programa de Posgrado en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Argentina. Magister en Educación 
por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis-SC, Brasil. Licenciada en Educación 
Física por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF/UdelaR), Montevideo, Uruguay. Docente 
Asistente del Depto. de Educación Física, Tiempo libre y Ocio (ISEF/UdelaR) y co-directora del Grupo de 
investigación Educación, sociedad y tiempo libre (ISEF/CSIC/UdelaR y NEPI/AUGM). 
4 Magister por el programa de Maestría en Enseñanza Universitaria de la Comisión Sectorial de Enseñanza 
(CSE), Universidad de la República, Uruguay. Licenciado en Educación Física por el Instituto Superior de 
Educación Física (ISEF/UdelaR), Montevideo, Uruguay. Docente Asistente del Departamento de 
Educación Física, Tiempo libre y Ocio (ISEF/UdelaR), participante del Grupo de investigación Educación, 
sociedad y tiempo libre (ISEF/CSIC/UdelaR y NEPI/AUGM). 
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cuadernos o colecciones que promuevan la valoración del material como formas de 

acervo importante en el proceso de mantención de la memoria colectiva. 

Palabras-clave 

Juego; Tiempo Libre; Ocio; Memoria; Patrimonio. 

 

Introducción 

El proyecto “Juego, Tiempo Libre y Ocio. Memoria lúdica y patrimonio 

cultural en el barrio Paso de las Duranas”, constituido como un Espacio de Formación 

Integral  (EFI) en el marco de la UdelaR, se configura como parte del trabajo que realiza 

el Grupo de investigación Educación, sociedad y tiempo libre (ESTIL) del Departamento 

de Educación Física, Tiempo libre y Ocio (ISEF, UdelaR), en su vínculo con el 

Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad (AGU), 

el Museo Nacional de Antropología (DNC-MEC), la Licenciatura en Archivología (FIC, 

UdelaR) y el Municipio G de la Intendencia de Montevideo. Este proyecto tiene por 

objeto de conocimiento e intervención las prácticas de tiempo libre y ocio en el barrio 

Paso de las Duranas (Montevideo/Uruguay) así como los juegos y los juguetes asociadas 

a esas prácticas, especialmente en las de niños y jóvenes. 

Consideramos el análisis del tiempo social desde la perspectiva frankfurtiana, 

especialmente a partir de las críticas que realizan Benjamin (2011) y Adorno (1993) en 

torno a la consideración moderna del tiempo como un tiempo lineal, progresivo y 

homogéneo que de varias maneras disocia su relación con el espacio, constituyéndolo 

como un tiempo vacío. Este proceso que habilita la objetivación y mundialización del 

tiempo tiene su anverso en las valoraciones y perspectivas que nos acompañan en la 

percepción de la historia y especialmente de nuestra historia. 

Por otra parte, en vínculo con el desarrollo del proyecto “Juegos y Juguetes del 

Uruguay”5  consideramos a los juegos y los juguetes como artefactos culturales que 

permiten dar una cierta estabilidad al mundo de los niños. En este sentido y partiendo de 

                                                 
5 Proyecto I+D financiado por la CSIC que se encuentra en marcha y del cual participa el Grupo ESTIL. 
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los argumentos de Arendt (1996), podemos afirmar que se trata de un acto de educación, 

en el cual, mediante el juego, se cuida al mundo de los niños y se cuida a su vez a los 

niños del mundo. El juego, como forma intangible, y los juguetes son instancias y objetos 

que median como formas a través de las cuales el niño se inscribe en la cultura. En este 

sentido, nos proponemos analizar los juegos y juguetes como manifestaciones culturales 

que, si bien son fundamentalmente del universo de los niños, se presentan como formas 

que dialogan con el mundo adulto. 

  

Objetivos generales: 

- Implicar los distintos saberes y actores que participan del proyecto, en procesos 

colectivos de formación, reflexión crítica y sensibilización en torno a las temáticas del 

tiempo, la memoria, el patrimonio, el juego y el juguete en Paso de las Duranas. 

- Construir herramientas conceptuales con proyección teórico-metodológica para el 

abordaje de problemas de investigación e intervención de manera interdisciplinaria en 

vínculo con las formaciones universitarias y actores locales participantes. 

- Propiciar el acercamiento de los distintos actores vinculados al proyecto a las actividades 

de los grupos de investigación desde la participación en propuestas de fortalecimiento 

interinstitucional y de formación en la triple función universitaria. 

 

Objetivos específicos: 

- Construir el problema de intervención en torno a los ejes temáticos del proyecto en 

conjunto con los actores institucionales, barriales, estudiantes y docentes implicados. 

- Trabajar en procesos de sensibilización, recuperación y conservación del patrimonio de 

juegos y juguetes en el barrio Paso de las Duranas 

- Sensibilizar sobre los diferentes soportes, fotográficos, pictóricos, sonoros y 

audiovisuales que participan en la conservación y en la construcción de la memoria. 

- Promover y acompañar la producción de fuentes de historia oral y generar registros de 

juegos y juguetes que se jueguen en el barrio, cuyo proceso adquirirá en sí mismo su 

propio valor histórico. 
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Materiales y Métodos (Metodología) 

El proyecto propone abordar estos elementos desde el cruce con la memoria y el archivo. 

En este sentido, se trabaja en torno a la sensibilización y aproximación a los diferentes 

soportes, fotográficos, pictóricos, sonoros y audiovisuales que participan de la 

construcción de la memoria y la necesidad de su conservación. Se trabaja con la idea de 

registro, con especial énfasis en la historia oral y materiales audiovisuales. En este 

sentido, se asume como un importante antecedente la obra de Lauro Ayestarán “Juegos y 

rondas tradicionales del Uruguay” (1966) (BALÁS; SECCO, 2018). Desde esta 

perspectiva se abordará especialmente la recuperación de una memoria lúdica del barrio 

Paso de las Duranas que ponga en escena juegos y juguetes, así como el uso del tiempo 

libre. Partimos del supuesto de que la recuperación de estos contenidos permite un re-

encuentro en un contexto diferente al actual y por lo tanto abre posibles reflexiones en 

relación a qué permanece y qué ha cambiado desde otro tiempo a esta parte. Se completa 

así una articulación entre espacio, tiempo, huella, memoria y recuperación, apropiación y 

uso de las tecnologías (Cantú, 2012). 

Para la consecución de estos procesos el proyecto se desarrolla desde tres planos 

vinculados, además, con los aspectos que objetivan a la triple función universitaria. Un 

plano asociado al trabajo en territorio en relación a diversos actores locales referenciados 

a instituciones del barrio como centros educativos, sociales, culturales y políticos (tercer 

nivel de gobierno). En cada institución que se abre a la propuesta trabajamos en reuniones 

de discusión, cine foro, charlas temáticas, etc., donde se proyecta el trabajo con las/os 

niñas/os asociados a esas instituciones y se proyectan intervenciones en torno al juego, la 

memoria y su valor patrimonial, así como la obtención de fotografías, cartas, relatos u 

objetos vinculados a la temática. Un segundo plano se vincula a las tareas de enseñanza 

donde, en el marco del proyecto, se dicta un curso (curricularizable) de distintas carreras 

universitarias asociadas a ISEF y FIC en las cuales se trabaja en cuatro seminarios 

temáticos que abordan los problemas de investigación que fundamentan el proyecto. Por 

último, se aborda un plano vinculado a procesos de investigación donde los integrantes 
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del proyecto producen artículos académicos, relatos de experiencia y diversas 

sistematizaciones que colaboran en los procesos de formación de sus integrantes (en 

estudios de posgrado) así como abonan a la producción en la temática.   

 

Resultados, discusiones y análisis 

El proyecto está en su primera etapa de implementación por lo que actualmente se trabaja 

en la articulación de saberes puestos en consideración desde las unidades curriculares del 

ISEF y la FIC en el territorio. Desde este punto se busca dar consistencia a las instancias 

de seminario de discusión en las que participan estudiantes y se encuentran abiertas a la 

participación de los actores locales vinculados. 

Siguiendo lo postulado por Agamben (2007) podemos entender que “cada concepción de 

la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está 

implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer” (p. 131). A 

través del proyecto se pretende generar instancias de reflexión y análisis colectivo, que 

nos permiten dimensionar y problematizar la experiencia del tiempo, de la percepción de 

este tiempo social como parte de la cultura que constituimos a la vez que nos constituye. 

A través de este diálogo y construcción colectiva nos proponemos identificar posibles 

problemas sobre los cuales intervenir. Del mismo modo que podemos considerar el 

análisis de cómo los juegos y juguetes, no teniendo una vida autónoma de la cultura, 

condensan (Benjamin, 1981) unas formas y condiciones particulares de existencia, 

producción y consumo. Los juegos y juguetes también consideramos que pueden 

constituirse como “problema” o producción cultural desde la cual proyectar formas de 

comprender, analizar y promover posibles prácticas asociadas. 

 

Consideraciones 

Los resultados sobre los que se ha avanzado refieren a la elaboración de un seminario 

interno de trabajo, confeccionado a partir de la articulación de saberes entre las 

instituciones participantes del proyecto. Desde este último se han elaborado dos cursos 

(de 48 horas) como propuesta formal de curricuralización. A su vez, se han desarrollado 
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vínculos con el periodismo local buscando propiciar una difusión de la propuesta en radio 

comunitaria y se han realizado instancias de sensibilización con docentes de una de las 

escuelas del barrio proyectándose una exposición en el marco del cronograma de muestras 

del Museo Nacional de Antropología. Por otra parte, dado el contexto de pandemia, se 

están considerando la creación de un espacio virtual en el cual compartir la experiencia y 

los archivos generados en el intercambio con todos los actores involucrados en el EFI.   
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Resumen 
 
La Escuela Superior de Bellas Artes es una institución abocada a la formación de 

licenciados en las cuatro disciplinas artísticas Música, Danza, Teatro, Artes Visuales; por 

esta característica, las actividades interdisciplinarias son constantemente puestas en 

práctica. Desde sus inicios la actividad institucional de vinculación con la sociedad y el 

medio ha sido parte de su trabajo para la articulación del conocimiento en las prácticas 

artísticas y sociales, en este caso el desarrollo de actividades culturales consideradas 

desde la función específica de la universidad. Los juegos universitarios desarrollados 

anualmente convocan a un numeroso público y ello se constituye en una oportunidad para 

transmitir un mensaje pues, debemos agotar instancias y sensibilizar al mundo utilizando 

los medios y recursos posibles, logrando concienciar, activar el sentido de preservar, 

cuidar y reaccionar, actuando para construir un mundo mejor para todos. El propósito es 

inculcar a los seres humanos; sobre temas puntuales que puedan ayudar a preservar su 

medio ambiente con el objetivo de vivir y disfrutar sanamente de todo lo que la naturaleza 

nos regala día a día. Ser conscientes de ello es sumamente importante e imprescindible 

en los tiempos que nos encontramos. 

   

Palabras-clave: arte, concientización acción  
 
 
 

 
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 2 – Producción Artística y Cultural. V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Egresada de la Licenciatura en Danza de Escuela Superior de Bellas Artes – UNE. 
3  Estudiante de la Carrera Licenciatura en Danza de Escuela Superior de Bellas Artes – UNE. 
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Introducción 
          Este proyecto nace de la necesidad de utilizar a las cuatro ramas del arte como 
herramientas; con la finalidad de comunicar el compromiso social que tenemos referente 
al tema ambiental, en el cual, todos los sectores sociales nos vemos afectados de alguna 
manera. Las alegorías que se presentaron en años anteriores significaron un desafío 
superado para el equipo. Es por ello, que unen sus fuerzas todas las disciplinas en sus 
distintos semestres, las carreras de Lic. En Música, Danza, Teatro, Artes Visuales; con el 
objetivo de realizar una puesta en escena que refleje los actos del hombre en la actualidad, 
y despertar en todo aquel que observe la alegoría temática, un llamado de atención y 
alerta; de manera que cada uno desde su punto de vista individual, empiece a actuar 
positivamente para rescatar nuestro medio ambiente y una posible mejoría en la vida y 
supervivencia del planeta. una función sustentada 
Con la perspectiva de que todas las personas cuentan con las condiciones necesarias para 
comprender las producciones artísticas, que es un derecho de todos los miembros de la 
sociedad, se ofrece un espectáculo artístico  
Objetivos 
Objetivo general 
Desarrollar las habilidades, capacidades y potencialidades que poseen los alumnos 
mediante las cuatro ramas del arte a través de una coreografía temática; con la finalidad 
de concienciar a la comunidad sobre el cuidado de nuestro planeta utilizando como 
herramienta al arte. 
 
Objetivos específicos 
 
Promover el interés hacia nuestro medio ambiente. 
Fomentar la educación académica, artística y sociocultural de la comunidad educativa. 
Incentivar la participación activa de la familia, los alumnos, la institución educativa y su 
comunidad.   
Materiales y Métodos (Metodología)  
Luego de la elección del tema y la preparación de la coreografía, se realizó una reunión 
con el centro de estudiantes de la institución para presentar el trabajo. En esta reunión se 
organizo un grupo para solicitar los permisos correspondientes, así como el apoyo de la 
coordinación. Se establecer el sistema de trabajo con un grupo central que  
El trabajo consta de varias etapas desarrolladas durante un mes  
1. La convocatoria a los estudiantes voluntarios en grupos de escenógrafos, bailarines, 
actores y músicos 
2. Organizar los ensayos cada cierto periodo de tiempo, manteniendo un estricto control 
del desenvolvimiento y responsabilidad de cada alumno con sus respectivos semestres y 
equipos de trabajo. 
3. Contar con la ayuda de la coordinación general, y de los docentes aliados para mantener 
un estricto control durante las prácticas de cada obra asignada por grupo. 
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4. Presentación artística  
Resultados, discusiones y análisis 
Se ha logrado la integración de todas las carreras de la Escuela Superior de Bellas Artes. 
con la participación de estudiantes en todas las actividades que se realizaron durante el 
proyecto. 
Se ha optimizado el tiempo del horario de ensayo en las actividades programadas, 
realización de escenografías y vestuario. 
Para los estudiantes ha constituido un espacio de aprendizaje para trabajar 
individualmente y en equipo, apoyando el trabajo con ideas constructivas y tomando 
como base los valores y principios.  
 
Consideraciones  
Desde el inicio del desarrollo de las actividades los estudiantes y docentes abocados a la 
actividad realizaron un compromiso de ofrecer un espectáculo de calidad, aunque no se 
contaba con recursos económicos para ello, se han recibido donaciones y aportes de la 
comunidad educativa aso como de los familiares. 
La mayor dificultas consistió en el traslado de la escenografía, para lo cual se organizo 
un grupo de trabajo.  
La puesta en escena resulto un éxito, el publico presente fue de 3000 personas y los 
comentarios en redes siguen siendo de elogio y admiración, por la temática presentado y 
por el despliegue de grupo que trabajo para que cada detalle desde el montaje de las 
escenografías hasta el término de la presentación artística.  
Se pretende resaltar que podría considerarse esta actividad una búsqueda de nuevas 
formas de interacción en el espacio social con el aporte de los artistas de la Escuela 
Superior de Bellas Artes  
Se adjunta enlace de la presentación  
https://www.facebook.com/1418126225150288/videos/544998229575530  
 
Referencias  
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Resumo simples 
 

O presente trabalho diz respeito à Pesquisa Teórica de Trabalho Final de 
Graduação (TFG) do curso de Arquitetura e Urbanismo. O objetivo da proposta é de 
desenvolver um museu com instalações que correlacionam História, Tecnologia e 
Natureza. Para tal, foram desenvolvidos estudos para verificar a verificar a relevância e 
viabilidade da proposta e o contexto geral em que ela se insere. Através desses estudos 
foi possível perceber a atual necessidade de atuação do museu não somente na esfera 
histórico-cultural, mas também nas esferas socioeconômica, política e ambiental. Desta 
maneira, foi possível criar diretrizes para a criação de um museu que funcione em prol da 
comunidade na qual se insere, servindo a ela sem abandonar uma compreensão global e 
ecossistêmica de desenvolvimento sustentável. 
 
Palavras-chave 
 
Museu de Arte; Arquitetura; Desenvolvimento Sustentável; Transdisciplinaridade. 
 
Corpo do trabalho 
 
Introdução 

O presente trabalho pretende expor a Pesquisa Teórica de Trabalho Final de Graduação 

(TFG), necessária para o desenvolvimento de um Projeto Arquitetônico e Paisagístico. 

O projeto a ser desenvolvido foi denominado “Museu do Passado e Futuro do Sul do 

Brasil”, localizado em São João do Polêsine, RS – Brasil. O município apresenta uma 

série de iniciativas e projetos em prol de um desenvolvimento social e ambiental 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da 
AUGM. 
2 Aluno do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria email: 
lucasroberts.hh@gmail.com 
3 Professora Orientadora da Universidade Federal de Santa Maria, email: isis.santos@ufsm.br 
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responsável, peculiaridades culturais, naturais e econômicas que podem ser exploradas 

através do desenvolvimento da presente proposta. 

 

Objetivos 

O objetivo do trabalho é de desenvolver um Projeto Arquitetônico e Paisagístico de um 

museu de Artemídias, com instalações que correlacionam História, Tecnologia e 

Natureza, no intuito de despertar nos visitantes uma mentalidade sustentável e resiliente. 

A proposta também tem como objetivo corroborar com os objetivos do Projeto Geoparque 

Quarta Colônia de proporcionar desenvolvimento sustentável da região. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Foi utilizada a metodologia de desenvolvimento de Estudos de Referência e Estudos de 

Caso e Revisão Bibliográfica, de modo a verificar a relevância e viabilidade da proposta 

e o contexto geral em que ela se insere. Também, foi desenvolvida a Apreensão da Área 

de Intervenção observando diversas questões da região (legais, históricas, políticas, 

naturais, socioeconômicas e etc.). Após isso, foram desenvolvidos Estudos 

Preliminares, onde sintetizou-se os demais estudos em um embasamento para a proposta 

de Projeto Arquitetônico e Paisagístico. 

 
Resultados, discussão e análises 
 
Revisão Bibliográfica 

Nesta etapa foi apresentado aspectos do estado contemporâneo da sociedade, da 

museologia, da arte, bem como da preservação ambiental. Foi observado que na 

contemporaneidade há um nublamento, expansão dos limites na relação entre ser humano, 

tecnologia, arte, arquitetura, museologia, etc., apontando para a transdisciplinaridade. O 

que possibilita o despertar de uma mentalidade ecossistêmica e primitiva de 

codependência, com maior poder de mudança e de enfrentamento das ameaças sistêmicas 

à vida no planeta. Essa mentalidade gerou a necessidade de abordar alguns conceitos 
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como a expansão da atuação do museu e da arte, a economia ecológica, turismo ecológico, 

desenvolvimento endógeno, permacultura, bioconstrução, entre outros.  

 

Estudos de Referência 

Em seguida, foram apresentadas obras e manifestações de diversas áreas do conhecimento 

alinhadas a essa mentalidade. Através desse estudo foi possível extrair reflexões sobre 

soluções projetuais, processos de criação, conceitos teóricos, elementos estéticos. As 

obras abordadas foram: Lost Landscape de Luiz Eduardo Lupatini; Multiexpo de Frank 

Machalowski; The Invisibles de Tokujin Yoshida; Isolation de Fabian Knecht; 

manifestações do movimento Jardim Paisagista Inglês; e construções subterrâneas 

indígenas denominadas “buracos de bugre”.  

 

Estudos de Caso 

Aqui, foram apresentadas três propostas que possibilitaram aprofundar o conhecimento 

sobre o funcionamento e arquitetura dessas tipologias. As propostas apresentadas foram: 

Teshima Art Museum de Ryue Nishizawa, Museu Brasileiro de Escultura de Paulo 

Mendes da Rocha, e Future of Space de Pan Projects. Nessa etapa também fica nítida a 

expansão da área de atuação dos museus e da arquitetura, visto que se observa nas 

propostas uma mudança de foco, ocorrendo um distanciamento do elemento construído e 

uma aproximação do entorno e planejamento urbano, do ambiente natural, das artes, da 

comunidade, da economia, etc. 

 

Apreensão da Área de Intervenção 

Através dessa etapa foram apresentados aspectos físico-naturais, políticos de 

desenvolvimento, histórico-culturais e legais da área de intervenção e seu contexto 

regional. Assim, foi possível perceber aspectos que contribuem com uma relação 

endêmica de desenvolvimento sustentável e preservação da natureza e da identidade local, 
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visto que há na região uma série de iniciativas políticas, científicas e econômicas nesse 

sentido. No entanto, também se percebeu uma lacuna histórico-cultral milenar, visto que 

a maioria das instituições culturais e turísticas da região são voltadas à religião católica e 

a imigração italiana, resultando em um apagamento das manifestações prévias à 

colonização.  

 

Estudos Preliminares 

Cruzando e sintetizando os estudos anteriores, nessa etapa, utilizou-se dos conceitos 

trazidos pela Revisão Bibliográfica e Estudos de Referência, com as soluções 

apresentadas nos Estudos de Caso, na tentativa de solucionar as problemáticas 

apresentadas na área de intervenção, bem como corroborar com as iniciativas benéficas 

preexistentes. Assim, foi possível desenvolver diretrizes, organogramas e um programa 

de necessidades, bem como estabelecer o público alvo e os agentes de intervenção da 

proposta.  

 

Considerações  

Através do desenvolvimento do presente trabalho foi possível perceber a atual 

necessidade de atuação museológica não somente na esfera histórico-cultural, mas 

também nas esferas socioeconômica, política e ambiental, indo de encontro à 

transdisciplinaridade. Também, observou-se o potencial para desenvolvimento de uma 

proposta nesse sentido na área escolhida. Desta maneira, foi possível criar diretrizes que 

serão utilizadas para o desenvolvimento do projeto de um museu que funcione em prol 

da comunidade na qual se insere, servindo a ela sem abandonar uma compreensão global 

e ecossistêmica de desenvolvimento sustentável. 

Referências  
 
WISNIK, G. DENTRO DO NEVOEIRO: Ubu, 2019. 
 
HARA, K. DESIGNING DESIGN: Lars Muller Publishers, v. 1, 2003. 
 

698



                              

 

ARQUITETURA POPULAR BRASILEIRA: wmf martinsfontes, 2012. 
 
ARANTES, P. ARTE E MÍDIA: Perspectivas da estética digital: Senac São Paulo, 2019. 
  
FARIELLO, F. La arquitectura de los Jardines – De La Antigüedade al siglo XX: E.H.ko 
Teologi Institutoa, 2000. 
 
ZIEMANN, D. R.; FIGUEIRÓ, A. S. Avaliação do Potencial Geoturístico no Território da 
Proposta Geoparque Quarta Colônia. Revista do Departamento de Geografia, [S. l.], v. 34, p. 
137-149, 2017. DOI: 10.11606/rdg.v34i0.13515 Acesso em: 8 ago. 2021. 
 
ARANTES, P. ARTE E MÍDIA NO BRASIL: Perspectivas da estética digital: SciELO, 
2005. 
 
LEONIDIO, O. Arquitetura, digo "Não-Arquitetura". Revista Prumo, v. 2, p. 11, 11 Janeiro 
2017. ISSN ISSN 2446-7340. 
 
ALMEIDA, M. M. MUDANÇAS SOCIAIS / MUDANÇAS MUSEAIS, Nova 
Museologia/Nova História - Que relação? Cadernos de Sociomuseologia, v. 5, n. 5, 11; 
 
SILVA, C. R. GEODIVERSIDADE DO BRASIL. Conhecer o Passado para Entender o 
Presente e Prever o Futuro: CPRM, 2018. 
 
BENJAMIN, W. A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica: L&PM, 2018. 
 
MOEHLECKE, S. C. A gênese das paisagens culturais do planalto sul brasileiro: Scielo 
Brasil, 2015. 
 
ZACARIAS, E. F. J. VÍNCULO COM A NATUREZA EM PAIS-MÃES E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO COMPORTAMENTO PARENTAL 2018. 101 f.  
 
FRANCHINI, F. e CAMPI, A. Bem de luxo ou maldição: mármore branco de Carrara. WE 
REPORT Disponível em: https://www.swissinfo.ch/por/m%C3%A1rmore-de-carrara_bem-de-
luxo-ou-maldi%C3%A7%C3%A3o--o-m%C3%A1rmore-branco-de-carrara/44474526 Acesso 
em 28 de junho de 2021. 
 
ARCHDAILY. Kaohsiung Shui Shui Pavilion / Atelier Let’s + Serendipity Studio. 
Disponível em: https://www.archdaily.com/914560/kaohsiung-shui-shui-atelier-lets-plus-
serendipity-studioAcesso em 6 de junho de 2021. 
 
UFSM. Geoparque – Você sabe o que é?. Disponível em: https://www.ufsm.br/pro-
reitorias/pre/2019/03/11/geoparque-voce-sabe-o-que-e/ Acesso em 6 de junho de 2021. 
 
UFSM. CAPPA. Acesso em: https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccne/cappa/ Acesso 
em 5 de junho de 2021. 
 
ICOM Brasil. Apresentação do ICOMBrasil. Disponível em 
<https://www.icom.org.br/?page_id=2173> Acesso em 26 Junho de 2021 

699

https://www.archdaily.com/914560/kaohsiung-shui-shui-atelier-lets-plus-serendipity-studio
https://www.archdaily.com/914560/kaohsiung-shui-shui-atelier-lets-plus-serendipity-studio
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/2019/03/11/geoparque-voce-sabe-o-que-e/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/2019/03/11/geoparque-voce-sabe-o-que-e/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccne/cappa/
https://www.icom.org.br/?page_id=2173


		 	 			 																								

	

 
 
 
 

PIPOCA E PAISAGEM: INCLUSÃO E INTERDISCIPLINARIDADE1 
 

Luciene Gomes2 
Camila Gomes Sant’Anna3 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Feira de Santana, Bahia, Brasil 
Universidade Federal de Goiás, Goiás, Goiás, Brasil 

 
 

Resumo 
 
O presente projeto de extensão/ cultura Pipoca e Paisagem visa à promoção da expansão 

do conhecimento sobre a paisagem, com seus respectivos desdobramentos no que 

concerne à preservação ambiental, à conservação do patrimônio e à sensibilização para a 

paisagem. Entendendo a paisagem como uma construção cultural, é importante 

compreendê-la a partir dos diferentes agentes modeladores do território. Considerando a 

importância de abarcar um público amplo, busca-se construir debates virtuais que unam 

o saber empírico da população ao debate acadêmico construído no âmbito universitário. 

O projeto é desenvolvido por duas universidades: Universidade Federal de Goiás(UFG) 

e  Universidade Federal do Recôncavo da Bahia(UFRB), buscando ser o mais acessível e 

inclusivo possível. Este resumo expandido procura apresentar o desenvolvimento do 

trabalho. Como resultado procura tecer as contribuições do projeto.  

 

Palavras-chave: Extensão; Inclusão; Cinema; Paisagem. 
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Introdução 

A abordagem pedagógica envolvendo o cinema e a arquitetura da paisagem ainda é um 

processo em construção em cursos de graduação no Brasil. Além de promover uma 

aproximação multidimensional ao espaço, a narrativa cinematográfica ou documental 

permite desenvolver diálogos intersetoriais sobre os temas referentes à paisagem, 

possibilitando, por essa razão, uma maior integração dos demais cursos de graduação e 

pós-graduação, assim como com o público geral. Através desta proposta, ambiciona-se 

desenvolver uma abordagem temática que trabalhe virtualmente diretamente a 

horizontalidade e a verticalidade do ensino da paisagem, promovendo também uma 

formação complementar ao ensino de sala de aula, que seja acessível para todos.   

Esse projeto de extensão que começou de forma presencial na Unidade Acadêmica de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Goiás- Regional Goiás, diante da 

pandemia ocorrida em 2020, a qual vem se estendendo em 2021, entendeu como 

necessário que esse acontecesse de forma virtual, viabilizando assim sua realização, 

contribuindo de forma ampla para o avanço dos debates que envolvem a paisagem, o 

cinema, a inclusão e a acessibilidade em suas diferentes vertentes, através das exibições 

mensais, por meio da parceria com o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e 

Sustentabilidade (CETENS) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia(UFRB).  

São propostas duas ações durante o mês, sendo a primeira um “Papo de Paisagem” 

onde convidados de diferentes áreas do conhecimento apresentam sua trajetória 

profissional e pessoal e, a partir dela, são colocados diferentes pontos de vistas e questões 

que envolvem as diferentes temáticas já citadas anteriormente. A segunda ação chamada 

Cine Debate, consiste na exibição de um filme, ou um documentário, ou um curta 

metragem, selecionado pela a equipe de curadoria do projeto, sempre buscando 

contemplar de forma ampla a paisagem, o cinema e a inclusão. As exibições são 

realizadas pelo canal do YouTube do projeto. Após a exibição, é feito um debate sobre o 

que foi exibido, buscando abarcar assuntos relevantes a partir de temáticas surgidas. As 

duas ações contam com a participação de convidados, alunos e da comunidade interna e 

externa à universidade.     
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 Zevi (1996) afirma que há muitas formas de se compreender o espaço arquitetônico e o 

espaço urbano. Segundo o autor, o cinema é uma das formas de representação que mais 

possibilita a apreensão espacial, porque envolve as cores, os sons, as sombras, a luz, etc. 

Pensar no ensino da paisagem é extrapolar o âmbito visual e compreender que ela envolve 

muitos matizes de experimentação e identificação espacial: envolve o corpo e suas 

sensações, envolve a construção histórica dos espaços, envolve a apropriação social e 

principalmente as lentes de quem a experiência. Lynch (1982) já trabalhava um 

ferramental de entendimento da paisagem através das diversas modalidades e níveis de 

apreensão que os observadores desenvolvem. Cullen (1990), Panerai (2006) e Careri 

(2003) são autores que discorrem sobre o fator cinético da paisagem: todo o 

desdobramento de fatos e composições estéticas e humanas que ocorrem no aqui e além, 

que se desenvolvem a partir do andar e do olhar do passante. Desse modo, a representação 

da paisagem encontra muitas afinidades com o meio cinematográfico e ao expandir-se, 

mais além, a própria noção de representação, ainda tem-se muitas possibilidades de 

diálogo entre essa temática e esse meio específico. A paisagem "representa" e é 

"representada", se constrói a partir de sua sociedade e passa a ser interpretada e re-

interpretada. De posse desses fatos, faz-se necessário entender que a abordagem do 

cinema na disciplina de paisagem envolve mais do que sua representação, mas a 

semântica atribuída a ela, os significados proferidos por quem a projeta e os debates que 

a mesma suscita. Essas noções implicam em um entendimento de que há diversas 

categorias de cinema passíveis de aplicação no projeto: filmes, documentários, curtas, 

produções independentes locais, regionais, nacionais e internacionais. Ao entrarem em 

contato com o cinema e tecerem impressões, como ato responsável, os participantes 

constroem uma compreensão da complexidade da paisagem, assumindo-se como sujeitos 

capazes de considerar o seu vivido e transformar o vivido.   

Objetivos 

O objetivo é apresentar  ações e conteúdos interdisciplinares on-line, que possibilitaram  

o debate e abordem temáticas que envolvem o cinema, a paisagem e a inclusão, 
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apresentando as estratégias e as ferramentas virtuais utilizadas para tornar o projeto 

acessível ao maior número de pessoas possível.  

 
 Materiais e Métodos (Metodologia)  

O projeto foi desenvolvido com base em questões levantadas junto aos alunos de forma 

interdisciplinar, com o objetivo de permitir a ampliação do conhecimento extraclasse e 

de forma orientada pelos docentes. São essas questões primárias que orientam a escolha 

do material de audiovisual a ser veiculado em ambiente externo e democrático. A partir 

da definição do tema, são reunidos um grupo de alunos e docentes que auxiliarão no 

processo de construção das ações, bem como em sua divulgação. Cada sessão será 

estruturada em quatro momentos: (a)organização coletiva da infraestrutura: alunos e 

docentes se dividirão em equipe para organizar o espaço, os recursos e os elementos 

acessórios para o funcionamento da sessão. Trata-se de uma forma de mobilizar os 

discentes e fomentar o aprendizado acerca do processo de organização do trabalho; 

(b)Palavras introdutórias: nesse momento, os docentes rememoram a questão que levou 

o material de audiovisual a ser veiculado, apresentando-o dentro do contexto das 

disciplinas, bem como ressaltando a importância de sua apreensão para problemáticas 

específicas da cidade;. (c) Veiculação do vídeo: momento de recepção das informações, 

o qual deverá ser apreendido pelos discentes não somente através da observação, mas da 

escrita, produção de material gráfico, etc., que possam ser utilizados a posteriori no 

debate; (d) Debate: com base no material apresentado e nas informações anotadas pelos 

discentes e pelo público, desenvolve-se uma roda de conversa que visa a entender 

questões, rememorar problemáticas e sinalizar encaminhamentos a partir das experiências 

coletadas. 

 
Resultados, discussão e análises 

A proposta de extensão e cultura desenvolve de forma interdisciplinar estimula o aluno a 

debater, coletivamente, alguns dos temas que são estudados no âmbito da sala de aula 

para o enriquecimento do seu olhar crítico, com desenvolvimento da sua capacidade de 
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correlacionar aquilo que está aprendendo com outros temas debatidos em outras 

disciplinas e defender e, se pertinente, ressignificar seus pontos de vista frente ao dos 

demais participantes de outra Universidade e o público geral. Como resultados, temos as 

exibições realizadas disponíveis on-line no Canal Youtube do Projeto e da UFG, 

participações no IX Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CONEPEC) e 

no programa Mundo UFG, ambos da UFG, e no Festival PROCENA de 2020. 

Considerações  

A extensão coloca-se, desse modo, como uma ponte entre o ensino de sala de aula e o 
mundo, dando sentido ao desafio da nossa profissão de transformar a relação entre a 
cidade e a natureza de hoje e de amanhã, de modo que todos tenham direito a uma 
paisagem plural e mais democrática. Dentro dessa perspectiva, a extensão auxilia o aluno 
na construção de uma maneira de entender a história de um lugar e as potencialidades e 
as fragilidades do seu território, assim como as expectativas de sua população. Com 
relação ao público externo, especialmente aos não-acadêmicos, procura-se desenvolver 
um maior engajamento e pertencimento nas ações de planejamento da cidade, visto que a 
sensibilização da paisagem através do cinema, pode contribuir tanto para o entendimento 
de problemáticas locais, quanto para o vislumbre de caminhos futuros para a cidade, 
construídos de modo coletivo e inclusivo. Envolver o cidadão também é importante para 
que sua percepção e identificação com o espaço se faça visível e ouvida na Academia, 
reverberando em propostas de leitura espacial e projetuais mais humanas e conectadas 
com a cultura local.        
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Galeria Barão de Santo Ângelo: desafios da difusão da produção 

artística e intelectual durante a pandemia do COVID

Resumo: 
 
Devido a pandemia do Covid
UFRGS interrompe sua programação de exposições presenciais. Com pequena equipe 
busca organizar a plataforma virtual na qual traz o resgate do projeto da Pinacoteca do 
Instituto de Artes em sua missão de apoio ao ensino, extensão, pesquisa e difusão da 
produção de professores e de alunos. Apresentamos a metodologia de organização do 
site da galeria demonstrando o cuidado com o tratamento das informações. Discorremos 
sobre a exposição Bacharelado em Artes Visuais 2019 
Plataformas de Produção intelectual e Artística, difundidas no site e nas redes sociais, 
destacando a pluralidade de linguagens e meios dessas produções e sua importância na 
constituição dos imaginários contemporâneos.
 
Palavras-chave: Galeria, P
 
 
Introdução 

 A presente abordagem intitulada

difusão da produção artística e intelectual durante a pandemia do COVID

nas problemáticas anunciadas no eixo produção artística e cultura. Com o início da 
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Devido a pandemia do Covid-19 a Galeria da Pinacoteca Barão e Santo Ângelo
interrompe sua programação de exposições presenciais. Com pequena equipe 

busca organizar a plataforma virtual na qual traz o resgate do projeto da Pinacoteca do 
Instituto de Artes em sua missão de apoio ao ensino, extensão, pesquisa e difusão da 

e professores e de alunos. Apresentamos a metodologia de organização do 
site da galeria demonstrando o cuidado com o tratamento das informações. Discorremos 

Bacharelado em Artes Visuais 2019 a qual promove o reenvio entre 
rodução intelectual e Artística, difundidas no site e nas redes sociais, 

destacando a pluralidade de linguagens e meios dessas produções e sua importância na 
constituição dos imaginários contemporâneos. 
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A presente abordagem intitulada Galeria Barão de Santo Ângelo: desafios da 

difusão da produção artística e intelectual durante a pandemia do COVID
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pandemia do Covid-19, em março de 2020, a Galeria da Pinacoteca teve que 

interromper sua programação de exposições

dos formandos do Bacharelado em Artes Visuais, a dos Mestrandos e Doutorandos em 

Poéticas Visuais, assim como as atividades previstas no formato de eventos e de 

curadorias, do centro de documentação e pesquisa e Mostra itinerante com curadoria 

externa. Duramente afetados com a pandemia que veioassociadacom a fragilização das 

políticas públicas de um setor de difusão que desempenha um papel fundamental para o 

Departamento de Artes Visuais, para o Programa de Pós

nos somamos aos esforços de

instituição. É necessário também enfrentar o desafio de pensar de forma crítica como as 

instituições estão se reestruturando buscando enfrentar os desafios lançados pelo 

desenvolvimento eletrônico e pelas 

 A exposição anual dos formandos habitualmente engaja muitas pessoas e 

competências, reunindo alunos, professores orientadores e bolsistas da galeria. 

evento se dedica ao exercício de pensar as obras no 

convidados, artistas e a equipe da galeria, de forma a resolver os aspectos relacionados à 

produção da exposição como o recebimento de obras, a organização de material 

informativo, a iluminação, os releases e a divulgação na imprens

organização do evento de abertura pública. Além de trabalhar na montagem das 

exposições, cabe ao setor elaborar dinâmicas com os monitores para acolher os distintos 

públicos, dando especial atenção ao público escolar. 

 Como transpor toda essa movimentação e trocas para o formato virtual que 

reduz a experiência fenomênica de estar diante das obraspara um conteúdo 

informacional na forma de um site e de plataformas interconectadas? Iniciamos essa 

reflexão cientes dadificuld

presencial e a transpostapara as janelas de um computador ou smarthphone.

porém, propiciar esse espaço de memória

optando por organizar o site, def

19, em março de 2020, a Galeria da Pinacoteca teve que 

interromper sua programação de exposições presencias, adiando a esperada exposição 

mandos do Bacharelado em Artes Visuais, a dos Mestrandos e Doutorandos em 

Poéticas Visuais, assim como as atividades previstas no formato de eventos e de 

curadorias, do centro de documentação e pesquisa e Mostra itinerante com curadoria 

afetados com a pandemia que veioassociadacom a fragilização das 

políticas públicas de um setor de difusão que desempenha um papel fundamental para o 

Departamento de Artes Visuais, para o Programa de Pós-Graduação e para a UFRGS, 

nos somamos aos esforços de resistir empenhados preservar nossas atividades e 

instituição. É necessário também enfrentar o desafio de pensar de forma crítica como as 

instituições estão se reestruturando buscando enfrentar os desafios lançados pelo 

desenvolvimento eletrônico e pelas novas formas de conectividade (Canclini, 2021).

A exposição anual dos formandos habitualmente engaja muitas pessoas e 

competências, reunindo alunos, professores orientadores e bolsistas da galeria. 

se dedica ao exercício de pensar as obras no espaço com os curadores 

convidados, artistas e a equipe da galeria, de forma a resolver os aspectos relacionados à 

produção da exposição como o recebimento de obras, a organização de material 

informativo, a iluminação, os releases e a divulgação na imprensa, assim como a 

organização do evento de abertura pública. Além de trabalhar na montagem das 

elaborar dinâmicas com os monitores para acolher os distintos 

públicos, dando especial atenção ao público escolar.  

Como transpor toda essa movimentação e trocas para o formato virtual que 

reduz a experiência fenomênica de estar diante das obraspara um conteúdo 

informacional na forma de um site e de plataformas interconectadas? Iniciamos essa 

reflexão cientes dadificuldade de produzir equivalências entre experiência estética 

presencial e a transpostapara as janelas de um computador ou smarthphone.

espaço de memória e de difusão da produção de nossos alunos, 

optando por organizar o site, definindo juntos sua arquitetura, e buscando, na sobriedade 

 
19, em março de 2020, a Galeria da Pinacoteca teve que 

presencias, adiando a esperada exposição 

mandos do Bacharelado em Artes Visuais, a dos Mestrandos e Doutorandos em 

Poéticas Visuais, assim como as atividades previstas no formato de eventos e de 

curadorias, do centro de documentação e pesquisa e Mostra itinerante com curadoria 

afetados com a pandemia que veioassociadacom a fragilização das 

políticas públicas de um setor de difusão que desempenha um papel fundamental para o 

Graduação e para a UFRGS, 

resistir empenhados preservar nossas atividades e 

instituição. É necessário também enfrentar o desafio de pensar de forma crítica como as 

instituições estão se reestruturando buscando enfrentar os desafios lançados pelo 

(Canclini, 2021). 

A exposição anual dos formandos habitualmente engaja muitas pessoas e 

competências, reunindo alunos, professores orientadores e bolsistas da galeria. Esse 

espaço com os curadores 

convidados, artistas e a equipe da galeria, de forma a resolver os aspectos relacionados à 

produção da exposição como o recebimento de obras, a organização de material 

a, assim como a 

organização do evento de abertura pública. Além de trabalhar na montagem das 

elaborar dinâmicas com os monitores para acolher os distintos 

Como transpor toda essa movimentação e trocas para o formato virtual que 

reduz a experiência fenomênica de estar diante das obraspara um conteúdo 

informacional na forma de um site e de plataformas interconectadas? Iniciamos essa 

ade de produzir equivalências entre experiência estética 

presencial e a transpostapara as janelas de um computador ou smarthphone. Buscamos, 

e de difusão da produção de nossos alunos, 

inindo juntos sua arquitetura, e buscando, na sobriedade 
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de um início um pouco hesitante, dar o correto tratamento às informações e as obras de 

nossos egressos.  

 

Objetivos 

 Contornar as impossibilidades de reunir público presencial

para a nossa política de memória e de difusão, trabalha

plataforma virtual. Dar visibilidade à exposição dos formandos que estava prevista par 

ocorrer em dois módulos, e que foram os primeiros prejudicados pela int

atividades da galeria. Criar o site partindo de 

emails entre a nossa técnica, nossa bolsista e a coordenação. Construir uma imagem da 

plataforma da galeria usando as ferramentas que a universidade nos dispo

Definir a estrutura de menus, assim como organizar as pastas de forma 

tivesse sua produção divulgada pelo site e pudesse receber uma orientação sobre os 

formatos dos envios de imagens, textos e

produção artística com a reflexão realizada e depositada na plataforma

UFRGS. 

 

Materiais e Métodos  

 A primeira etapa da construção do site

material, e para isso criamos pastas no Google Drive

site poderia ser armazenada. Foram criadas pastas com o conteúdo do site, incluindo 

documentos contendo textos, informações relevantes e também relativos à construção 

da plataforma, assim como um esquema de navegação, se

Além disso, também foram criadas pastas para cada exposição proposta, e dentro delas, 

subpastas para cada aluno/artista participante.

 A coleta dos trabalhos a serem expostos se deu a partir do contato por email com 

o grupo de formandos habilitados para as exposições. Nesse contato foi solicitado que 

eles disponibilizassem para a equipe da Galeria um texto de apresentação ou um resumo 

de um início um pouco hesitante, dar o correto tratamento às informações e as obras de 

Contornar as impossibilidades de reunir público presencial, retornando um olhar 

para a nossa política de memória e de difusão, trabalhando na organização da 

ar visibilidade à exposição dos formandos que estava prevista par 

ocorrer em dois módulos, e que foram os primeiros prejudicados pela int

riar o site partindo de um ambiente de trocas e vai e vem de 

técnica, nossa bolsista e a coordenação. Construir uma imagem da 

plataforma da galeria usando as ferramentas que a universidade nos dispo

Definir a estrutura de menus, assim como organizar as pastas de forma 

tivesse sua produção divulgada pelo site e pudesse receber uma orientação sobre os 

formatos dos envios de imagens, textos e links requeridos. E, por fim, 

artística com a reflexão realizada e depositada na plataforma

A primeira etapa da construção do site-repositório, foi a coleta e seleção de 

material, e para isso criamos pastas no Google Drive, onde toda a informação contida no 

site poderia ser armazenada. Foram criadas pastas com o conteúdo do site, incluindo 

documentos contendo textos, informações relevantes e também relativos à construção 

da plataforma, assim como um esquema de navegação, seu esqueleto e seu protótipo. 

Além disso, também foram criadas pastas para cada exposição proposta, e dentro delas, 

pastas para cada aluno/artista participante. 

A coleta dos trabalhos a serem expostos se deu a partir do contato por email com 

andos habilitados para as exposições. Nesse contato foi solicitado que 

eles disponibilizassem para a equipe da Galeria um texto de apresentação ou um resumo 

 
de um início um pouco hesitante, dar o correto tratamento às informações e as obras de 

retornando um olhar 

na organização da 

ar visibilidade à exposição dos formandos que estava prevista par 

ocorrer em dois módulos, e que foram os primeiros prejudicados pela interrupção das 

um ambiente de trocas e vai e vem de 

técnica, nossa bolsista e a coordenação. Construir uma imagem da 

plataforma da galeria usando as ferramentas que a universidade nos disponibilizava. 

Definir a estrutura de menus, assim como organizar as pastas de forma que cada artista 

tivesse sua produção divulgada pelo site e pudesse receber uma orientação sobre os 

por fim, interconectar a 

artística com a reflexão realizada e depositada na plataforma Lume da 

repositório, foi a coleta e seleção de 

, onde toda a informação contida no 

site poderia ser armazenada. Foram criadas pastas com o conteúdo do site, incluindo 

documentos contendo textos, informações relevantes e também relativos à construção 

u esqueleto e seu protótipo. 

Além disso, também foram criadas pastas para cada exposição proposta, e dentro delas, 

A coleta dos trabalhos a serem expostos se deu a partir do contato por email com 

andos habilitados para as exposições. Nesse contato foi solicitado que 

eles disponibilizassem para a equipe da Galeria um texto de apresentação ou um resumo 
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sobre o trabalho, arquivos de imagem ou vídeo de suas obras e suas fichas técnicas, 

além do acesso ao trabalho na plataforma Lume e o nome do(a) orientador(a). O 

desse material deveria ser feito nas pastas endereçadas a cada um dos alunos. 

Posteriormente, esse material 

 

 Para o desenho do 

optamos por uma estrutura despojada a fim de adequar o projeto às limitações das 

ferramentas disponibilizadas pela Universidade (o site deveria ser hospedado na 

plataforma do Wordpress e desenvolvido 

desenvolvimento, além de facilitar sua navegação para novos visitantes. Todas as 

páginas principais - as com informações essenciais sobre a Galeria e as páginas que nos 

direcionam para as exposições 

presente no topo do site e possível de ser acessado em qualquer momento da navegação.

 

A elaboração da estrutura e do conteúdo se deu a partir, primeiramente, da definição do 

mapa, seguido do desenvolvimento de um 

organização dos textos apresentados em cada página.O mapa do site foi elaborado 

conforme a imagem abaixo:

Fig, 1Mapa do site, indicando os caminhos de acesso para as páginas.

 

 Owireframe e o protótipo foram realizados ut

aplicativo destinado a concepção de interfaces. Essa etapa é essencial para a observação 

sobre o trabalho, arquivos de imagem ou vídeo de suas obras e suas fichas técnicas, 

sso ao trabalho na plataforma Lume e o nome do(a) orientador(a). O 

desse material deveria ser feito nas pastas endereçadas a cada um dos alunos. 

Posteriormente, esse material foi organizado e hospedado no site da Galeria.

Para o desenho do site, https://www.ufrgs.br/galeriabaraodesantoangelo/), 

optamos por uma estrutura despojada a fim de adequar o projeto às limitações das 

ferramentas disponibilizadas pela Universidade (o site deveria ser hospedado na 

plataforma do Wordpress e desenvolvido a partir da versão gratuita) e de agilizar o seu 

desenvolvimento, além de facilitar sua navegação para novos visitantes. Todas as 

as com informações essenciais sobre a Galeria e as páginas que nos 

direcionam para as exposições - deveriam ser apresentadas logo no Menu Inicial, 

presente no topo do site e possível de ser acessado em qualquer momento da navegação.

A elaboração da estrutura e do conteúdo se deu a partir, primeiramente, da definição do 

mapa, seguido do desenvolvimento de um wireframe e de um protótipo e da 

organização dos textos apresentados em cada página.O mapa do site foi elaborado 

conforme a imagem abaixo: 

Mapa do site, indicando os caminhos de acesso para as páginas. 

e o protótipo foram realizados utilizando o software Adobe XD, um 

aplicativo destinado a concepção de interfaces. Essa etapa é essencial para a observação 

 
sobre o trabalho, arquivos de imagem ou vídeo de suas obras e suas fichas técnicas, 

sso ao trabalho na plataforma Lume e o nome do(a) orientador(a). O upload 

desse material deveria ser feito nas pastas endereçadas a cada um dos alunos. 

organizado e hospedado no site da Galeria. 

site, https://www.ufrgs.br/galeriabaraodesantoangelo/), 

optamos por uma estrutura despojada a fim de adequar o projeto às limitações das 

ferramentas disponibilizadas pela Universidade (o site deveria ser hospedado na 

a partir da versão gratuita) e de agilizar o seu 

desenvolvimento, além de facilitar sua navegação para novos visitantes. Todas as 

as com informações essenciais sobre a Galeria e as páginas que nos 

am ser apresentadas logo no Menu Inicial, 

presente no topo do site e possível de ser acessado em qualquer momento da navegação. 

A elaboração da estrutura e do conteúdo se deu a partir, primeiramente, da definição do 

e de um protótipo e da 

organização dos textos apresentados em cada página.O mapa do site foi elaborado 

 

ilizando o software Adobe XD, um 

aplicativo destinado a concepção de interfaces. Essa etapa é essencial para a observação 
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do fluxo e da usabilidade do site em processo de desenvolvimento, dessa forma, é 

possível identificar possíveis melhorias e adequações

realizados conforme as imagens abaixo

Página Inicial, com cabeçalho, menu e mosaico de navegação.

Página A Galeria, com espaços reservados para título, texto e carrossel de imagens.

do fluxo e da usabilidade do site em processo de desenvolvimento, dessa forma, é 

possível identificar possíveis melhorias e adequações a serem feitas. 

realizados conforme as imagens abaixo 

 
Página Inicial, com cabeçalho, menu e mosaico de navegação. 

 
Página A Galeria, com espaços reservados para título, texto e carrossel de imagens. 

 

 
do fluxo e da usabilidade do site em processo de desenvolvimento, dessa forma, é 

a serem feitas. Eles foram 
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Imagens de algumas telas do site prototipadas no Adobe XD.

 

 A partir do protótipo foi iniciada a implementação na plataforma do Wordpress, 

e, conforme as funcionalidades disponíveis para execução do projeto, foram feitas 

adaptações e sínteses na interface

concluído pela bolsista e se 

participantes da exposição Bacharelado 2019

produções e de fornecer as 

o trabalho de difusão dessas páginas e produções no Facebbok e no Instagram.

 

Resultados, discussão e análises

 O presente texto buscou evidenciar os métodos de criação do Site da Galeria da 

Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituo de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul enquanto resultado de duas frentes de atuação: por um lado, o site 

contorna a impossibilidade de a Galeria seguir apresentando presencialmente as 

produções discentes e docentes do Inst. de Artes da UFRGS durante a pandemia; por 

outro, o site, ao difundir – ainda que virtualmente 

eram visitáveis e experienciáveis presencialmente, cria, armazena e torna dinâmica a 

memória da produção artística e de pesquisa desse Instituto.

                                                          
6
O site da Galeria  da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo: 

Imagens de algumas telas do site prototipadas no Adobe XD. 

A partir do protótipo foi iniciada a implementação na plataforma do Wordpress, 

e, conforme as funcionalidades disponíveis para execução do projeto, foram feitas 

adaptações e sínteses na interface até a versão final. Dessa forma, o projeto do site foi 

e se iniciou o ingressodas informações de cada um dos onze 

Bacharelado 2019 que aceitaram o desafio de organizar suas 

produções e de fornecer as informações solicitadas6. Ao mesmo tempo implementou

o trabalho de difusão dessas páginas e produções no Facebbok e no Instagram.

Resultados, discussão e análises 

buscou evidenciar os métodos de criação do Site da Galeria da 

a Barão de Santo Ângelo do Instituo de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul enquanto resultado de duas frentes de atuação: por um lado, o site 

contorna a impossibilidade de a Galeria seguir apresentando presencialmente as 

e docentes do Inst. de Artes da UFRGS durante a pandemia; por 

ainda que virtualmente – as produções que antes da pandemia 

eram visitáveis e experienciáveis presencialmente, cria, armazena e torna dinâmica a 

artística e de pesquisa desse Instituto. 

                   
da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo:  //www.ufrgs.br/galeriabaraodesantoangelo/

 

 

A partir do protótipo foi iniciada a implementação na plataforma do Wordpress, 

e, conforme as funcionalidades disponíveis para execução do projeto, foram feitas 

até a versão final. Dessa forma, o projeto do site foi 

iniciou o ingressodas informações de cada um dos onze 

que aceitaram o desafio de organizar suas 

. Ao mesmo tempo implementou-se 

o trabalho de difusão dessas páginas e produções no Facebbok e no Instagram. 

buscou evidenciar os métodos de criação do Site da Galeria da 

a Barão de Santo Ângelo do Instituo de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul enquanto resultado de duas frentes de atuação: por um lado, o site 

contorna a impossibilidade de a Galeria seguir apresentando presencialmente as 

e docentes do Inst. de Artes da UFRGS durante a pandemia; por 

as produções que antes da pandemia 

eram visitáveis e experienciáveis presencialmente, cria, armazena e torna dinâmica a 

//www.ufrgs.br/galeriabaraodesantoangelo/ 
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 A metodologia de trabalho de criação das duas frentes de atuação do Site da 

Galeria da Pinacoteca Galeria Barão de Santo Ângelo do Instituo de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul se valeu de reuniões sistemáticas entre a 

equipe para a elaboração da arquitetura do site: foram definidas as macro

partir da organização dos menus e submenus e, em um segundo momento

enviados formulários aos alunos que tiveram suas produções difundidas pelo site, para 

que o conteúdo fosse criado 

 Essa primeira fase vem mostrando que as produções realizadas no IA são 

plurais, ricas, e necessárias. A difusão que construímos e que está em fase de 

implementação contará também com a produção Mestrandos e Dout

fase dessa plataforma aspira a promover o diálogo público entre egressos e orientadores, 

mediado pela coordenação da galeria em 

 

Considerações  finais 

 

 A coordenação atual 

retrospectivo sobre a Instituição Pinacoteca

(SANTOS,2009, pp. 26-29)

avanço da qualificação do corpo docente e discente ao longo dos anos

acompanhou de melhorias logísticas e 

prosseguir o trabalho de difusão

documental que se encontrava n

correspondências trocadas pela gale

UFRGS. Foi esse trabalho de garimpagem de informações que nos possibilitou 

compreender melhor em que consiste nosso trabalho de equipe e todos os esforços 

conjugados em nossas atividades.

                                                          
7 A professora Maria Ivone dos Santos 
de 2004 a 2006, e assume a co-gestão
da  Pinacoteca da FEEVALE, entre  1997 à 1998.   

A metodologia de trabalho de criação das duas frentes de atuação do Site da 

Galeria da Pinacoteca Galeria Barão de Santo Ângelo do Instituo de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul se valeu de reuniões sistemáticas entre a 

ação da arquitetura do site: foram definidas as macro

partir da organização dos menus e submenus e, em um segundo momento

enviados formulários aos alunos que tiveram suas produções difundidas pelo site, para 

que o conteúdo fosse criado “em primeira pessoa”, pelo próprio artista. 

Essa primeira fase vem mostrando que as produções realizadas no IA são 

plurais, ricas, e necessárias. A difusão que construímos e que está em fase de 

implementação contará também com a produção Mestrandos e Doutorados. Uma outra 

fase dessa plataforma aspira a promover o diálogo público entre egressos e orientadores, 

mediado pela coordenação da galeria em lives.  

A coordenação atual da Galeria da Pinacoteca pode lançar um

a Instituição Pinacoteca apoiada em reflexões

29) fazendo a reavaliação do contexto atual7. Observ

avanço da qualificação do corpo docente e discente ao longo dos anos

melhorias logísticas e enfrentamos entre 2020 e 2021

trabalho de difusão mesmo sem ter acesso aos computadores e ao acervo 

documental que se encontrava no setor Galeria. Buscamos ativar a rede de 

correspondências trocadas pela galeria e pelos alunos com os distintos setores da 

UFRGS. Foi esse trabalho de garimpagem de informações que nos possibilitou 

compreender melhor em que consiste nosso trabalho de equipe e todos os esforços 

atividades. Podemos dizer que o envolvimento daqueles alunos 

                   
a Ivone dos Santos havia coordenado a Galeria da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 

gestão para o período de 2019 à 2021. Acompanhouigualmente
, entre  1997 à 1998.    

 
A metodologia de trabalho de criação das duas frentes de atuação do Site da 

Galeria da Pinacoteca Galeria Barão de Santo Ângelo do Instituo de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul se valeu de reuniões sistemáticas entre a 

ação da arquitetura do site: foram definidas as macro-estruturas a 

partir da organização dos menus e submenus e, em um segundo momento, foram 

enviados formulários aos alunos que tiveram suas produções difundidas pelo site, para 

 

Essa primeira fase vem mostrando que as produções realizadas no IA são 

plurais, ricas, e necessárias. A difusão que construímos e que está em fase de 

orados. Uma outra 

fase dessa plataforma aspira a promover o diálogo público entre egressos e orientadores, 

pode lançar um olhar 

reflexões anteriores 

Observa-se que o 

avanço da qualificação do corpo docente e discente ao longo dos anos não se 

entre 2020 e 2021 o desafio de 

esso aos computadores e ao acervo 

uscamos ativar a rede de 

ria e pelos alunos com os distintos setores da 

UFRGS. Foi esse trabalho de garimpagem de informações que nos possibilitou 

compreender melhor em que consiste nosso trabalho de equipe e todos os esforços 

nvolvimento daqueles alunos 

aleria da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 
igualmente a criação 
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que reuniram esforços para responder ao formulário enviado, organizando a própria 

produção em um gesto que se aproxima de uma curadoria de si mesmo, já é um forte 

indício de que o Site vem para cumprir um papel fundamental. Sabe

motivação para sistematizar, organizar e difundir produções artístic

simples, pois requer conjugar o que é da ordem do sensível ao que é da ordem do 

objetivo. Em tempos de pandemia, as forças já exauridas pelo contexto demandam 

maior envolvimento e disposição. Logo, consideramos desde já um caso de sucesso a 

criação dessa plataforma que não só conseguiu reunir trabalhos para mostrá

público em geral, como seguirá seu curso, de forma dinâmica, mostrando o que for 

produzido pelo IA também no futuro.
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Educação, Cultura, Patrimônio e História1 
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Resumo  
 
O projeto Educação, Cultura, Patrimônio e História visa dialogar com os agentes ativos 
das comunidades no processo de preservação do patrimônio. Neste sentido, esta iniciativa 
de extensão, associada as atividades de pesquisa e ensino, está relacionada ao patrimônio 
histórico-cultural da Casa Museu João Luiz Pozzobon, localizado em Ribeirão, distrito 
de São João do Polêsine, uma localidade especifica da região do Geoparque Quarta 
Colonia, com vistas a estimular os sujeitos a reconhecerem as potencialidades do 
território onde estão inseridos e, assim, promover a preservação e conservação do 
patrimônio.  

 
Palavras-chave 
 
História; patrimônio; devoção. 
 
 
Introdução 

A Casa Museu João Luiz Pozzobon está localizada na região do Geoparque Quarta 

Colônia, em Ribeirão, distrito de São João do Polêsine, Rio Grande do Sul, onde nasceu 

e viveu parte de sua vida o Diácono João Luiz Pozzobon, filho de imigrantes italianos. 

Devido a expressiva devoção do diácono, à Mãe Rainha Três Vezes Admirável de 

Schoentatt hoje em processo de canonização em Roma, a Casa Museu João Luiz 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural 
2 Pós-Doutorado pela Universidade Federal do Piauí; Doutora em Estudos Históricos Latino-Americanos, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS); Professora do Departamento de Metodologia de 
Ensino, Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Professora do Programa de 
Pós-Graduação em História (PPGH/UFSM); Professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
História - Mestrado Profissional (PROFHISTÓRIA/UFSM); Professora do Programa de Pós-Graduação 
em Patrimônio Cultural, Mestrado Profissional (PPGPC/UFSM). 
3 Graduanda em História, Universidade Federal de Santa Maria, Bolsista PRE – Geoparque Quarta colônia. 
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Pozzobon recebe visitantes/peregrinos oriundos de diversos países, Estados e cidades do 

Rio Grande do Sul, em média 3.000 visitantes/ano. 

 

Residência onde nasceu João Luiz Pozzobon, atualmente Casa-museu, Ribeirão, 
distrito de São João do Polêsine/RS 

 

 
Fonte: Museus Br. Disponível em: http://museus.cultura.gov.br/espaco/203248/> Acesso 
em: 09/07/2021. 
 

A Casa Museu João Luiz Pozzobon foi reconstruída com recursos da Secretaria 

de Estado do Turismo em convênio com a Prefeitura Municipal e comunidade de São 

João do Polêsine e está registrada no Cadastro Nacional de Museus. O local guarda a 

história e a memória da vida do Doácono João Luiz Pozzobon, No entanto, como muitos 

museus municipais, conta com apenas um funcionário para receber os visitantes, 

mediante visitações previamente agendadas, e carece de um planejamento museológico.  

Neste sentido, objetiva-se promover ações de conhecimento, reconhecimento e 

valorização das potencialidades do patrimônio histórico-cultural-religiosos do município 

de São João do Polêsine, com o fim de colaborar, também, com o projeto institucional do 

Geoparque Quarta Colônia. 

O Planejamento Museológico é uma ferramenta indispensável para o fazer 

museal, pois é a partir dela que se planeja e organiza a gestão para que o museu seja mais 

eficiente e esteja de acordo com as normas de avaliação do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).   
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Para a execução deste planejamento faremos a análise swot, a fim de identificar 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à Casa Museu, a fim de apontar 

os pontos fortes e os pontos fracos para, com isto, elaborar o Plano Museológico.  

Estamos elaborando um questionário para ser aplicado junto a equipe da Casa 

Museu e colaboradores externos. Com o diagnóstico da situação da Casa Museu vamos 

elaborar uma proposta de gestão, levando em consideração as necessidades locais e 

regionais. Com isto, poderemos definir a missão da Casa Museu, propor programas de 

atividades, projetos a serem executados e ações educativas. Também, serão definidas as 

diretrizes de funcionamento da Casa Museu através da elaboração de um Regimento 

Interno.  

Assim, busca-se, ainda promover ações de reconhecimento e valorização das 

potencialidades do patrimônio histórico-cultural do município de São João do Polêsine, 

integrante do CONDESUS Quarta Colônia, com o fim de colaborar, também, com o 

projeto institucional do Geoparque Quarta Colônia.  

 

João Luiz Pozzobon 

A biografia de João Luiz Pozzobon indica sua dedicação à promoção da devoção à 

Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schöenstatt, que com ele conquistou 

a denominação de “Mãe Peregrina”, pois levou sua imagem nas casas das famílias por 

muitos anos, caminhando cerca de 140.000 km para com elas rezar a oração do terço. 

João Pozzobon, descendente de imigrantes italianos católicos, nasceu no dia 12 de 

dezembro de 1904, em  Ribeirão, Vale Vêneto, no Rio Grande do Sul, onde seus pais, 

Ferdinando e Augusta Pozzobon, haviam chegado, em 1878. Hoje Ribeirão e Vale Vêneto 

são distritos pertencentes ao município de São João do Polêsine, fazendo parte da Quarta 

Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul4.  

 
4 A Quarta Colônia Imperial de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul é um dos quatro polos coloniais 
de imigração italiana do Estado que iniciou em 1874. Os outros polos coloniais são as cidades de Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi. A Quarta Colônia, que foi Silveira Martins, conta atualmente com 
nove municípios: São João do Polêsine, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Silveira Martins, Nova 
Palma, Agudo, Restinga Sêca e Pinhal Grande. 
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Em 1928, João Luiz Pozzobon casou-se com Teresa Turcatto e estabeleceu-se em 

Restinga Sêca, no Rio Grande do Sul. Mais tarde, transferiu-se para Santa Maria, em 

busca de recursos médicos para a esposa que estava enferma, mas esta veio a falecer. 

Tendo dois filhos pequenos, casou-se com Vitória Filipetto. Com ela viveu 47 anos, 

período em que nasceram mais cinco filhos. Para ele a sacralidade era muito simples: a 

crença em Maria, como virgem e mãe de Deus, e em seu filho, Jesus Cristo, e a tudo o 

que a Escritura e a tradição católica ensinaram como herança de Deus aos fiéis. Nesta 

época, tinha fixado residência em Santa Maria, onde morou até o fim da vida, no “Bairro 

Km 3”.  

Suas iniciativas devocionais são peculiares à sua experiência de apóstolo leigo, pois 

promoveu a “Campanha do Terço”, a coroação das capelinhas da “Mãe Peregrina” e a 

construção de ermidas. Coroar Nossa Senhora na capelinha significa homenageá-la, neste 

caso, a coroação era com pedrinhas preciosas ou semipreciosas colocadas no oratório de 

madeira, acima da cabeça da estampa da imagem. Ele atribuía a cada uma delas um 

significado, a princípio pelos sacrifícios e depois em agradecimento pelas alegrias.  

Segundo João Pozzobon, em 1958, ele já havia visitado aproximadamente 400 

famílias e havia contado 2.250 imagens distribuídas. Calculava que em torno de cada 

imagem reuniam-se aproximadamente 5 pessoas por família, totalizando nas suas visitas, 

aproximadamente, 11.250 pessoas que eram visitadas por ele com a “Mãe Peregrina”. Ele 

registrou que em um mês entregou 107. 028 Terços e que tinha andado mais de 160 km a 

pé5. As praticas devocionais de João Pozzobom tiveram eco em vários países latino-

americanos e europeus. A repercussão de sua devoção e de sua santidade pode ser 

expressa no afluxo de devotos a Casa Museu João Luiz Pozzobon, por exemplo, pois os 

registros de visitação computaram entre 1990 a 1999, 14.021 visitantes; de 1999 a 2004, 

a freqüência foi de 12.696. Na visitação ao túmulo de João Luiz Pozzobon foram 

registrados uma média de 1.000 pessoas visitantes em dois dias6. Além disso, em Roma 

está em curso o processo de sua canonização. 

 
5 Quadro “Salve oh Mãe e Rainha Três Vezes Admirável”, 1958, CMJLP, Santa Maria. 
6 Livros de Registros de Visitação a Casa Museu João Luiz Pozzobon, n. 2 de 1990 – 1999 e n. 3 de 1999 
- 2004; Livro de Registro de Visitação ao Túmulo de João Luiz Pozzobon 2006. AJLP, Santa Maria. 
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Considerações  

Como este projeto está em andamento, espera-se com esta proposta atender a 

portaria normativa nº. 1, de 5/07/2006 (DOU de 11/07/2006) que dispõe sobre a 

importância da elaboração do Plano Museológico dos museus do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, “como ferramenta básica de planejamento estratégico, de 

sentido global e integrador, indispensável para a identificação da missão da instituição 

museal e para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de 

cada uma de suas áreas de funcionamento”. Ainda, proporcionar o acesso universal a 

espaços públicos seguros, inclusivos e acessíveis fortalecendo esforços para proteger e 

salvaguardar o patrimônio cultural. Em nível regional a elaboração do Plano Museológico 

da Casa Museu João Luiz Pozzobon irá contribuir para sua melhor integração no 

desenvolvimento social e turístico da região. 
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Universidad Nacional del Este - Escuela Superior de Bellas Artes 

 Ciudad del Este, Paraguay 

 

Resumen 
 
La Escuela Superior de Bellas Artes, es una unidad académica que tienen cuatro carreras 

artísticas, las licenciaturas de música, danza, teatro y artes visuales y como parte de sus 

proyectos de extensión generan actividades de manera interdisciplinaria. En situaciones de 

extrema presión como las del año 2020, donde las condiciones de vulnerabilidad de las 

personas se vieron sobrepasadas, el arte, como medio de expresión del alma, se presenta 

como herramienta factible de superación y de esperanza. El proyecto generó un espacio de 

interacción, creatividad y materialización del arte posibilitando una síntesis superadora de la 

producción cultural en orden al fenómeno de las artes visuales, la danza, el teatro y la música. 

La producción artística integradora en forma de audio visual como resultado y presentado 

de manera virtual permitió la integración entre alumnos de las distintas carreras y como 

resultado de ello un crecimiento académico, personal y profesional.  

 

Palabras-clave: arte; interacción; creatividad 
 
 

 
1 Propuesta de trabajo presentado para el Eje 2. Producción artística y cultural de V Congreso de Extensión de AUGM. 

2 Profesora de la Universidad Nacional del Este - Escuela Superior de Bellas Artes. olgaraquel3010@gmail.com  

3 Estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales. Escuela Superior de Bellas Artes- UNE hervoizly@gmail.com  
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Introducción 

En diferentes informes internacionales y nacionales relacionados con la educación y las artes 
se evidencia un incremento notable de instituciones y organismos que sostienen la 
importancia de la educación relacionada con las artes, especialmente en lo referente a la 
creatividad, ya que contribuye a la calidad de la educación y de la sociedad. Es bien sabido 
que generar un espacio de interacción, creación y materialización del arte que posibilite una 
síntesis superadora de la producción cultural en orden al fenómeno de las artes visuales, la 
danza, el teatro y la música, es anhelo de quienes hacen del arte, parte de sus vidas; y es el 
área de las artes visuales la que puede dejar una evidencia física plasmable, manifestándose 
en su condición de disciplina artística integradora de las otras manifestaciones del arte. 
 
Objetivos 
General:  
Demostrar el trabajo multidisciplinario y creativo de los alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes: Artes Visuales, Danza, Teatro y Música, que promueva la difusión del arte como 
expresión humana buscando una profunda identificación entre el proceso de creación y la 
producción final. 
Específicos:  

• Diseñar una pluralidad de eventos representativos que integre las distintas 
áreas del arte: Artes Visuales, Danza, Teatro y Música 

• Promover la creatividad en los trabajos de dibujo y pintura en obras 
relacionadas con el tema 

• Demostrar la capacidad de trabajo en equipo con la materialización de la 
idea en un mural con la técnica escultórica del relieve. 

• Elaborar una obra teatral y una coreografía en relación al tema 
• Realizar una composición musical de caracterización 
• Elaborar un audio visual englobando todas las actividades. 
• Demostrar la capacidad de cierre de trabajos de producción en la 

presentación audio visual 
• Diseñar y presentar en seminario la producción general 

 
Metodología 
En cuanto a la metodología de trabajo se buscó una intercomunicación entre los alumnos y 
docentes guías de las carreras que forman parte de la Escuela Superior de Bellas Artes a fin 
de realizar la mejor propuesta de producción final basados en el tema, en ponencias y debates 
buscando consensuar ideas que representan a la propuesta.  
Los alumnos se organizaron de manera individual o en grupos de trabajos afines a las 
actividades requeridas con acompañamiento de un docente responsable por grupo y 
colaboradores. 
Así en la carrera de Lic. en Artes Visuales se realizó un Concurso de Pintura, en la carrera 
de Lic. en Danza un Concurso de Coreografía; en la carrera de Lic. En Teatro un Concurso 
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de Representación teatral y em la carrera de Lic. en Música un Concurso de Composición 
Musical. El primer lugar del Concurso de Pintura fue inspiración para la materialización 
física del proyecto: el mural, donde los alumnos junto con los docentes guías plasmaron sus 
huellas en un trabajo em equipo. Los tres primeros lugares de cada modalidad junto con el 
mural fueron presentados em formato de audio visual como cierre del proyecto. 
El mismo se presentó online en fecha y hora establecidas como cierre de las actividades 
académicas. 
Posterior al cierre del proyecto online, se llevó a cabo un seminario donde se expusieron 
aquellos aspectos que hicieron a la producción final. 
 
Resultados, discusiones y análisis 
Una propuesta de diseño final a través de la creación y producción audio visual mediante la 
representación gráfica de un mural en el acceso de la Escuela de Bellas Artes, una 
coreografía, una representación teatral y una composición musical en relación al tema: “Arte 
sin barreras”  
La aceptación de la propuesta, considerando los aspectos anteriormente mencionados es el 
logro principal del proyecto en relación a los objetivos propuestos. 
Producción audio visual online de un trabajo interdisciplinario en relación al tema que nos 
une: “El Arte”, vivida desde una realidad sin precedente, donde la creatividad y la esperanza 
son herramientas que permiten que el arte pueda transcender ante cualquier barrera. 
 
Consideraciones  
El trabajo en equipo posibilitó la culminación de cada una de las actividades y el cierre de 
las mismas. Tanto docentes como estudiantes trabajaron de forma dinámica en la 
presentación de cada una de las actividades de las distintas áreas 
Este trabajo resaltó las cualidades y potencialidades los alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes, en una producción audio visual multidisciplinaria donde todos aquellos aspectos que 
se relacionan le otorgaron vida. 
 
 

REFERENCIAS 

BAÑUELOS, T. La escultura, el medio, su entorno y su fin. Madrid, 2016 
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    Anexo A 
Actividad 1: Concurso de pintura.  

Carrera: Lic. en Artes Visuales 
Fecha: 04-10-2020.  

Docente coordinador:  Mirian Aquino 
Docente colaborador:  Olga Cantero de Aquino 

 
Evidencia del Concurso 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Anexo B 

Actividad 2: Concurso composición musical 
Fecha: 08-12-2020.  

Carrera: Lic. en Música 
Docente coordinador:  Juan Francisco 
Docentes colaboradores: Agustín Zaracho, Rosana Ruíz, Mariela Zena 
 

Evidencia del Concurso 
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Anexo C 
Actividad 3: Concurso de Coreografía 

Fecha: 11-12-2020.  
Carrera: Lic. en Danza 

 
Docente coordinador:  Johana Aquino 
Docentes colaboradores:   Mercedes Lezcano 
 

Evidencia del Concurso 
 

 
 

Anexo D 
Actividad 4: Concurso Representación Teatral 

Fecha: 16-12-2020.  
Carrera: Lic. en Teatro 

Docente coordinador:  Lisa Veca 
Docentes colaboradores:   Aurora Aquino 
 

Evidencia del Concurso 
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 Anexo E 
Actividad 5: Clausura  

Periodo de Octubre a diciembre-2020.  
Carrera: Lic. en Artes Visuales 

 
Docentes guías:  Olga Cantero - Liz Rojas 

Evidencia 
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Resumo   
  

O  Festival  de  Arte  Ciência  e  Tecnologia  é  um  projeto  de  extensão  realizado  pelo                
LABART  há  oito  anos  na  UFSM.  Este  texto  compartilha  como  o  FACTORS  atualiza-se               
diante  das  novas  demandas  de  exposições  no  ambiente  virtual.  Para  fundamentar  a              
atividade,  realizou-se  investigação  teórico  prática  por  meio  de  abordagem  qualitativa            
com  ênfase  nas  Artes  Visuais  a  partir  de  levantamento  de  dados  online  e  pesquisa  de                 
campo  para  apoio  curatorial,  expográfico  e  de  mediação  do  evento.  Conclui-se  que  o               
FACTORS  8.0,  mesmo  diante  das  problemáticas  iniciais  impostas  pela  COVID-19,            
acontece  na  mesma  linha  da  edição  anterior,  online,  atualizado  para  as  redes  e  mídias                
sociais,  inclusive  integrado  a  BIENALSUR  2021,  in  loco,  contribuindo  para  a             
divulgação  da  produção  transdisciplinar  em  Arte-Ciência-Tecnologia,  no  âmbito  da           
cultura   sul-americana.   
  

Palavras-chave:  Arte  Contemporânea;  Arte-Ciência-Tecnologia;  Curadoria;       

Expografia;   FACTORS.   

  

O  Festival  de  Arte  Ciência  e  Tecnologia  -  FACTORS  é  um  projeto  de  extensão                

realizado  há  oito  anos  pelo  Laboratório  de  Pesquisa  em  Arte  Contemporânea,             

Tecnologia  e  Mídias  Digitais  -  LABART,  na  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  -               

1  Trabalho   apresentado   no   Eixo   2   –    Produção   Artística   e   Cultural    do   V   Congresso   de   Extensão   da   AUGM.     
2  Estudante   do   Bacharelado   em   Artes   Visuais   da   UFSM,    integrante   do   LABART   e   Grupo   de   Pesquisa   Arte   e   
Tecnologia/CNPq   (2020-),   bolsista   IC    FIEX   2021 ,   orientado   pela   Profa.   Dra.   Nara   Cristina   Santos .    email:   
pierrejacome44@gmail.com   
3  Estudante   do   Bacharelado   em   Artes   Visuais   da   UFSM,    integrante   do   LABART   e   Grupo   de   Pesquisa   Arte   e   
Tecnologia/CNPq   (2019-),   bolsista   IC   CNPq,   orientada   pela   Profa.   Dra   Nara   Cristina   Santos    email:   
juklero@gmail.com       
4  Estudante   da   Licenciatura   em   Artes   Visuais   da   UFSM,    integrante   do   LABART   como    colaboradora.   email:   
marianajustoferraz@gmail.com   
5   Estudante   do   Bacharelado   em   Artes   Visuais   da   UFSM,    integrante   do   LABART   (2021-),   bolsista   IC   FIPE    2021 ,   
orientado   pela   Profa.   Dra   Nara   Cristina   Santos .   email:    yago.gustavoslima@gmail.com     
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UFSM.  Vinculado  ao  Simpósio  de  Arte  Contemporânea  que  este  ano  está  em  sua  16ª                

edição,  conta  com  apoio  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Artes  Visuais  -  PPGART,               

Centro   de   Artes   e   Letras   -   CAL   e   Pró-Reitoria   de   Extensão   -   PRE.     

  

Desde  2014  as  exposições  do  FACTORS  foram  realizadas  na  Sala  Cláudio  Carriconde,              

no  Centro  de  Artes  e  Letras,  onde  o  público  poderia  presencialmente  interagir  com  as                

obras.  Em  2015  aconteceu  no  Museu  de  Arte  de  Santa  Maria  -  MASM  e  em  2018  e                   

2019  na  Carriconde  e,  simultaneamente,  no  Planetário  da  UFSM.  Com  a  declaração  da               

pandemia  de  COVID-19,  em  março  de  2020  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  -               

OMS,  o  evento  ocorreu  online  em  2020  e  agora  em  2021  in  loco  e  online.  A  pandemia                   

impôs  a  necessidade  de  distanciamento  social  para  conter  a  disseminação  do  vírus,  fato               

que  alterou  a  rotina  e  o  funcionamento  da  Universidade,  por  consequência  as  atividades               

do  laboratório,  que  passaram  a  ser  todas  online,  em  ambiente  virtual  nestes  dois  últimos                

anos.   

Para  o  evento  deste  ano,  tomou-se  como  base  o  FACTORS  7.0  de  2020,  todo                

organizado  de  forma  online.  Foi  preciso  uma  adaptação  ao  ambiente  virtual  para  que  o                

evento  ocorresse,  mantendo-se  o  argumento  curatorial  “Água  e  sustentabilidade”           

escolhido  ainda  em  2019,  porém  repensando  a  expografia.  Tendo  em  vista  essa              

adequação,  foram  utilizadas  como  meio  expositivo  as  redes  sociais  do  Instagram,             

Facebook  e  o  canal  do  LABART  no  YouTube.  Também  a  mediação  foi  adaptada  para                

esse  ambiente,  apesar  de  entender  que  esse  novo  meio  de  expor  não  proporciona  a                

mesma   experiência   para   o   espectador,   participante   e   interator.     

O  FACTORS  8.0  tem  curadoria  de  Nara  Cristina  Santos  (UFSM)  e  Mariela  Yeregui               

(Universidad  Nacional  de  Tres  de  Febrero/UNTREF).  Inserido  junto  a  BIENALSUR            

2021,  o  festival  propõe  como  argumento  curatorial  a  “Propagação  digital  do  in-loco  ao               

online”.  As  curadoras  fundamentam-se  no  livro  "É  hora  de  mudarmos  de  via:  as  lições                

do  coronavírus”  e  nos  desafios  propostos  pelo  autor,  Edgar  Morin,  como  a  propagação               

digital.  “Tudo  indica  que  a  propagação  digital,  já  em  curso  e  amplificada  pelo               
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isolamento  (trabalho  de  casa,  videoconferências,  Skype,  e-mails,  redes  sociais),  vai            

perdurar”.  (2020,  p.  48).  A  seleção  de  obras  dos  artistas  emergentes  e  reconhecidos,               

identificam-se  com  esse  momento  mundial  específico  em  que  vivemos  e  seus             

desdobramentos  tecnológicos,  sociais  e  culturais,  mais  especificamente  pensados  do           

in-loco   ao   online.   

Nessa  oitava  edição  o  evento  segue  online,  em  função  do  distanciamento  social  da               

pandemia,  mas  traz  uma  proposta  in  loco  junto  ao  espaço  físico  do  projeto  Museu  de                 

Arte  Ciência  Tecnologia  –  MACT,  sediado  no  mezzanino  do  Planetário  da  UFSM.  A               

exposição   é   montada   para   registro,   não   aberta   ao   público.   

  

  

Como  todos  os  anos,  a  exposição  começa  a  ser  elaborada  pelas  curadoras  e  pelos                

integrantes  do  LABART,  bolsistas  de  graduação,  mestrandos,  doutorandos  e           

pós-doutoranda  com  orientação  da  pesquisadora  que  coordena  o  laboratório  e  o  Grupo              

de  Pesquisa  Arte  e  Tecnologia/CNPq.  A  organização  do  evento  se  dá  em  três  momentos                
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que  dialogam  entre  si:  curadoria,  expografia  e  mediação.  Cada  equipe  atua  com             

demandas  específicas,  mas  sempre  trabalhando  conjuntamente.  Todas  atentas  às  novas            

necessidades  de  pensar  suas  ações  dentro  das  perspectivas  do  distanciamento  social  e              

como,  a  partir  do  ambiente  virtual,  se  aproximar  do  público,  exibir  as  produções               

artísticas,   objetivando   as   melhores   possibilidades   de   sensibilização   e   interação   online.   

A  curadoria  optou  por  selecionar  obras  na  linguagem  do  vídeo,  por  entender  sua  melhor                

adequação  às  diferentes  redes  sociais,  plataformas  digitais  e  a  participação  online  do              

público.  A  seleção  conta  com  produções  artísticas  em  vídeo,  sejam  trabalhos             

propriamente  de  vídeo  arte,  ou  vídeo  performance,  ou  vídeo  documento,  que  dialogam              

com  o  argumento  curatorial  da  propagação  digital  do  in  loco  ao  online.  Ainda  foi                

possível  destacar  as  obras  em  vídeo  poema,  vídeo  performance,  vídeo  generativo,  vídeo              

documental,   vídeo   projeção   e   vídeo   exposição.     

A  expografia  fez  a  escolha  das  redes  e  mídias  sociais  como  meio  de  exibição,                

possibilitando  o  acesso  ao  evento  por  parte  de  um  público  ainda  mais  amplo,  diverso,  e                 

de  todos  os  continentes.  Essa  disponibilização  no  ambiente  virtual,  on-line,  e  de  acesso               

aberto,  facilitou  a  divulgação  do  local  para  o  global,  também  latente  no  Festival,  mesmo                

diante   dos   desafios   impostos   pelo   contexto   pandêmico.   

A  mediação  do  Festival,  a  partir  da  experiência  do  ano  anterior,  também  se  adaptou  às                 

demandas  de  um  público  que  começou  a  se  ambientar  neste  formato  de  exposição.               

Sobretudo,  se  atualizou  a  fim  de  atender  as  exigências  e  as  dinâmicas  das  plataformas                

digitais   onde   o   evento   se   realizou.     

O  desafio  do  FACTORS  8.0,  em  meio  a  pandemia,  consiste  em  propor  outras               

possibilidades  de  exibição  online  das  obras  nas  redes  sociais  e  plataformas  digitais,  para               

seguir  compartilhando  uma  experiência  sensível  ao  espectador,  participante  e  interator.            

Acredita-se  que  as  mostras  no  ambiente  virtual  vieram  para  ficar,  como  contribuição  às               

exposições  no  espaço  físico.  Neste  sentido,  o  Festival  online  e  in  loco  no  Planetário,                

inova   e   já   está   inserido   neste   contexto   emergente.   
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Plataforma Verter: relato de experiência com internet art1
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Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de projeto de pesquisa e de extensão que
engloba uma série de ações práticas articuladas à reflexão sobre o impacto dos meios
digitais no campo das artes visuais. Enfoca a criação da Plataforma Verter, como espaço
de experimentação, veiculação e circulação da arte, lançada em 2019; bem como as
exposições online com artistas convidados e com estudantes de graduação, que foram
desenvolvidas em 2020 e 2021.

Palavras-chave: artemídia; internet art; plataforma Verter.

Introdução

Esta comunicação apresenta o desenvolvimento de pesquisa e extensão, com

projetos práticos articulados à reflexão, sobre a relação entre a arte e as tecnologias

digitais, em especial na sua relação com a internet. Enfoca a criação de plataforma

digital, com exposições periódicas, um espaço privilegiado para a prática artística e

compartilhamento dos resultados poéticos. A Plataforma Verter foi lançada em 2019 e é

vivenciada como um lugar para experimentação prática das possibilidades criativas e

colaborativas dos meios digitais, em especial da/na internet.

5 Pesquisadora e artista independente, e-mail: pauline.gindicatti@gmail.com.

4 Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Artes, email:
bettinarupp.arte@gmail.com.

3 Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Visuais, email:
alessandra.bochio@ufrgs.br.

2 Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Visuais, email:
marina.polidoro@ufrgs.br.

1 Trabalho apresentado no Eixo Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM.
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Ligada ao Laboratório de Imagem e Tecnologia da UFRGS (Lit-UFRGS) tem

como objetivo geral investigar possibilidades de criação, colaboração e difusão na web.

Para a experimentação, elege-se o formato de exposição online em convergência com

questões observadas nas propostas artísticas contemporâneas.

A internet constitui uma originalidade na arte, propondo simultaneamente

suporte, ferramenta e ambiente criativos (FOURMENTRAUX, 2011). Podemos

entender por suporte, a dimensão de "transmissão", no sentido em que os próprios

produtores de conteúdos têm a possibilidade de publicar diretamente as suas obras na

internet, que podem ser acessadas simultaneamente em qualquer lugar do mundo. Por

ferramenta, podemos compreender sua função de instrumento de produção, que provoca

certos tipos de usos e gera novas proposições artísticas. Por ambiente, enfim, o fato de

que a internet cria um espaço “habitável” e habitado. A internet se apresenta tanto como

ateliê de artista, quanto um lugar de exposição.

As obras que resultam dessas experimentações possuem múltiplas formas, como

ambientes navegáveis, programas executáveis, formas alteráveis, e podem até incluir

uma possibilidade de entrada de dados ou de transformação do material artístico inicial.

Nesse meio, a produção e a veiculação da arte estão relacionadas às especificidades

técnicas e conceituais. Tecnicamente, essa produção é fundada na efemeridade, pois a

tecnologia permanece em caráter de atualização constante. Ou seja, seus componentes

(input, output, por exemplo) e suportes materiais (como o hardware) e imateriais

(softwares) sofrem mudanças, adequações e transformações continuamente.

A velocidade do desenvolvimento tecnológico e da obsolescência (programada)

desses produtos traz uma problemática para a conservação e permanência dos trabalhos

ao longo do tempo, mas também à sua recepção no tempo presente. É o que alerta

Nunes (2010, p. 88) sobre a webart e as condições técnicas de cada equipamento que

acessa o trabalho. Menos que um obstáculo, vemos potencial de investigação para

pensar a arte em seu inacabamento, fora do âmbito do objeto e como processo.
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A plataforma e as exposições

Como trabalho desenvolvido dentro do campo das Artes Visuais, este tem como

condição o fazer artístico. Os conceitos estão implicados no fazer e a reflexão se dá em

conjunto com a experimentação e a criação. A criação da Plataforma Verter e em

especial as exposições realizadas são os principais resultados da pesquisa.

A plataforma conta com trabalhos artísticos realizados para a internet e

selecionados de acordo com o conceito curatorial. A curadoria funciona como

laboratório para discussão das questões de pesquisa. Buscamos outras parcerias para

privilegiar as trocas, produzindo e refletindo de forma colaborativa. Tiramos proveito do

próprio meio para o qual os trabalhos são desenvolvidos, já que a rede de computadores

facilita o alcance e o contato a distância, tanto em discussões em tempo real quanto

assíncronas. Diante do contexto da pandemia de Covid-19 e a necessidade de

isolamento, o que era possibilidade tornou-se necessidade.

A Plataforma Verter foi lançada em julho de 2019. Conceito, nome, assinatura

visual e estrutura do site foram resultado das discussões entre as pesquisadoras com o

envolvimento dos estudantes do Grupo de Estudos e Práticas em Artemídia (UFRGS).

O nome da plataforma - Verter - vem desse desejo de transbordar, dispersar do grupo, do

nosso local, e encontrar outros com quem estabelecer novas interações. Foram esses

estudantes que desenvolveram também um trabalho em videoarte que recebeu o mesmo

título da plataforma e que ocupou o topo do site no período inicial.

A exposição inaugural foi publicada em abril de 2020 e ficou online até

novembro do mesmo ano. Intitulada Sendo dados:, teve a curadoria de Alessandra

Bochio, Bettina Rupp, Marina Polidoro e Pauline Gaudin, e a participação dos artistas

Fernanda Gassen, Elias Maroso, Jéssica Becker, Kátia Prates, Marina Polidoro &

Augusto de Oliveira e dos coletivos Telemusik (Marcus Bastos & Dudu Tsuda) e
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Mazdita (Flavia Pinheiro & Leandro Oliván), com projetos realizados para a plataforma

ou novas versões de propostas realizadas primeiramente em outras mídias.

Os trabalhos abordam dados gerados por pesquisas científicas ou estatísticas,

dados digitais e da internet, dados da percepção (de si e do mundo); alguns artistas

utilizaram dados como matéria-prima, outros os problematizam. Em relação a formatos

e linguagens, os trabalhos incluem net art com programação em JavaScript, HTML e

CSS, circuito eletrônico e tutorial em rede social, imagem digital e vídeo.

Ainda em 2020, durante a suspensão das aulas e atividades presenciais da

universidade em decorrência da pandemia de Covid-19, realizamos o Projeto Pandemia.

Em encontros a distância e com apoio de textos atuais sobre tecnologia, arte e a própria

pandemia, discutimos o contexto vivido e elaboramos de forma colaborativa o trabalho

publicado na plataforma em agosto de 2020. Participaram Breno Dias, Fernanda Görski,

Julia Garcia Pedott, MF Martins, Marina Diehl, Alessandra Bochio e Marina Polidoro

(coordenação).

Como forma de trabalhar juntos em isolamento, as ideias e decisões poéticas

foram realizadas em videochamadas, fazendo com que a internet pudesse ser também o

espaço de criação, não apenas de difusão. Cada participante contribuiu com ilustrações,

gifs animados, áudios, vídeos, programação em Javascript, que foram combinadas nas

páginas HTML. Dessa forma, a partir de um grupo heterogêneo de elementos, relações

foram sendo criadas e, com elas, tramados os significados.

A segunda exposição com artistas convidadas, Paisagem-texto, paisagem-tempo,

iniciou a partir de uma seleção de trabalhos pré-existentes da artista Claudia Zimmer,

que adaptamos para a internet. A paisagem é questão central na produção da artista,

abordada muitas vezes na fotografia, mas também por jogos de palavras. Escolhemos

estes últimos para adaptar: cinco trabalhos com qualidades gráficas, baseados em texto e

cor, características próprias das publicações de artista e que conversam com o meio da
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web, sendo possível automatizar animações ou inserir interatividade com o mouse. A

partir disso convidamos outras cinco artistas, cujas pesquisas poéticas se relacionam

com paisagem, palavra e tempo: Denise Helfenstein, Fabíola Scaranto, Fran Favero,

Mayra Martins Redin e Pauline Gaudin.

Por fim, publicamos em 2021 a exposição <entre></entre> com trabalhos

realizados na disciplina Laboratório de Arte e Telemática, dos cursos de Artes Visuais

da UFRGS, ministrada por Alessandra Bochio e Marina Polidoro. Os estudantes criaram

de forma colaborativa a partir do entendimento da internet como meio de expressão

artística. As abordagens foram diversas em cada grupo, aproximadas nas reflexões sobre

os espaços entre o sonho e a realidade, o fluxo e o ruído e a utopia e a distopia.

Considerações finais

Pensar a relação da produção artística com as tecnologias digitais é uma questão

atual. No contexto da pandemia, a arte na internet tem sido abordada por artistas e

instituições, mas na sua maioria ainda a usa como espaço de documentação e

divulgação, sem considerar as especificidades do meio. A plataforma Verter tornou-se

para nós um laboratório de experimentação prática e também uma forma de veicular e

ampliar o alcance dos resultados, partilhando a produção resultante de ensino e pesquisa

para além dos circuitos institucionais.
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Extensión para la emergencia de otras miradas. Reflexiones sobre el
EFI Creación Audiovisual Participativa1
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Universidad de la República (Uruguay) / Facultad de Información y Comunicación

Resumen

Creación Audiovisual Participativa es un Espacio de Formación Integral (EFI)
que promueve la práctica cinematográfica junto a actores sociales cuyas voces/miradas
han  sido  históricamente  excluidas  del  lugar  de  enunciación.  Al  mismo  tiempo  que
posibilita la inclusión de sujetos subalternos en la producción de cine,  resignifica la
formación de los/as estudiantes desde un lugar de mediación, que se aparta tanto de las
lógicas de la industria como del cine de autor con centro en el individuo.

Tomando  como  referencia  la  tradición  extensionista  de  las  universidades
latinoamericanas, así como las múltiples experiencias de cine participativo/comunitario,
en este artículo se propone la reflexión sobre las implicancias educativas, creativas y
políticas  de  este  espacio,  que comenzó en 2020 en  articulación  con el  colectivo  de
personas en situación de calle, Ni Todo Está Perdido. 

Palabras-clave

creación colectiva; cine participativo; extensión universitaria

1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 2 – Producción artística y cultural, del V Congreso de Extensión de AUGM.

2 Comunicador, docente, documentalista e investigador. Integra la Sección Audiovisual y la Unidad de Extensión de la Facultad de

Información y Comunicación (FIC – UR). Su ópera prima, Cometas sobre los muros, fue estrenada en 2014 en festivales, salas de
cine y circuitos alternativos. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Ciencias Humanas por la Universidad de
la República.
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Cuerpo del trabajo

Introducción

El EFI Creación Audiovisual Participativa se conformó en 2020 como una línea

de extensión-enseñanza vinculada a la producción cinematográfica a partir de procesos

participativos  con organizaciones  sociales  y  sectores  populares.  Se  trata  de  poner  a

dialogar los conocimientos sobre producción audiovisual que se enseñan en la Facultad

junto a sujetos históricamente excluidos de dicha producción, con el objetivo de crear

obras audiovisuales a través de métodos y dispositivos que favorezcan su participación

en los procesos creativos y puntos de vista. La intención es sostener este espacio en el

tiempo, alternando cada año los sujetos con los que se trabaja. 

Objetivos

¿En  qué  medida  la  Universidad  de  la  República  -como  una  de  las  pocas

instituciones que brinda formación terciaria a nivel público sobre cine y audiovisual en

Uruguay- puede contribuir a democratizar el mapa de voces/miradas de la producción

cinematográfica nacional?

En  particular,  me  enfocaré  en  la  experiencia  de  un  espacio  formativo  que

propone la puesta en práctica de cine participativo junto a actores sociales del campo

popular: el espacio de formación integral (EFI) Creación Audiovisual Participativa, de

la  Facultad  en Información y Comunicación (FIC).  Propongo la  reflexión sobre las

implicancias políticas, creativas y pedagógicas en torno a este dispositivo que apuesta a

articular los aprendizajes de estudiantes universitarios con la producción audiovisual

junto a otros sujetos, como una manera de hacer emerger otras miradas y  formar a

los/as estudiantes a partir de otras lógicas posibles de creación.

Metodología

Este trabajo se basa en un proceso de análisis del la experiencia realizada en

2020 del EFI Creación Audiovisual Participativa, a partir de la sistematización de las

735



      
actividades  realizadas  (Siragusa,  2012),  las  reflexiones  finales  de  los/as  estudiantes

participantes,  y  la  revisión  teórico-conceptual  sobre  cine/video

comunitario/participativo así como sobre los procesos de extensión e integralidad en las

propuestas de enseñanza universitaria.

Resultados, discusiones y análisis

La  experiencia  implicó  por  un  lado  romper  con  un  formato  de  producción

tradicional vinculado al campo profesional del medio (Klimovsky, 2012) para pensar

otras  formas de  crear  en  términos cinematográficos.  Implicó  pensar  el  lugar  de  los

protagonistas no sólo como actores sociales que dinamizan nuestra obra y nos permiten

construir  puntos de vista sobre temáticas e historias,  sino como parte misma de esa

construcción. El proceso creativo se corre del centro autor-individuo hacia un autor-

colectivo atravesado por el diálogo y la participación (Pritsch, 2017 y 2019). Los/as

estudiantes adoptaron en este caso un rol de mediadores junto a los integrantes de Nitep,

en el que pusieron a jugar los aprendizajes que han venido incorporando en la carrera, al

tiempo  que  impulsaron  estrategias  para  que  el  colectivo  trabajara  a  la  par  en  la

construcción del punto de vista y la participación en diferentes instancias creativas.

Enseñar a otros/as lo que se viene aprendiendo es un ejercicio que enriquece y

consolida los aprendizajes, los resignifica a la luz de una práctica que cuenta con el

desafío de llevar adelante una obra de partir de objetivos previamente acordados. No se

trató  de  un  proceso  lineal  en  que  los/as  estudiantes  tuvieron  que  “traspasar”  sus

conocimientos  a  los/as  integrantes  de  Nitep,  sino  que  implicó  la  resolución  de

problemas creativos y vinculares desde la práctica, tomando como premisa el diálogo de

saberes.  Implicó  asumir  un  rol  activo  en  todo  el  proceso,  resignificando  los

conocimientos trabajados en el aula al vincularse con objetivos construidos y llevados

adelante de forma conjunta con  otras personas.

En referencia a los niveles operativos en los procesos formativos universitarios,

Luis Behares distingue las “instancias del saber”, estructuradas a partir del saber faltante
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-como movimiento en torno a una interrogante- en contraposición a las “instancias del

conocimiento”, estructuradas a partir del conocimiento acumulado disponible (Behares,

2011).  En  el  espíritu  de  los  EFI  está  la  intención  de  resignificar  los  procesos  de

enseñanza,  “subordinándola  a  la  ‘instancia  del  saber’,  conectándola  con  el  saber

faltante,  poniéndola  a  jugar  en  el  camino  de  búsqueda  de  respuestas  a  la  pregunta

operativa organizadora propia de las lógicas de la extensión y la investigación” (Cano &

Castro, 2016, p.8).

La propuesta del EFI parte de acuerdos y lineamientos generales, pero implica

pensar y repensar  constantemente la  práctica a  medida que avanzan las actividades.

Implica una gran cuota de incertidumbre porque las acciones y los tiempos no dependen

sólo de los estudiantes universitarios ni del cuerpo docente, sino de los acuerdos con los

propios actores sociales.

La  autorreflexividad  sobre  el  proceso  transcurrido  cobra  un  sentido  muy

importante  en  este  tipo  de  experiencias  (Siragusa,  2012).  Algunos  estudiantes

participantes  destacaron  el  doble  desafío  de  aplicar  conocimientos  incipientes  y  al

mismo  tiempo  reconfigurarlos  hacia  las  particularidades  de  este  proceso  creativo,

subrayaron la relevancia del cine/audiovisual en la construcción de sentidos sociales y

empoderamiento de los actores sociales con los que se trabajó, así como la importancia

del  vínculo  entre  realizadores/as y  el  colectivo  para  la  creación  de  las  piezas

audiovisuales. También hubo una mirada sobre la premisa del aprendizaje a partir de

problemas, sobre los aprendizajes vinculados al encuentro con personas con trayectorias

de  vida  y  situaciones  tan  diferentes  a  las  suyas,  y  sobre  las  tensiones  del  rol  que

debieron asumir como mediadores en el proceso creativo.

Consideraciones 

El espacio de formación integral  Creación Audiovisual Participativa propone

experiencias  de  aprendizaje  en  torno  a  una  práctica  cinematográfica  que  incluya  la

otredad en su construcción. Promueve un corrimiento del lugar de autor-individuo hacia

el de creador-mediador, capaz de catalizar procesos creativos colectivos y participativos.
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Busca la posibilidad de hacer emerger otras voces/miradas en la producción audiovisual,

priorizando  sectores  sociales  subalternos  cuyos  puntos  de  vista  han  estado

históricamente excluidos de  en la esfera pública. 

Como una de las únicas instituciones en ofrecer formación en cine y audiovisual

a  nivel  público  en  Uruguay,  la  UdelaR tiene  un  doble  desafío:  el  de  formar  a  sus

estudiantes (provenientes de sectores sociales de mayor heterogeneidad que las escuelas

de  cine  y  universidades  privadas)  brindándoles  la  base  necesaria  para  que  puedan

desarrollar proyectos creativos innovadores y críticos; y la de generar puentes con otros

actores sociales (desde la tradición extensionista de las universidades latinoamericanas)

que al  mismo tiempo que posibilita  la  inclusión de otros  sujetos  en la  formación y

producción de cine, dirige la enseñanza hacia otras lógicas de creación, a la vez que

problematiza su dimensión política.

Mientras que en Argentina existen diversas experiencias y movimientos en torno

al cine comunitario (Molfetta, 2017), en Uruguay son todavía escasos, aunque existen

antecedentes  relevantes,  no  siempre  vinculados  al  cine  en  sentido  estricto  pero  sí

tomando elementos de su lenguaje. 

Es de interés por lo tanto investigar los procesos creativos, materiales y políticos

de estas experiencias, sistematizar críticamente su praxis y pensar las posibilidades de

crecimiento de un cine sobre y junto a la sociedad.
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Laboratório Experimental de Direção de Arte: o formato laboratorial como 

estratégia de mapeamento etnográfico na prática extensiva1 
 

Prof. Dr. Dalmir Rogério Pereira2 
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Resumo 
 
O seguinte trabalho propõe um estudo de caso sobre a relação entre o ato de ver e a 
produção de imagem na prática extensiva, capaz de tornar visíveis processos de 
deterioração da capacidade perceptiva do outro ao considerar a dimensão crítica da 
imagem, na atualidade digital da reprodutividade técnica, o mais difundido critério de 
localização e experimentação para o diretor de arte. Assim, se propõe problematizar o 
formato laboratorial como estratégia etnográfica no campo da representação ensaística 
audiovisual e performativa, ressaltado especificidades e demandas respectivas ao 
imaginário social goiano e sudeste brasileiro em relação ao território nacional e latino 
americano. 
 
Palavras-chave: Extensão; Laboratório; Comunidade, Direção de arte, Geografias 

imaginárias. 

Introdução 

A marginalização da ciência e da cultura, no atual cenário brasileiro, não é falta 

de conhecimento e sim exercício de poder e manipulação narrativa através do imaginário. 

Neste contexto, a emergência de imagens ausentes pode ser tão significativa quanto a 

performatividade implementada pela atual política da negação. Assim, o seguinte estudo 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural -Arte, corpo e sociedade; Patrimônio; Políticas de 
desenvolvimento artístico e cultural; Museu e arquivos; Interculturalidade; Descolonização da Universidade; 
Interdisciplinariedade e transversalidade. V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 É diretor de arte, curador, cenógrafo e figurinista, Doutor em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA/USP). Professor na Área de Artes da Cena na “Escola de Música e Artes Cênicas” 
da “Universidade Federal de Goiás” (EMAC/UFG) onde desenvolve pesquisa acerca do fenômeno cênico na produção 
de imagem em contexto ampliado a partir do Projeto de Pesquisa “Corpo-relacional: teatralidade como estratégia de 
potência na imagem-levante e imagem-transformadora”. Presidente da “Comissão de Assuntos de Extensão” na “Escola 
de Música e Artes Cênicas” (CAEX-EMAC), membro da “Câmara Superior de Extensão e Cultura” (CSEC-
PROEC/UFG), coordena o “Laboratório Experimental de Direção de Arte” ao qual estão vinculadas várias produções 
artísticas e biográficas. Integra a Comissão Editorial da Revista Arte da Cena (desde 2018). Artista colaborador na 
Mostra Nacional e Estudante (Brasil) da Quadrienal de Desenho da Performance e Espaço (PQ 2011, 2015, 2019), 
Coordenador do “Grupo de Trabalho Poéticas Espaciais, Visuais e Sonoras". Vice coordenador do "Fórum de Editores" 
da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Performáticas (ABRACE), membro do "GT de 
Cenografia" do IFTR (desde 2017), Grupo de Pesquisa Poéticas do Inanimado (UNESP-SP). Email- dalrogerio@ufg.br. 
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de caso propõe uma reflexão introdutória acerca do formato laboratorial como prática 

etnográfica na direção de arte por meio da produção ensaística audiovisual estabelecida 

na relação entre a comunidade goiana e o “Laboratório Experimental de Direção de Arte” 

(LEDA- EMAC/UFG). Desenvolvido a partir do “Projeto de Pesquisa “Corpo-relacional: 

teatralidade como estratégia de potência na imagem-levante e imagem-transformadora”, 

o “Laboratório” está vinculado ao Curso de “Bacharelado em Direção de Arte” e sediado 

na “Escola de Música e Artes Cênicas” da “Universidade Federal de Goiás” sob minha 

coordenação desde o segundo semestre do ano de 2018 mantendo um fluxo contínuo de 

produção transdisciplinar entre comunidade interna e externa, entre Áreas, Cursos e 

Programas de Graduação e Pós-Graduação. Tal iniciativa compreende a efetivação de um 

espaço experimental de produção de conhecimento através da imagem voltado ao 

aprimoramento de estratégias representacionais no ensaio audiovisual, especificamente à 

prática testemunhal na direção de arte. Visando uma produção capaz de transcender 

determinadas taxionomias de linguagem, limitações orçamentárias, estruturas 

institucionalizadas e hierarquias funcionais da indústria publicitária e cinematográfica no 

contexto da cena performativa e documental. 

Objetivos 

O “Laboratório” tem como principal objetivo a efetivação de um espaço 

experimental de estudo acerca da relação entre o ato de ver e a produção de imagem no 

contexto ampliado da prática ensaística audiovisual voltada, neste primeiro momento, 

exclusivamente para produção emergente na cidade de Goiânia e região. Recorte inicial 

estabelecido devido as potencialidades de mapeamento e integração ainda a serem 

desenvolvidas ao longo dos próximos anos. Geograficamente Goiânia está localizada no 

centro do Estado de Goiás3. A cidade abriga a sede da “Agência Goiana de 

Comunicação”, órgão oficial dos Poderes do Estado que acompanha ações, projetos, 

programas e obras de órgãos e entidades relacionados ao jornalismo e mídia em geral, 

 
3 População goiana estimada em 1.536.097 habitantes conforme levantamento realizado em 2020.  
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assim como a “Goiânia Mostra Curtas” um dos eventos mais populares de curta-

metragem realizados no Estado, que na sua vigésima edição contempla uma significativa 

parcela da produção audiovisual local. Diante deste quatro, a ação laboratorial busca 

responder: a. qual o papel do especialista da imagem na era da cultura digital da 

reprodutividade técnica em contexto regional; b. é possível o desenvolvimento de uma 

pedagogia do imaginário social como medida contra o atordoamento da percepção através 

da ação extensionista, onde a disciplina toma a cultura como objeto? Questões que 

orientam o funcionamento colaborativo do “Laboratório Experimental de Direção de 

Arte” voltado ao campo da representação ensaística como estratégia de aprimoramento e 

exercício de uma possível política cultural da alteridade, ressaltando particularidades e 

demandas respectivas ao imaginário social goiano e Região4.  

Metodologia 

Tendo em vista que a percepção e a política são apenas duas modalidades do 

mesmo processo de agenciamento e coerção dos regimes representacionais na estrutura 

social, o estudo proposto adota como ponto de partida a noção de “geografias 

imaginárias” (Foster, 2014) como estratégia de mapeamento cognitivo na produção de 

imagem, na qual a potência semiótica não se restringe à representação metafórica do 

outro, comunidade goiana. E sim, através do funcionamento metonímico de deslocamento 

e, simultaneamente, confirmação de determinado acontecimento através de ações 

continuadas capazes de converter o Laboratório em microcomunidade experimental: 

acervo, formação, eventos/exibição e publicações. Destacando a teatralidade como vetor 

do ensaio fílmico (Xavier, 2015), ou seja, a dimensão crítica da imagem como critério de 

localização e experimentação, a cultura convertida em disciplina. 

Trata-se de um estudo localizado no contexto de uma taxonomia ampliada da 

“teatralidade testemunhal” (Caballero, 2016) onde o entendimento de direção de arte 

 
4 A Região Centro-Oeste é composta pelos Estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 
Sendo a única das cinco regiões brasileiras que faz limite geográfico com todas as demais Regiões do País. 
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reorganiza distintos procedimentos artísticos através do dispositivo audiovisual na 

justaposição entre o observador e o observado sob a condição de uma função analítica da 

recepção entre o ato e a imagem-documento. a imagem-arquitetura na “experiência quasi-

cinema” proposto por Hélio Oiticica e “estética da fome” de Glauber Rocha articuladas 

nos parâmetros de um “programa mínimo” a partir da produção fílmica de Eduardo 

Coutinho capaz de comportar a analogia do “mapeamento etnográfico” (Foster, 2014) e 

garantir a emergência de imagens ausentes através da ruptura estrutural e sobreposição 

dos regimes representacionais no ato de enquadramento. Ou seja, “enquadrar o 

enquadrador enquanto este enquadra o outro” (Foster, 2014, p.184) através de medidas 

de negociação do status contraditório da alteridade entre o olhar e a produção de imagem.   

Resultados, discussão e análises 

Se “Para ocupar nossos territórios necessitamos perceber o mundo onde vivemos” 

(Boal, 2009, p. 159). Resta as práticas artísticas recorrerem ao espaço digital e as 

estratégias de uma política cultural, onde a emergência da direção de arte quasi-

antropológica se volte para o exercício comunitário da produção de imagem enquanto 

memoria disciplinar e distância crítica voltado para geração de mecanismos de 

enfrentamento e tomada de decisão colaborativa. Onde a experiência estética faça 

prevalecer a conduta ética na dinâmica pragmática de relação entre o discurso e a 

existência, entre o atual e o virtual.  

Desta forma, os resultados parciais esperados correspondem a efetivação em 

médio e longo prazo dos objetivos destacados. Mais que a configuração física da sala-

estúdio/ateliê de invenções ou o site-espaço “virtual”(Lévy, 2014)  de acervo e promoção 

de ações espera-se até o ano de 2025 estabelecer um vínculo efetivo e, por excelência, 

com a comunidade local da cidade de Goiânia, concomitantemente a expansão desta 

relação para o Estado de Goiás e da Região Centro-Oeste brasileiro tendo sempre em  

vista o aprimoramento da capacidade perceptiva comunitária em relação ao imaginário 

local e seu papel no território nacional e latinoamericano.            
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Considerações  

Quando alguns conceitos irrompem seus limites através de práticas emergentes e 

autorais que deslocam outros e/ou exigem reformulá-los em novas dinâmicas de leitura e 

prática, como é o caso da direção de arte, originalmente vinculada ao desenho da cena na 

prática publicitária, produções audiovisuais e indústria cinematográfica. Tais 

desdobramentos implicam em uma série de desvios taxonômicos na localização da 

direção de arte e seus agentes, desde os enquadramentos institucionais às redes 

discursivas do meio ocupado, neste caso, através da prática ensaística que, por sua vez, 

comporta a analogia do mapeamento etnográfico de determinado tempo-espaço converte-

se em uma forma de Programa Mínimo que toma o ensaio fílmico como pensamento em 

ato capaz de vincular saberes singulares e particularidades locais através da expressão 

pessoal às questões éticas, estéticas e políticas. Pode-se dizer que um dos principais papeis 

é confrontar a legitimidade de veículos midiáticos e estruturas cristalizadas promotoras 

do caos. A potência semiótica da imagem não se restringe à representação metafórica, 

mas no deslocamento e confirmação do testemunho no qual o paradigma do “artista como 

etnógrafo, proposto por Foster (2014), a partir do modelo do autor como produtor 

benjaminiano, pode ser determinado como estratégia de mapeamento etnográfico. Nesse 

novo paradigma, o objeto de contestação ainda é em grande medida a instituição, neste 

caso em particular a instituição governamental e midiática. No entanto, apresenta um sutil 

desvio do sujeito definido em termos de relação econômica para o sujeito definido em 

termos de identidade cultural e sobretudo extremismo ideológico. 
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O Correio Braziliense e as ações de extensão e cultura da UFG no

processo de canonização de Cora Coralina nas décadas de 1960 e 19701
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Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil
Resumo Simples
Em 1962, o  Correio Braziliense começou a publicar matérias sobre Cora Coralina em
que ela era apresentada como guardiã da memória goiana. O jornal animava os leitores a
visitar a antiga capital de Goiás e conhecer a escritora na sua casa às margens do rio
Vermelho, comprar e saborear seus doces e ouvir suas estórias. Na atualidade, Cora é a
poeta goiana com mais exemplares  no mercado e sua casa foi  transformada em um
museu que é um dos pontos turísticos mais visitados de uma cidade Patrimônio pela
UNESCO desde 2001. Aqui são comentados os primeiros discursos que, pela imprensa
de Brasília,  foram divulgados sobre uma escritora,  um lar e uma cidade do interior,
mostrando  como,  junto  à  projeção  dada  aos  livros  de  Cora  pelo  selo  da  UFG,
contribuíram a converter  Cora em um símbolo estreitamente  vinculado  à identidade
goiana.
Palavras-chave
Cora Coralina; Turismo; Imprensa; UFG.

Texto do Trabalho

Introdução

Na  primeira  década  do  séc.  XXI,  a  escritora  Cora  Coralina  (1889-1985)

consolidou-se  como um dos principais  símbolos  – um símbolo  polissemântico – da

Cidade de Goiás, em particular, e, em geral, do estado de Goiás. Essa agente cultural

tem sido reivindicada como paradigma de uma mulher livre e defensora pertinaz de

princípios  éticos,  como intelectual  guardiã da identidade popular  goiana,  como uma

pedagógica poeta e cronista e como excelente doceira. 

A construção desse símbolo é consequência de um processo iniciado na década

de 1910, na adolescência da produtora literária. Todavia, o processo intensificou-se de

forma contínua a partir do lançamento, pela imprensa da Universidade Federal de Goiás

–  UFG,  da  segunda  edição  do  livro  Poemas  dos  becos  de  Goiás  e  estórias  mais

(CORALINA, 1978). A publicação, a partir de então, das obras de Cora Coralina pela

1 Trabalho  apresentado no  Eixo  2 – Produção Artística  e  Cultural  do V Congresso  de Extensão  da
AUGM.
2 Professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás email: corbachoq@ufg.br 
3 Professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, email: mnunes@ufg.  br   
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UFG – segunda edição de Poemas dos becos de Goiás e estórias mais e quatro edições

de  Vintém de cobre: meias confissões de Aninha (CORALINA, 1983) – deu início à

canonização da escritora e doceira tanto no sistema literário quanto no campo cultural.

Esse processo foi marcado por uma concatenação de homenagens e entrevistas e pela

concessão  de  prêmios  por  instituições  brasileiras  que  mostravam  um  plural

reconhecimento de Cora Coralina.

Aos 19 de agosto de 1983, a UFG outorgou-lhe o título Doutora Honoris Causa,

e aos 20 de junho de 1984, ela recebeu na sede da União Brasileira de Escritores em São

Paulo, o Troféu Juca Pato, havendo sido eleita “Intelectual do Ano 83” (o “Intelectual

do  Ano  82”  fora  Carlos  Drummond de  Andrade  e  o  do  “Ano 84”  seria  Fernando

Henrique Cardoso). Simultaneamente, começaram a surgir prêmios com o nome Cora

Coralina. Em 1981, o Prêmio Cora Coralina foi criado pela UBE-Goiás e concedido a

Darcy França Denófrio pelo livro de poemas Vôo cego, de 1980. Desde esse ano, tem

havido  com  o  rótulo  “Cora  Coralina”,  aproximadamente,  uma  dezena  de  prêmios,

sobretudo  prêmios  literários,  auspiciados  por  diversas  entidades  (a  Casa  de  Cora

Coralina - Ministério da Cultura [em 1986]; a Secretaria de Cultura do estado de Goiás

[em 1987]; o FICA - Estado de Goiás [desde 2000]; a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação [desde 2013]). Assim, as homenagens mostraram

que Cora Coralina tem sido um referente polivalente suscetível de ser positivamente

usado  e  reivindicado,  com  diversas  intencionalidades,  pelo  campo  cultural.

Especialmente,  consolidou-se,  de forma muito sólida, a  associação das  tradições,  do

folclore e da memória de Goiás com a residência de Cora Coralina na antiga capital

goiana  –  a  Casa  Velha  da  Ponte  (MUSEU...  2021),  o  qual  fez  dessa  casa  um dos

destinos mais frequentes do turismo na Cidade de Goiás.

A mais documentada biografia de Cora Coralina foi publicada por Clóvis Britto

e Rita Seda (2009). Por outro lado, Andréa Ferreira Delgado (2003), Paula Pinho Dias

(2013) e Gilberto Mendonça Teles (2018) têm estudado as construções  simbólicas a

respeito do mito “Cora Coralina”. Na atualidade, na Cidade de Goiás, a Prefeitura desse

município participa muito ativamente da manutenção de Cora Coralina como símbolo,
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havendo sido patrimonializada a sua casa e, simultaneamente, classificada e veiculada

como  um  recurso  turístico  (SOUSA,  2009;  JARDIM,  2018).  No  final  de  2020,  a

Prefeitura inaugurou uma estátua de Cora Coralina na ponte sobre o rio Vermelho onde

se  encontra  a  casa-museu  da  agente  cultural  (PREFEITURA...,  2020)  e  o  nome

“Comenda da Ordem ao Mérito Cora Coralina” é dado à maior condecoração concedida

pela  antiga  capital  goiana  a  personalidades  que  prestaram  serviços  relevantes  ao

município.  Desde  1986,  a  estadual  Faculdade  de  Filosofia  da  Cidade  de  Goiás  é

denominada  Faculdade  de  Filosofia  “Cora  Coralina”  e,  em  Goiânia,  o  Centro  de

Referência de Atendimento à Mulher chama-se Cora Coralina (PREFEITURA DE...,

2021).

Objetivos

Acima foi traçada uma síntese dos usos que têm sido feitos do símbolo Cora

Coralina de diversas instâncias do campo cultural. Foi apontada a associação que se faz

entre a escritora e doceira e a sua emblemática casa na Cidade de Goiás, convertida em

museu  e,  portanto,  em um dos principais  pontos  turísticos  na  antiga capital  goiana.

Salientou-se que esse processo foi acelerado pelos efeitos gerados com a publicação dos

livros Poemas dos becos de Goiás e estórias mais e Vintém de cobre: meias confissões

de  Aninha  pela  chancela  editorial  da  UFG,  o  qual  fazia  parte  de  uma  política

extensionista e cultural dessa Universidade: o apoio à publicação da produção literária

de  escritores  goianos.  Neste  trabalho  apresenta-se,  a  seguir,  como  começou  esse

processo. O objetivo é, pois, mostrar como, nas décadas de 1960 e 1970, no principal

diário  da  nova  Capital  Federal  –  o  Correio  Braziliense,  as  dezenas  de  matérias

publicadas sobre Cora Coralina traçaram as visões e as representações sobre a agente

cultural mantidas nas seguintes décadas, parcialmente determinando a extensão da UFG

em relação a Cora Coralina e  assinalando o lugar  que a  escritora  devia ocupar  nas

políticas públicas da Cidade de Goiás no tocante a patrimônio e turismo.

Materiais e Métodos (Metodologia) 
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Este  trabalho  desenvolveu-se  mediante  a  pesquisa  documental.  Recorreu-se,

sobretudo, à Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional para levantar todas as matérias

publicadas pelo Correio Braziliense sobre Cora Coralina nas décadas de 1960 e 1970.

Reunido  esse  corpus,  foi  analisado,  diacronicamente,  o  percurso  seguido  pelas

representações que foram traçadas sobre Cora Coralina, destacando que componentes

semânticos tinham e mostrando a paulatina consolidação do vínculo de Cora Coralina e

o seu labor cultural na Velha Casa da Ponte com a memória da Cidade de Goiás e o

turismo. Essa análise foi auxiliada pelos estudos em relação à criação de energia social

desenvolvidos por Itamar Even-Zohar (2021).

Resultados, discussão e análises

A primeira matéria publicada pelo Correio Braziliense sobre Cora Coralina data

de 1961, quando a escritora, embora reconhecida desde a sua juventude como excelente

escritora,  ainda não tinha publicado nenhum livro.  Trata-se de uma nota em que se

exalta a personalidade de Cora Coralina recomendando-se, aos turistas na Cidade de

Goiás,  a visita à casa dessa agente cultural  para conversar  com ela e apreciar  a sua

sabedoria.  Assim,  por  primeira  vez  na  imprensa  brasiliense,  relacionou-se,  como

conselho aos turistas, a ida à antiga capital de Goiás com a visita à Velha Casa da Ponte.

Essa nota foi publicada, na seção Sociais de Brasília, por Katucha – Talita de Abreu,

colunista social do diário e, nela, são indicados traços sobre a escritora e a sua casa que

têm permanecido até o momento atual:

E para terminar, um riozinho preguiçoso e límpido com areias alvas
para se tomar sol, e ali,  na esquina, perto do hotel ao lado de uma
ponte  centenária  tomamos  um cafezinho  feito  na  hora,  na  casinha
singela de dona Cora Coralina, sertaneja meiga e acolhedora, que nos
contará lendas da velha Goiás, nos seus poemas arrancados de coração
generoso entre uma saudade e outra...
Apareçam por Goiás Velha, minha gente,  e  sintam como nós,  num
enlevo delicioso o testemunho mudo de uma época, a beleza eterna do
passado. E façam Turismo de verdade... De Brasília até lá, são apenas
quatro  horas  e  meia...  de  Goiânia  até  lá,  são  120  kilometros...
(Katucha, 1961, p. 9)
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No total,  quarenta  e  quatro  textos  sobre  Cora  Coralina  foram publicados  no

Correio Braziliense nas décadas de 1960 e 1970. Nesse diário, após a publicação, em

1965, na cidade de São Paulo, pela José Olympio Editora, da primeira edição do livro

Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, foram publicadas duas matérias – Notas

sôbre “poemas dos becos de goiás e estórias mais”, de Oliveira Freitas (1965, p. 20) e

Cora  Coralina,  professôra  de existência,  de  Oswaldino Marques  (1970,  p.  7)  –  que

marcaram as linhas da fortuna crítica do livro. De fato, a crítica de Oswaldino Marques

foi incorporada à segunda edição do livro de poemas e está presente entre os paratextos

do livro nas mais de vinte edições que teve a obra. 

No Correio Braziliense foram noticiados os recitais de poemas, em Anápolis e

Brasília,  em  que  Cora  Coralina  participava.  Várias  das  matérias  ressaltam  que,

pedagogicamente, Cora Coralina personificava os valores tradicionais do povo goiano e

que isso era reconhecido pelas muitas pessoas, incluindo intelectuais e artistas, que iam

visitá-la na sua casa da ponte para ouvir as suas estórias e comprar os seus doces, como

Paulo Autran, Tom Jobin ou Rachel de Queiroz (Literatura, 1972, p. 18). A construção

simbólica de Cora Coralina como “memória viva da cidade de Goyaz” é mostrada em

uma  resenha  publicada  no  Correio  Braziliense sobre  o  documentário  Vila  Boa  de

Goyaz,  de  Wladimir  Carvalho  (Cinema,  1974,  p.  18),  em  que  foi  recolhido  o

depoimento da agente cultural.

Considerações 

Um símbolo – Cora Coralina – e um museu na Cidade de Goiás – a Casa Velha

da  Ponte –  são,  na atualidade,  entidades  sólidas  devido a  um processo contínuo de

significação,  valorização,  crítica  e  canonização.  A  produtora  cultural  objeto  deste

trabalho  participou  ativamente  do  jornalismo  e  da  literatura  desde  o  início  da  sua

juventude. Embora, no sistema literário, tenha sido apontado que uma carta, remetida do

Rio de Janeiro a Goiânia, por Carlos Drummond de Andrade (1980) elogiando Cora

Coralina e o seu livro  Poemas dos becos de Goiás e estórias mais foi um elemento

decisivo para impulsionar nacionalmente o reconhecimento da escritora e doceira, essa
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carta só foi possível devido a duas atuações anteriores. Por um lado, acima foi apontado

que durante duas décadas  – 1960 e 1970 – e  através de quarenta e quatro textos o

Correio Braziliense projetou com sucesso representações em torno da imagem de velha

sábia e entranhável  que têm prevalecido no séc.  XXI. Por outro, a fama obtida pela

agente cultural nessas duas décadas e a política de interação com a sociedade da UFG

fizeram com que a chancela editorial da Universidade assumisse a segunda edição de

Poemas  dos  becos  de  Goiás  e  estórias  mais –  a  edição  que  chegou  às  mãos  de

Drummond,  acelerando a canonização  da escritora e mostrando os  efeitos que pode

alcançar a extensão universitária no dinamismo do campo cultural de um estado.
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Introdução

Diante de diversos problemas para os quais se procura uma solução atualmente, não há

um sequer que não necessite de múltiplas áreas e conceitos de diferentes setores para

serem desenvolvidos. Interdisciplinaridade é justamente compreender, entender esses

problemas entre as diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor algo

inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado

(BONATTO, et al., 2012).

A engenharia, de modo geral, é uma ciência que precisa cada vez mais de múltiplas

competências e habilidades para a resolução de problemas, e a engenharia aeroespacial

não é diferente.

Assim, surgiu o projeto “Sala de Cultura Aeroespacial”, que tem o objetivo de

disseminar a cultura aeroespacial ao público em geral, de modo prático e de fácil

entendimento por meio de um aplicativo chamado “Conquistando o Espaço”, que é

compatível para aparelhos com o sistema operacional Android, e o download está

disponível publicamente em plataforma digital na Google Play Store

(CONQUISTANDO O ESPAÇO, 2021). Este projeto foi desenvolvido por discentes e

docentes de diversas áreas da tecnologia, de diferentes engenharias e diferentes cursos

pertencentes à UFABC. Unir conhecimentos de diferentes setores, permitiu com que o

projeto obtivesse sucesso, tanto no desenvolvimento do aplicativo que conta com

realidade aumentada e realidade virtual, como na execução do desenvolvimento de um

conteúdo acessível e descomplicado à população, que são caracterizadas pelas

apresentações e exposições.

Objetivos

Mostrar a importância da interdisciplinaridade na construção do projeto “Sala de

Cultura Aeroespacial” sob o ponto de vista da formação da equipe desenvolvedora e
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executora e relatar os resultados obtidos no evento Visita Guiada à Exposição

Conquistando o Espaço, com o objetivo de disseminar o conhecimento e a cultura

aeroespacial para o público geral, de forma gratuita, acessível, e divertida.

Materiais e Métodos (Metodologia)

A Realidade Aumentada tem ganhado destaque nos últimos anos, principalmente pela

popularização de dispositivos portáteis que permitem o acesso simplificado a esse tipo

de recurso. E, é neste contexto, que se potencializa como ferramenta de apoio nos

processos de ensino e aprendizagem (FRANK e KAPILA, 2017).

Assim, foi criado o aplicativo “Conquistando o Espaço” (CONQUISTANDO O

ESPAÇO, 2021). Este aplicativo foi desenvolvido, em 2020, por docentes e discentes da

Universidade Federal do ABC - UFABC (XAVIER et al., 2020), contornando os

desafios de se qualificar no desenvolvimento de aplicativos, o que não é algo abordado

pelo curso de Engenharia Aeroespacial.

A equipe executora de 2021, tem como base criar eventos remotos, que são abertos para

a sociedade. Esses eventos levam informações sobre as atrações da “Linha do Tempo” e

“Voo 360” do aplicativo “Conquistando o Espaço'', que destacam o contexto histórico e

o funcionamento de tecnologias do setor aeroespacial e astronômico, conduzindo os

espectadores a conhecer o funcionamento de atrações como o “Rover Perseverance”,

que apresenta o veículo que faz parte do Programa de Exploração de Marte da NASA

(NASA, 2021), e o funcionamento de um motor aeronáutico, que apresenta

componentes e funcionalidades de um motor turbofan, dentre outras. Além disso, foram

desenvolvidos vídeos e mídias sociais que mostram todas as atrações presentes no

aplicativo. Todo esse conteúdo está disponível em plataformas gratuitas e abertas para

todos, garantindo a troca de saberes científicos entre a universidade e a sociedade.
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Esta metodologia foi utilizada na IV Semana de Arte Cultura e Tecnologia da UFABC,

que ocorreu de modo remoto nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho de 2021. A atividade

proposta pela Sala de Cultura Aeroespacial foi a Visita Guiada à Exposição

“Conquistando o Espaço”. A apresentação foi feita em um período de aproximadamente

duas horas em um único dia e teve um pico de 65 espectadores simultâneos. O evento

permitiu aproximar o público da área aeroespacial apresentando as atrações presentes no

aplicativo de modo acessível e dinâmico, com pausas para tirar dúvidas.

Resultados, discussão e análises

O aplicativo “Conquistando o Espaço”, veja Figura 1, e as mídias sociais criadas,

permitiram que o público tivesse acesso a um conteúdo informativo e divertido,

tornando o ensino do setor aeroespacial mais simples e acessível. O público que teve

acesso ao aplicativo e as apresentações síncronas ou assíncronas da “Sala de Cultura

Aeroespacial” pode ter um contato inicial com a cultura aeroespacial versando sobre

conteúdos de diversas tecnologias.

Figura 1. Exemplos de realidade aumentada do aplicativo “Conquistando o Espaço”.

A participação da equipe em ações que visam a propagação da cultura aeroespacial para

o público geral tem-se mostrado relevante e eficaz, visto que, considerando um período

inferior a quatro meses, tem-se como resultados 620 visualizações em vídeos postados
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no YouTube no canal “Conquistando o Espaço” e em transmissão ao vivo na IV Semana

de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC. Além disso, a equipe de desenvolvimento e

execução obteve resultados com o domínio de assuntos que são relevantes para

desenvolver competências e habilidades de engenharia, tais como: programação de alto

nível, softwares de modelagem e animação tridimensional, história aeronáutica e

espacial, e tecnologia de foguetes e satélites.

Considerações

O aplicativo “Conquistando o Espaço” e o material desenvolvido em vídeos assíncronos

no canal do YouTube pode ser um aliado relevante na disseminação da cultura

aeroespacial, permitindo que o público obtivesse um contato inicial com o setor. Por

outro lado, a equipe de desenvolvimento do aplicativo e da divulgação do material

científico desenvolveu habilidades e competências relevantes a um profissional do

século XXI.
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Resumo 
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1. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como finalidade abordar as ações do Laboratório Aberto de 
Conservação e Restauração de Bens Culturais (LACORBC), a partir da pandemia de 
Covid-19. O projeto faz parte do acordo técnico-científico celebrado  entre a 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Estado do Rio Grande do Sul por  
intermédio da Secretaria da Cultura (SEDAC-RS). A finalidade do projeto é gerar 
conhecimento sobre a conservação e  restauração dos bens culturais, a partir da análise, 
observação e realização do processo de  restauração das obras. O LACORBC trabalha 
com duas obras de grandes dimensões, "Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução 
Farroupilha", (1925-1926) de Hélios Seelinger  e "A Fuga de Anita Garibaldi  a 
cavalo" (1917-1918) de Dakir Parreiras. Pertencentes ao acervo do Museu Histórico 
Farroupilha (MHF), localizado na cidade de Piratini, RS. 

A restauração  das obras poderia ser acompanhada pelo público em geral, através 
de visitas ao local onde se encontra o projeto. O LACORBC está locado no Museu do 
Doce , localizado na Praça Coronel Pedro Osório, Casarão 8, no centro histórico da 8

cidade de Pelotas.  
Com a pandemia de Covid-19, o distanciamento social e a pausa de atividades 

coletivas, por tempo indeterminado, o LACORBC se adaptou para o meio virtual, pois 
não podendo receber visitas, nem podendo manter ativa a restauração das obras, acabou  
utilizando as redes sociais para compartilhar informações, através de fotos, vídeos e 
podcasts. Também foram apresentados diversos seminários referentes ao tema da 
restauração, conservação e museologia, a partir das atividades já feitas no LACORBC, 
durante o ano de 2020 e 2021, com apresentação por parte dos voluntários, parceiros e 
bolsistas do projeto em fóruns e eventos online. 

2. METODOLOGIA 

Através das redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, foi dada 
continuidade na divulgação das atividades do laboratório. Ocorrendo reuniões e a 
continuação de partes do projeto por voluntários e bolsistas. Apresentações foram 
realizadas em eventos como semana de museus, Primavera dos museus, Projeto tão 
longe tão perto, da Universidade Federal de Pelotas, apresentando o desenvolvimento 
das restaurações, e novas ações do LACORBC, e novas atividades, como a exposição 
virtual de modelos de máscaras. Onde a arte dos quadros foram digitalizadas e servem 
de modelos para as máscaras de proteção, recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde.  

 O Museu do Doce é um órgão suplementar do Instituto de Ciências Humanas (ICH) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e 8

tem como missão salvaguardar os suportes de memória da tradição doceira de Pelotas.   
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Com o uso das redes sociais o projeto manteve-se ativo, compartilhando 

informações sobre o processo de restauração das obras, lembrando das atividades 
presenciais, compartilhando fotos antigas dos membros do laboratório em atividade. 
Também conscientizando para o uso das máscaras com edições digitais no quadro da 
fuga de Anita a cavalo, por exemplo.  

O LACORBC segue aberto ao público, de forma virtual, onde aqueles que 
utilizam as redes sociais podem acompanhar as atividades divulgadas pelos perfis do 
projeto. Seguem sendo divulgados eventos, palestras e atividades remotas da 
Universidade Federal de Pelotas(UFPel), atividades em que o projeto está presente, 
podendo o público interno e externo da Universidade participar.  

Na página do instagram do LACORBC pode-se encontrar diversas informações 
sobre todas as atividades do laboratório aberto, desde  o início dos trabalhos, até os mais 
atuais. A montagem da sala onde se localiza o LACORBC, os primeiros momentos, com 
a chegada dos quadros e as atividades realizadas pelos participantes do projeto, ainda 
em trabalho presencial. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A adaptação do Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de bens 
Culturais, para o meio virtual,  foi necessária mediante as restrições que a pandemia de 
Covid-19 ocasionou, para que o  projeto não parasse totalmente. Atualmente, mantendo 
as recomendações da Organização Mundial de Saúde(OMS), o quadro “A Fuga de Anita 
Garibaldi a cavalo” está sendo restaurado no Laboratório de Conservação e Restauração 
em Pintura, do curso de bacharelado Conservação e Restauração de Bens Culturais e 
móveis, na Universidade Federal de Pelotas, pela Profª. Drª. Andréa Lacerda Bachettini 
e pela Restauradora Drª. Keli Cristina  Scolari.  

A mudança para o meio virtual faz com que o projeto siga tendo visibilidade e 
apreço pelo público, também possibilitando que pessoas de outras cidades conheçam o 
projeto e possam fazer a sua visita, por meio virtual, para conhecer as atividades e ações 
do projeto.  

4. CONCLUSÕES 
Ainda em atividade virtual, o Laboratório Aberto de Conservação e Restauração 

de Bens Culturais segue atualizando suas redes sociais para melhor acompanhamento do 
público e divulgação de seus feitos.  

Aguardamos a volta das atividades com público para retornarmos com as 
atividades presenciais no Museu do Doce, onde se encontra locado o projeto 
LACORBC. Com a volta das atividades em grupo e as visitações sendo retomadas, 
sabemos que certamente o sucesso de visitação será retomado, vendo como resultado as 
interações que temos nas redes sociais.  
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Resumo 
 
Esse texto é fruto do projeto de extensão em andamento Teatre: processos criativos em Artes 
Cênicas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Têm como bolsistas-professoras duas 
estudantes travestis da graduação em Teatro e buscou criar um espaço formativo nas artes 
cênicas para que pessoas trans interagissem com seus pares, com pessoas cis, e pudessem 
conhecer os meandros do exercício teatral, criando uma cena autoral, a partir de dados 
biográficos. De modo a ampliar o acesso a artistas profissionais trans, foram convidades três 
artistas que puderam falar de seus modos de criação, vida e (re)existência. Esperamos contribuir 
com a visibilidade da pessoa trans no meio acadêmico, artístico profissional e aproximar ainda 
mais a universidade pública e gratuita de sujeites trans. 
 
Palavras-chave: Extensão; Teatro; Transgênero. 

Introdução 

No artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos encontramos que “Todo ser 

humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e 

de participar do progresso científico e de seus benefícios” (Nações Unidas, 1948). A partir deste 

artigo, entendemos que o ser humano é um ser simbólico, se desenvolve através da linguagem 

para expressar, criar, inventar modos de ser e estar no mundo.  

Desde a década de 1970, no Brasil, o movimento LGBTQI+ fomenta a preocupação em 

estabelecer pautas políticas específicas e direcionadas a sujeites dissidentes de uma ordem social 

hétero-cis compulsória, buscando incorporar a perspectiva de gênero e sexualidade nas políticas 

públicas. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais — 

ANTRA (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020), o assassinato de pessoas travestis e transsexuais 

no Brasil voltaram a subir em 2020, nesse mesmo país que no ano anterior já era o que mais 

                                                             
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM.   
2 Travesti e estudante do curso de Teatro da Universidade Federal de Minas Gerais, email: davidolly@ufmg.br   
3 Travesti e estudante do curso de Teatro da Universidade Federal de Minas Gerais, email: madumachadotrampo@gmail.com   
4 Professor do curso de Teatro da Universidade Federal de Minas Gerais, email: ricaredo.ufmg@gmail.com  
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matava essas pessoas. Pessoas transgêneras, conforme dados do IBGE, têm índices de baixa 

escolaridade pela grande evasão escolar, além de baixa inserção no mercado de trabalho. 

Diante disso, indagamos: como nossa sociedade percebe e frui a arte de pessoas trans, 

travestis e transformistas? Como a performatividade de gênero, já difundida por estudiosas da 

envergadura de Judith Butler, pode ser percebida por artistas trans e transformistas (entendemos 

estes, como manifestação artística vinculadas ao debate de transformação de gênero e a liberdade 

para esta transformação) que rompem as categorias artísticas, criando um movimento de 

vanguarda e, mesmo assim, permanecem invisibilizadas em nossa sociedade? 

Desenvolvimento  

Nosso projeto, conduzido por duas estudantes-artistas do curso de Teatro da 

EBA/UFMG, coloca foco na produção artística transgênera. Como o projeto está em andamento 

durante o ano de 2021, finalizamos o curso com uma primeira turma, formada por quinze 

pessoas trans, cisgêneras e não-bináries. O projeto terá, ao todo, três turmas. Os encontros 

aconteceram aos sábados, das 16h às 18h 30 min de 29 de maio de 2021 a 31 de julho do mesmo 

ano. Todos os encontros aconteceram virtualmente pela plataforma Google Meet, devido à 

pandemia COVID-19. 

Metodologicamente, o curso partiu de três eixos temáticos: eu, outre, espaço. Esses eixos 

são estruturantes do campo artístico, especialmente das Artes Cênicas.  

Para o primeiro eixo: eu; buscamos criar um espaço de confiança e segurança, para que as 

pessoas pudessem estar presentes em sua totalidade enquanto pessoa humana, valorizadas em 

suas singularidades e diferenças. No campo artístico, procuramos desenvolver práticas corporais 

de (re)conhecimento do próprio corpo, cuidado de si e a escrita sobre “Quem sou eu?”. Conhecer 

a si mesmo para poder se relacionar com o outre era o ponto central dessa etapa.  

Em cada um dos eixos temáticos trouxemos um convidade artista5 para compartilhar seu 

processo de criação, assim como ampliar a referência artistas trans des participantes. Aqui, 

buscamos tensionar a lógica imposta por nossa sociedade que coloca o sujeite trans como aquele 

que deve se adequar aos discursos, vocabulário, gramáticas artísticas cis/heteronormativas e 

Judith Butler (2009) nos auxilia a problematizar essa questão:  

                                                             
5 Conforme detectamos que a empregabilidade da pessoa trans no Brasil é ainda um ponto frágil, conseguimos apoio da Diretoria 
de Ação Cultural (DAC) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMG para podermos oferecer um cachê aos artistas 
convidades – o que reforça a Arte como campo de conhecimento e trabalho. 
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Num discurso que não é o seu – um discurso que apaga você no ato de 
representar você –, num discurso que exclui a linguagem que você poderia 
preferir usar na descrição de quem você é, como você chegou aqui e o que quer 
desta vida. Tal discurso exclui tudo isso, ao mesmo tempo em que apresenta a 
promessa – se é que não é uma chantagem – de que você tem uma chance de 
alcançar a sua vida, o corpo e o gênero que você quer, dado que você concorde 
em falsificar a si mesma e, ao fazê-lo, em apoiar e ratificar o poder desse 
diagnóstico sobre muitas pessoas no futuro. (BUTLER, 2009, p. 113). 

 

Para o eixo “eu” foi convidade o poeta e ativista João Maria Kaisen, JoMaKa6, não-

binárie e transmasculino, da acadêmica Transliterária, de Belo Horizonte/MG. Realizamos uma 

live com o artista e a mesma encontra-se hospedada no canal do YouTube do Núcleo de Direitos 

e Cidadania LGBTQIA+ (NUH) da Universidade Federal de Minas Gerais – núcleo esse parceiro 

do projeto.  

Destacamos que o poeta JoMaKa trouxe sua história de vida como ponto determinante de 

sua fala, seus percursos de vida, saúde, adoecimento psíquico, tratamento e aproximação com a 

escrita poética. No encontro seguinte com a turma, após a vinda do poeta, es participantes 

destacaram a força e modos de cura encontrados pelo poeta através da própria poesia. A arte, o 

encontro com o outre, o apoio e a possibilidade de ser ele mesmo, deram tom ao trabalho do 

artista e trouxe para a turma a potência da criação na retomada da vida.   

O segundo eixo, outre, buscou orientar para a importância do trabalho coletivo, 

imprescindível à prática teatral. A ênfase na criação em diálogo com o outre e a contaminação 

criativa deste em seu processo. 

Madu, uma das professoras da turma que estava com uma cena teatral em exibição em 

um festival de teatro da capital mineira, indicou à turma que pudesse assistir à cena e, no 

encontro posterior, pode compartilhar os meandros da criação teatral, a elaboração dramatúrgica, 

já que o texto partia de sua biografia. Ou seja, os eixos trazidos por nós para a proposta não eram 

estanques, pelo contrário, são espirais que impulsionam a discussão artística concomitantemente 

revisitando uns aos outros. 

O trabalho vocal teve destaque no segundo eixo. Reconhecer e experimentar os 

parâmetros do som (duração, altura, intensidade, timbre e ritmo) na própria voz, assim como 

experimentar esses recursos vocais ao dizer um texto. A partir daqui foi iniciado um processo de 

                                                             
6 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CaBlK0Ygbi8&t=18s  
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elaboração de cenas, individuais ou em duplas, para que cada participante pudesse, ao final do 

curso, ter um encontro com um objeto artístico que ele mesmo produziu. E o mais importante: 

ser protagonista de sua criação, percebendo que o teatro, assim como qualquer processo de 

elaboração humana, pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, com investimento, dedicação e 

parceria. 

A artista convidada para o segundo eixo foi Aisha Bruno7, atriz da Companhia Casa 

Anômala. Aisha, mulher negra, trans, também nos brindou com seu percurso de vida, mas deu 

ênfase no seu trabalho de criação com outres artistas e o viés político de sua obra. Apontou sobre 

a importância da profissionalização artística, que não significa uma formação acadêmica, já que 

o artista pode se profissionalizar a partir do próprio fazer, em processos de imersão com outres 

artistas ao longo de sua trajetória. Ainda nessa etapa os participantes do curso foram provocados 

a escrevem cartas para o outre, a fim de estabelecer uma dramaturgia em que o diálogo e a 

provocação da conversa poderia trazer. 

Com esse repertório partimos para o terceiro e último eixo: espaço. Esse eixo buscou 

promover uma discussão sobre o espaço público dos corpos trans e dissidentes na vida pública, 

intelectual, política e artística do país. Para esse eixo convidamos a drag queen Rita Von Hunty8, 

conhecida nacionalmente pelo canal do YouTube Tempero Drag, e por seu discurso marxista. 

A entrevistada nos solicitou que a turma pudesse encaminhar perguntas anteriores ao dia 

para que ela pudesse tecer uma reflexão mais próxima com as discussões e interesses da turma. 

Um dos pontos marcantes desse encontro foi o processo de desmontagem9 proposto por nós em 

que cada um(a) ia se des-montando ao longo do encontro. Rita saiu de cena e deixou Guilherme 

Terreri ter vez e voz no espaço político da discussão da criação da sua drag queen. Dolly 

Piercing desfaz sua drag queen e revela Dolly Trindade de Araújo, mulher travesti. Pavoti, a 

palhaça travesti, sai de cena e revela Madu Machado, mulher travesti. O Dr. Ricardo deixa seus 

títulos e papel institucional e traz à conversa o Ricardo, homem cisgênero implicado com a 

equidade de gênero e a criação artística.    

                                                             
7 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3yVUL1sP_Dk  
8 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l1evT4uds6k&t=4s  
9 De acordo com Ileana Diéguez (2014) a desmontagem decompõe e desmonta estruturas, evidenciando os sistemas de poder que 
os habitam e as desmontagens “começaram a ser uma espécie de performances pedagógicas na intenção de tornar visíveis os 
percursos, dispositivos e a tessitura da cena” (p.08) 
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Nesse terceiro eixo, a turma criou cenas teatrais que serão exibidas, publicamente, no 

mesmo canal do YouTube do NUH10. Ressaltamos a diversidade de linguagens e temas das 

cenas. Temos desde o show de bate cabelo de uma travesti, à cena de duas namoradas que olham 

pela janela e falam sobre os projetos de vida juntas. Uma mulher palhaça abandonada no altar 

que tem a janela de casa como sua companheira a um homem de estética ambígua que ri, para 

não chorar. A narrativa poética de uma morte, encampada por um adolescente não-binárie; ao 

depoimento psicodélico de um homem trans. 

Considerações Finais 

Além de discutirmos política-social-culturalmente a invisibilidade de pessoas trans e 

travestis na produção acadêmica, a proposta vem tensionar o espaço da arte na acadêmica, ao 

romper com uma estética com traços coloniais, cisgenero, heterossexual, machista e branco. Os 

artistas convidades para compartilharem seus processos de criação tiveram a pluralidade como 

eixo norteador, apresentando-se enquanto performers, travestis, homens trans, queers etc. Já no 

que tange ao processo criativo com a turma, foi importante criarmos um espaço de escuta e troca 

artística e de vida entre sujeites que, na maior parte das vezes, tiveram sua dignidade humana 

roubada e que durante a pandemia têm ficado ainda mais invisibilizadas. Encontrá-les, 

reconhecê-les e valorizá-les em suas singularidades e pluralidades é papel do Estado e da 

universidade pública. Se com o teatro ainda não conseguimos trazer mais anos de vida às pessoas 

trans, que possamos com o TEATRE trazer mais vida aos seus anos! 
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Resumo 
A Rede de Museus da UFMG é uma referência nacional de gestão em rede de museus 
universitários. Objetiva-se apresentar as principais ações integradoras implementadas ou 
em desenvolvimento na Rede. O relato baseou-se na consulta e análise de documentos 
internos. A Rede é uma coordenadoria da Pró-Reitoria de Extensão e as principais ações 
integradoras são: Fomento às ações museológicas e Fomento à iniciação científica com 
interface na extensão; Projeto Protocolos que visa implementar procedimentos 
normalizados de gestão de acervos, Mostra Virtual de Pesquisa e Extensão; e Oficina para 
elaboração de planos estratégicos. Como novas ações estão previstas: Elaboração de 
Planos de Gestão de Risco, Cursos de Formação de Mediadores em Museus, Formação 
em Extensão e Residência Pedagógica. 
 
Palavras-chave: Extensão Universitária; Museus Universitários; Património; Gestão da 
Extensão. 
 

 

Introdução 

A Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG (Rede de Museus) articula 

políticas e ações de salvaguarda e divulgação do patrimônio universitário. Em 20 anos de 

funcionamento, consolidou-se como referência nacional de gestão em rede de museus 

                                                             
1 Trabalho apresentado no Eixo 2 Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Professora. Coordenadora da Rede de Museus da UFMG. E-mail: rededemuseus@proex.ufmg.br 
3 Técnico administrativo em Educação. Assessor pedagógico da Rede de Museus da UFMG.e-mail: 
rededemuseus@proex.ufmg.br 
4 Técnica administrativo em Educação. Secretária administrativa da Rede de Museus da UFMG. e-mail: 
rededemuseus@proex.ufmg.br 
5 Professora. Subcoordenadora da Rede de Museus da UFMG. e-mail: rededemuseus@proex.ufmg.br 
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universitários. Estão entre os objetivos da Rede de Museus pensar, debater e propor 

políticas e diretrizes de acervo para as ações dos museus e espaços de ciências e cultura 

da UFMG, promover a gestão integrada de programas e projetos, a capacitação e 

atualização científica, tecnológica e cultural de professores, estudantes e profissionais que 

atuam nos diferentes espaços integrantes da Rede, apoiar e fomentar o intercâmbio 

científico, tecnológico e cultural entre os espaços integrantes da Rede de Museus e entre 

estes e as comunidades interna e externa à UFMG.  Os 24 espaços da Rede de Museus, 

nos campi da UFMG em Belo Horizonte, Montes Claros e Tiradentes, com distintos 

perfis, dispõem de acervos e coleções constituídos em mais de 90 anos da UFMG, 

abrangendo as áreas das Ciências Exatas, da Terra, Biológicas e da Saúde; de História, 

Artes, de Arquitetura, de Literatura, de Linguística, de Educação e de Esporte. A 

diversidade desse patrimônio responde a suas funções educacionais, científicas e 

culturais, como suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Objetivos 

Apresentar as principais ações integradoras, implementadas ou em desenvolvimento, na 

Rede de Museus da UFMG, as quais visam o fortalecimento de ações de ensino, pesquisa 

e extensão mediadas pelo patrimônio científico-cultural.  

Metodologia 

Para a consolidação do presente relato de experiência utilizou as seguintes fontes de 

dados: Regimento Interno da Rede de Museus; Relatórios de Atividades (2014-2017, 

2018, 2019 e 2020), Plano de Trabalho 2021-2023; Documento “Diretrizes de uma 
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Política para a Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG (2021)”, o 

Programa de Extensão “Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG” 

(Sistema de Informação da Extensão-SIEX nº 500080) e o Projeto de Extensão 

“Protocolos para documentação e gestão de acervos museológicos: implantação de um 

sistema integrado de informação na Rede de Museus da UFMG” (SIEX nº 402914).   

Resultados 

A Rede de Museus é uma coordenadoria da Pró- Reitoria de Extensão da UFMG 

(PROEX/UFMG) cuja missão é “a articulação e a proposição de políticas para o 

desenvolvimento de ações nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, relacionadas aos 

Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG” e nesse sentido, “deverá promover a 

comunicação com e entre os seus espaços integrantes”. A sua estrutura organizacional é 

formada por: Conselho Coordenador; Coordenação; Núcleo Técnico-Científico; 

Conselho Consultivo e Secretaria Administrativa. O Programa de Extensão da Rede conta 

atualmente com 36 projetos, com 12 bolsistas de extensão e 18 eventos vinculados. As 

Diretrizes de uma Política para a Rede de Museus foram construídas coletivamente no 

movimento de comemoração/reflexão sobre os 20 anos da experiência da Rede de 

Museus, que abordaram três dimensões para a gestão do patrimônio científico cultural da 

UFMG: “Institucionalidade, Planejamento e Gestão Estratégica; Salvaguarda 

Patrimonial: Documentação, Gestão de Risco e Reserva Técnica; e Comunicação e 

Sociedade”. As principais ações integradoras são: Editais de fomento, Projeto Protocolos, 

Mostra Virtual de Pesquisa e Extensão e Oficina para elaboração de planos estratégicos. 

O edital “Fomento a ações museológicas” implementado por meio de criação de Chamada 
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Interna desde 2019 e viabilizado pela PROEX/UFMG, apoia propostas que visem 

Salvaguarda de patrimônio científico e cultural, Pesquisa temática, Extroversão 

museológica, Pesquisa de público, Acessibilidade e inclusão e/ou Gestão museológica. 

Por meio do “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Interface com 

a Extensão para a Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG”, criado 

em 2014 e oriundo de parceria entre Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq) e PROEX, é 

publicado Edital da PRPQ que visa fomentar projetos de bolsas de iniciação científica 

(IC) com interface com extensão. Em 2020/2021, a Rede de Museus conta com 16 

bolsistas de IC que atuam em diferentes espaços. O Projeto Protocolos, iniciado em 2017, 

visa implementar procedimentos normalizados de gestão de acervos, de acordo com 

diretrizes reconhecidas internacionalmente Etapa inicial está sendo realizada em 06 

espaços. A Mostra Virtual de Pesquisa e Extensão da Rede de Museus, iniciada em 2015, 

promove a divulgação dos trabalhos dos bolsistas vinculados a projetos fomentados, que 

apresentam seus resultados em formato de painel ou vídeo. As Oficinas para a Elaboração 

de Planos Estratégicos, ofertadas por meio de ambiente virtual, buscam favorecer o 

processo de institucionalização dos espaços orientado pelas diretrizes para a gestão do 

patrimônio científico-cultural da UFMG.  Como novas ações estão previstas a elaboração 

de Planos de Gestão de Risco para os Espaços da Rede, Cursos de Formação de 

Mediadores e Divulgação Científica em Museus, a Formação em Extensão e a Residência 

Pedagógica na Rede. Como desafios destacam-se ampliar a composição do Núcleo 

Técnico Científico e buscar novas fontes de financiamento para o fomento à salvaguarda, 

pesquisa e inovação, à cultura, à ciência e à educação na Rede de Museus. 
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Considerações  

Os espaços, estruturados em Rede, somam esforços e otimizam recursos para dotar seus 

integrantes de maior organicidade no planejamento e execução de projetos, com vistas a 

favorecer a qualificação das ações e a ampliação do público-alvo. Neste sentido, a gestão 

colaborativa e participativa por meio do desenvolvimento de ações integradoras comuns 

se configura como uma importante estratégia para a salvaguarda e comunicação do 

patrimônio científico e cultural da UFMG. 
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Educação e Arte - Patrimônio Cultural de Frederico Westphalen: Seu
Olhar na Nossa História1

Silvane Brand Fabrizio2

Natalie Pereira Soares3

Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo
O presente projeto tem como objetivo promover uma interação dialógica entre a
UFSM-FW e as escolas de Ensino Fundamental que pertencem à Secretaria Municipal
de Educação e Cultura (SMEC) de Frederico Westphalen, oferecendo educação de
qualidade aos alunos por meio de oficinas de desenhos sobre o patrimônio cultural,
abordando a cultura e arte. As ações pretendem resultar, dentre outros produtos, na
produção de um Calendário Institucional 2022 da UFSM, com desenhos de alunos das
escolas, possibilitando a inclusão social dos estudantes da rede municipal na área da
cultura. Para isso, serão realizadas atividades que promovam o acesso e a
democratização da cultura às crianças, como exibição das fotos e vídeos do patrimônio,
de forma que elas conheçam e se integrem com a cultura local.

Palavras-chave: Cultura e arte; Patrimônio Cultural; Integração; Calendário
Institucional; Educação de Qualidade.

Introdução

O presente projeto surgiu diante da inspiração de contribuir com a valorização do

patrimônio cultural no município de Frederico Westphalen. A Secretaria de Educação

Municipal (SMEC) deliberou que os alunos entre 9 e 11 anos irão participar do

projeto, totalizando em torno de 230 estudantes de 9 escolas municipais. Os alunos

receberão oficinas ministradas pelos integrantes do projeto sobre o patrimônio cultural

do município de forma lúdica para que possam instigar a valorização do meio em que

vivem, com as oficinas pretende-se incentivar as crianças de forma que seus olhares

sobre o patrimônio gerem desenhos que serão incluídos do Calendário Institucional

3 Estudante do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen email:
nataliesoares94@gmail.com

2 Secretária Executiva da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen email:
silvane.brand@ufsm.br

1 Trabalho apresentado no Eixo de Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM.
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2022 da UFSM-FW. Deste contexto, surge o nome do projeto: “Seu Olhar na Nossa

História”. Os desenhos produzidos pelos alunos serão expostos em eventos da cidade, e

no site da Universidade.

Considerando a necessidade de maior conhecimento cultural pela Organização das

Nações Unidas (ONU), o projeto Seu Olhar na Nossa História se empenha no contato

com a comunidade e oferece um material físico de qualidade, que pretende atingir não

apenas a cidade, mas diferentes locais, a partir da votação dos desenhos dos alunos que

será via internet. Este Projeto é alinhado com o ODS 04- Educação de Qualidade da

Agenda 2030 da ONU, considerada como prioritária no Fórum Regional de Extensão, e

na área 2: Cultura e arte.

Objetivos

O objetivo deste projeto é oferecer educação de qualidade aos alunos das escolas

municipais por meio de oficinas abordando a cultura e arte que resultará no Calendário

Institucional 2021 do Campus da Universidade Federal de Santa Maria de Frederico

Westphalen, como produto das ações desenvolvidas no projeto.

Materiais e Métodos (Metodologia)

A metodologia é baseada na participação e interação com os alunos. Serão

contempladas de forma prática, ferramentas de cultura e arte, de comunicação e

linguagens, por meio de oficinas de desenho sobre o patrimônio cultural e eventos,

proporcionando aos estudantes a inclusão social, nestas oficinas serão entregues o

caderno de atividades que contemplam informações e pontos históricos sobre o

município, além de atividades lúdicas e a apresentação de um vídeo com o personagem

Fredericão, mascote criado para apresentar o patrimônio histórico cultural tanto no

caderno quanto no vídeo. As crianças irão receber o caderno com imagens e fotografias,

além de várias atividades, para que a partir delas possam criar seus próprios desenhos.

A SMEC irá selecionar em torno de 50 desenhos que serão colocados numa plataforma
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digital. O público em geral poderá votar em até 3 desenhos, os 12 desenhos mais

votados irão compor o calendário Institucional da UFSM-FW do ano de 2022. Dessa

forma, acredita-se no fortalecimento da cultura através do projeto e na aproximação dos

alunos a esta área. Também, na grande aproximação e engajamento da universidade com

a comunidade externa, visto que serão distribuídos ao todo em torno de 1000

calendários aos servidores da UFSM-FW, às direções de escolas de Ensino Médio, às

prefeituras, às associações comerciais, às câmaras de vereadores da região, para

comemorar os 15 anos de universidade pública, gratuita e de qualidade.

Resultados, discussão e análises

Na presente etapa do projeto já foram realizados os primeiros objetivos pré-visitação às

escolas, portanto os participantes se empenharam no acervo fotográfico do patrimônio,

visitando o Museu Municipal Wilson Lütz Farias e selecionando as peças a serem

expostas no Projeto, sempre pensando na perspectiva de um olhar infanto-juvenil dos

alunos sobre elas. Além do patrimônio histórico da cidade foram adicionadas no acervo

itens do museu como Centrais Telefônicas, Tinteiro, Urna Indígena, Pedra Lousa

escolar, Barril, o qual é um dos principais símbolos da cidade de Frederico Westphalen,

entre outros. A ocasião gerou encantamento aos participantes do Projeto, tanto quanto o

seu produto final, o Caderno de Cultura.

O caderno foi pensado a partir das imagens com contextos históricos inseridos e, como

um dos objetivos deste Projeto é mostrar a importância da cultura local e engajar os

alunos sobre a história de seu município, foram incluídas as significações, informações

e usos dos objetos ou locais presentes nas imagens. Também, o caderno caracteriza-se

como uma revista interativa e lúdica que, junto a um vídeo de explicação do projeto em

geral. Os alunos que participam do projeto serão convidados para desenhar a história da

cidade a partir do próprio olhar sobre o patrimônio histórico cultural.
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Cabe destacar que o “Seu Olhar na Nossa História” adotou o mascote do Projeto SEJA

UFSM-FW chamado de "Fredericão", com o intuito de atrair e incentivar as crianças.

Fredericão é o personagem que apresenta o patrimônio cultural no caderno, assim

como no vídeo aos alunos, e convidando-os a participar e a visitar a UFSM, visto que

um dos objetivos do Projeto é aproximar a comunidade externa à Universidade.

Os resultados esperados, após a execução do projeto, são de ampliação do acesso ao

conhecimento da arte e cultura, contribuindo para o pertencimento do patrimônio

cultural na área da cultura e arte.

Considerações

Os resultados obtidos até agora causaram muita satisfação aos envolvidos e há uma

grande expectativa acima do Projeto, visto que toda a comunidade acadêmica e também

da região será convidada a votar na fase final dos desenhos para o Calendário

Institucional 2022 da UFSM. Espera-se uma grande participação e que instigue o

desenho das crianças a conhecer e valorizar ainda mais sua história local, seu

patrimônio e também a Universidade, cumprindo com o ODS 04: Educação de

Qualidade.
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Resumo simples  
 
Neste trabalho, objetivamos apresentar e refletir sobre o Clube de Leitura da Festa 
Literária de Santa Maria (FLISM), um projeto de extensão da UFSM, que ocorre 
anualmente por iniciativa de professores e alunos da universidade. Desde 2020, a 
FLISM é realizada on-line, devido à pandemia de COVID-19. A fim de expandir e 
significar a participação de leitores, criamos o Clube de Leitura da FLISM em 2021 – 
espaço no qual lemos e discutimos obras de autores homenageados na quarta edição da 
Festa. Com encontros quinzenais, o clube não pretende realizar discussões teóricas e 
acadêmicas, mas ser um espaço de compartilhamento aberto ao público geral, para 
fortalecer o vínculo entre leitor, autor e obra. Após três meses de atividades, o Clube 
possui um grupo heterogêneo e participativo.  
 
Palavras-chave 
 
Clube de Leitura; Festa Literária de Santa Maria; Letramento Literário; Extensão 
Universitária.  
 
 
Introdução 

Projetos de leitura em espaços não formais têm sido cada vez mais 

desenvolvidos em diversos contextos com diferentes fins. Podemos citar como exemplo 

o programa Literatura e Medicina: Humanidades no coração da Assistência Médica, que 

ocorre desde 1997 e se expandiu para vários países, incluindo a Argentina. No Brasil, o 

Laboratório de Leitura (LabLei), do grupo coordenado por Dante Gallian (USP), 

também é um exemplo de projeto interdisciplinar voltado para a formação humanística. 

                                                 
1Trabalho apresentado no Eixo 2 – Produção Artística e Cultural do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2Camila Steinhorst é mestranda em Letras, na área de estudos linguísticos, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Formada em Letras - Licenciatura em Português e Literaturas pela mesma instituição E-mail: camila.steinhorst@gmail.com. 
3Emili Fano Fernandes é graduanda em Letras - Licenciatura em Português e Literaturas na UFSM. E-mail: 
emilif.fernandes@gmail.com 
4Aylon de Oliveira Dutra é mestrando em Letras, na área de estudos literários na Universidade de Passo Fundo (UPF). Graduado em 
Letras - Licenciatura em Português e Literaturas na UFSM. E-mail: aylonsm@gmail.com. 
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Para além dessas ações, as festas literárias, as jornadas de leitura e os clubes de leitura 

ocupam um expressivo papel para a formação de leitores em nosso país. No artigo Festa 

Literária de Santa Maria em casa: atuação no contexto de pandemia (2021), realizamos 

um breve panorama sobre alguns desses eventos e mostramos os benefícios, sobretudo, 

da Festa Literária de Santa Maria (FLISM) para o público envolvido, a partir da análise 

dos comentários de leitores participantes. 

Inspirada na Jornada de Passo Fundo e em outros eventos, a FLISM5 é um 

encontro literário anual, de iniciativa dos professores Raquel Trentin, Enéias Tavares e 

Gérson Werlang, dos cursos de Letras e de Música da instituição e apoiado por alunos 

de Graduação e Pós-Graduação em Letras. A FLISM busca promover a discussão e 

divulgação da literatura na comunidade, através de conversas sobre e com grandes 

escritores, no intuito de expandir o conhecimento e o debate sobre literatura, livros e o 

valor da leitura para além do público acadêmico, envolvendo principalmente a 

comunidade de Santa Maria e região. A festa já teve quatro edições, em 2018 e 2019 

presencialmente, e em 2020 e 20216 remotamente, quando, além das conversas sobre 

literatura e a vinda de grandes nomes da literatura nacional, como Ignácio de Loyola 

Brandão, Luiz Ruffato, Cristovão Tezza e Milton Hatoum, contou com a presença da 

escritora portuguesa Lídia Jorge. Além disso, a FLISM também realiza oficinas 

literárias em escolas municipais, objetivando divulgar o evento e promover práticas 

leitoras no Ensino Básico.  

Em 2021, no mês de maio, demos início ao Clube de Leitura da FLISM na 

intenção de significar a participação de leitores no evento, por meio da leitura e 

discussão coletiva das obras em encontros quinzenais, aberto ao público geral. Não 

pretendemos realizar discussões teóricas e acadêmicas no Clube, mas sim compartilhar 

impressões de leitura para fortalecer o vínculo entre leitor, autor e obra. Acreditamos no 

potencial da leitura coletiva, especialmente para o aprimoramento das nossas emoções e 

visões do mundo, como defendido por Candido (2004). Em um período caótico como o 

                                                 
5Projeto de Extensão n. 053873. Para mais informações, acesse: https://portal.ufsm.br/projetos/publico/projetos/view.html? 
idProjeto=66078.  
6Esta edição contou com o apoio financeiro da  Lei Aldir Blanc. 
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qual estamos vivendo, ler, compartilhar e dividir saberes e afetos, mesmo por meio de 

uma tela, alimenta aquilo que temos de mais humano. Pretendemos, portanto, neste 

resumo expandido, apresentar breves reflexões sobre o Clube de Leitura da FLISM, 

uma atividade de extensão de leitura literária, desenvolvida por nós como mediadores. 

Para isso, utilizamos uma abordagem bibliográfica, apoiados em Petit (2013), Cosson 

(2019) e na pesquisa Retratos da Leitura (2019). 

A Retratos da Leitura (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2019) apontou que 82% dos 

entrevistados gostaria de ler mais. Para eles, alguns empecilhos para não ler são: falta de 

tempo, preferência por outras atividades, falta de paciência, cansaço, distanciamento de 

bibliotecas, preço elevado dos livros, e falta de dinheiro para a compra de livros. 

Levando em consideração esses dados, resolvemos adotar materiais disponíveis em 

formato pdf e organizar encontros atrativos e mais democráticos possíveis. Além disso, 

a pesquisa demonstra que o maior entrave para a leitura é, na opinião dos entrevistados, 

a falta de paciência. Nesse sentido, percebemos o quanto é importante a mediação 

literária. Para Petit (2013), a leitura tem sido atrelada a uma obrigação, ou seja, “é 

percebida [...] como um gesto asséptico, de conformismo, de submissão” (PETIT, 2013, 

p. 22). Assim, “abrir tempos, espaços onde o desejo de ler possa traçar seu caminho, é 

uma postura que se deve manter muito sutilmente para que dê liberdade, para que não 

seja sentida como uma intromissão” (PETIT, 2013, p. 26). A pesquisadora sinaliza que 

isso leva o mediador a refletir sobre sua função e sobre sua própria relação com a 

leitura.  

 A ideia do Clube da FLISM foi aprimorada a partir de leituras teóricas sobre 

leitura e mediação. Esses estudos nos ajudaram a aperfeiçoar os conhecimentos sobre 

mediação literária e buscar inspiração para a criação do Clube. A partir disso, iniciamos 

a divulgação da iniciativa através do Instagram da FLISM, buscando atingir o mais 

variado público (Figura 1). 
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Figura 1 – Divulgação do Clube de Leitura no Instagram 

 
Fonte: Instagram da FLISM (2021) 

 

Ao longo desses três meses de atividades, construímos junto dos participantes 

um cronograma de leitura, com base na programação da quarta edição da FLISM, 

constituído pelas seguintes obras: A hora e vez de Augusto Matraga, de Guimarães 

Rosa; Dois irmãos, de Milton Hatoum; Marido e outros contos, de Lídia Jorge e Os 

tambores silenciosos, de Josué Guimarães. Para Petit (2013), a leitura é “uma 

experiência insubstituível, em que o íntimo e o compartilhado estão ligados de modo 

indissolúvel, e de que o desejo de saber, a exigência poética, a necessidade de relatos e 

[...] de simbolizar nossa experiência constituem a especificidade humana” (PETIT, 

2013, p. 32).  
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Apropriando-nos das palavras de Cosson, podemos afirmar que o Clube de 

Leitura é uma prática que “torna explícito o caráter social da interpretação dos textos; 

estreita os laços sociais, reforça identidades e a solidariedade entre as pessoas”. Além 

disso, possui “um caráter formativo que proporciona uma aprendizagem coletiva e 

colaborativa ao ampliar o horizonte interpretativo da leitura individual por meio do 

compartilhamento das leituras e do diálogo sobre uma mesma obra” (COSSON, 2019, 

p. 139). 

Para encerrar, partimos da fala de Lídia Jorge na FLISM 2021: “somos uma 

espécie de clã da literatura; [não podemos deixar] que esmaguem esse núcleo; [se assim 

for], nós vamos obscurecer o futuro de toda a gente”. A literatura é um bem cultural e 

precisamos cultivá-la e democratizá-la a partir da mediação literária. É em busca dessa 

democratização e humanização (CANDIDO, 2004) que defendemos espaços, como o 

Clube de Leitura da FLISM. Desse modo, nosso próximo passo é investigar, por meio 

de um questionário, as impressões e experiências dos integrantes durante os encontros 

quinzenais promovidos pelo Clube a fim de ampliar nossas reflexões sobre mediação e 

clube de leitura.  
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Resumo simples

O Grupo Sarandeiros busca a valorização da cultura brasileira, por meio da tradução

artística das manifestações populares. Expande seus ideais em forma de projetos

escolares, formando grupos com alunos de escolas, introduzindo vários estudantes ao

mundo da dança e influenciando suas carreiras e projetos de vida universitária. Diante

da pandemia, foi necessário buscar outros meios de manter tais projetos funcionando de

maneira alternativa. Afinal, como o Grupo Sarandeiros influenciaria seus alunos das

escolas e quais alternativas seriam encontradas, diante da pandemia, para que os

trabalhos escolares continuassem vivos? Os objetivos da pesquisa foram compreender a

importância da manutenção dos ensaios nos grupos escolares durante o isolamento

social e identificar as estratégias utilizadas para promover e assegurar o envolvimento

dos alunos com os grupos.

Palavras-chave: Dança; Sarandeiros; Pandemia.

3

2 Estudante da UFMG em Ciências do Estado e da ESDHC em Direito Integral, cursando o 6º período em
ambas. Dançarina desde os 9 anos de idade, integrante do Sarandeiros desde 2010 até os dias atuais.

1 Eixo 2:  Produção Artística e Cultural.
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Introdução

Sarandeiros significa viajantes pelo mundo que levam sua cultura, o Grupo de

dança Sarandeiros é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais

que busca a valorização da cultura brasileira, por meio da tradução artística das

manifestações populares. Expande seus ideais em forma de projetos escolares,

formando grupos com cerca de alunos das unidades do Colégio Santo Agostinho e

Salesiano, introduzindo vários estudantes ao mundo da dança e influenciando suas

carreiras e projetos de vida universitária. Diante da pandemia, foi necessário buscar

outros meios de manter tais projetos funcionando de maneira alternativa.

Objetivos

Os objetivos da pesquisa foram compreender a importância da manutenção dos ensaios

nos grupos escolares durante o isolamento social e identificar as estratégias utilizadas

para promover e assegurar o envolvimento dos alunos com os grupos.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Afinal, como o Grupo Sarandeiros UFMG influenciaria seus alunos das escolas e

quais alternativas seriam encontradas, diante da pandemia, para que os trabalhos

escolares continuassem vivos? Os objetivos da pesquisa foram compreender a

importância da manutenção dos ensaios nos grupos escolares durante o isolamento

social e identificar as estratégias utilizadas para promover e assegurar o envolvimento

dos alunos com os grupos. A pesquisa foi realizada com base nos métodos qualitativos

de coleta de dados. Principalmente, por meio de entrevistas realizadas com os

coordenadores dos projetos. Ademais, é possível a considerar como uma pesquisa de

campo, devido a atuação direta da autora como dançarina do grupo, advinda do projeto

escolar do Colégio Santo Agostinho de Contagem.
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Resultados, discussão e análises

O Sarandeiros do Colégio Santo Agostinho da unidade de Contagem, surgiu em 2010

e perdura até os dias atuais, completando no final deste ano 11 anos. Atualmente, conta

com 3 subgrupos de faixas etárias diferentes: Mirim, Infantil e Juvenil. Cada um desses

subgrupos possui em torno de 30 alunos, totalizando quase 100 alunos envolvidos no

projeto ao todo.

O grupo já vivenciou inúmeras turnês por cidades do Brasil e países, como Argentina

em 2013, México em 2016 e Portugal em 2019, o que somente comprova a qualidade e

competência do professor coordenador Petrônio Alves e seus estudantes.

Durante a pandemia, a solução encontrada foi a adaptação dos ensaios para o modelo

online, por meio de diversos projetos como o “Dançando em casa com o Sarandeiros” e

os relatos de alunos e parentes sobre como o Sarandeiros marcou e marca a vida de

todos da família agostiniana. Contando com uma edição impecável, os vídeos dos

estudantes dançando em casa coreografias do grupo foram divulgadas nas redes sociais,

principalmente pelo instagram, com o intuito de manter vivo o trabalho de 11 anos de

grupo, tendo também sido inaugurado um espetáculo, produzido inteiramente online,

chamado “VIVA!” em comemoração aos 10 anos do grupo em 2020.

Considerações

Em suma, a manutenção dos ensaios ocorreu, por meio da produção de vídeos de

coreografias dos grupos escolares e ensaios em plataformas virtuais. Considerando a

quantidade de vídeos produzidos, o número de alunos que se dispuseram a participar e

os relatos dos professores entrevistados, avaliamos que as atividades promovidas

obtiveram resultados desejados. O grupo na quarentena, promoveu a sensação de

pertencimento entre os alunos.
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Resumo 
 
Este projeto tem o objetivo geral de promover reflexões da situação de conflito 
socioambiental, realidade cada vez mais presente entre os habitantes de Minas Gerais, 
pautando-se na investigação dos regimes de memória e as guerras de narrativas 
associados às estas situações de conflitos a partir de um ponto de vista interdisciplinar e 
que integre a indissociabilidade da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão. Para tanto, 
promovemos a produção, circulação e aplicação de produtos extensionistas apresentados 
nestas comunicação. 
 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Pós-doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do projeto, email: luanacampos@insod.org. 
3 Professora da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do projeto, email: miriamhermeto@gmail.com. 
4 Estudante do curso de graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, voluntária do projeto, email: 
luisaana700@gmail.com. 
5 Estudante do curso de graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, bolsista do projeto, email: 
analuizahosken99@gmail.com. 
6 Estudante do curso de graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, voluntária do projeto, email: 
brunapiteres99@gmail.com. 
7 Estudante do curso de graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, voluntária do projeto, email: 
gabrielasantanab@outlook.com. 
8 Estudante do curso de graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, voluntário do projeto, email: 
jaochamon@gmail.com. 
9 Estudante do curso de graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, bolsista do projeto, email: 
marianaloures15@gmail.com. 
10 Estudante do curso de mestrado em História da Universidade Federal de Minas Gerais, bolsista do projeto, email: 
samuelantunesh@gmail.com. 
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Palavras-chave 
 
Memória Social; Mineração; Conflitos Socioambientais; Material Didático. 
 
Introdução 
 
Este projeto em desenvolvimento é um desdobramento do projeto denominado “A 
memória social dos conflitos socioambientais: as guerras de narrativas sobre a mineração 
em uma perspectiva histórica” que foi iniciado em 2019 e é desenvolvido pela equipe do 
Núcleo de História Oral (NHO) do Laboratório de História do Tempo Presente (LHTP) 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Tem por objetivo geral promover reflexões da situação de conflito 
socioambiental, realidade cada vez mais presente entre os habitantes de Minas Gerais, 
pautando-se na investigação dos regimes de memória e as guerras de narrativas 
associados às estas situações de conflitos a partir de um ponto de vista interdisciplinar e 
que integre a indissociabilidade da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão. Outro importante 
objetivo do projeto se filia à divulgação científica da pesquisa para, junto e com as 
comunidades atingidas, de modo a não somente fazê-las refletir, narrar e registrar suas 
memórias de forma crítica sobre suas experiências por meio de uma interação dialógica, 
como também no intuito de qualificar seus conhecimentos a respeito da realidade dos 
conflitos socioambientais para que possam participar de maneira engajada na mudança 
da realidade social, o que promove o impacto e a transformação social. Relevante destacar 
que tais objetivos se filiam às perspectivas mais abrangentes do campo da História Pública 
e História do Tempo Presente além de estar fundamentada, ainda, nos parâmetros de ações 
extensionistas seguindo a Política Nacional de Extensão Universitária (PNEU, 2012).  

Materiais e Métodos 

O projeto se desenvolveu em sua primeira etapa, a partir de levantamentos realizados em 
fontes primárias (fundamentalmente jornais e revistas) postos em contraste com as fontes 
secundárias (referências bibliográficas) para o entendimento das incursões sobre o meio 
ambiente e, especialmente, sobre a mineração, ao longo do tempo, tendo como início do 
recorte temporal a década de 1950, momento identificado como sendo de modernização 
dos empreendimentos minerários em Minas Gerais. A partir dos resultados obtidos e que 
foram sistematizados em um banco de dados, iniciamos a segunda etapa do projeto que, 
incialmente, previa o levantamento de fontes orais junto às comunidades impactadas pela 
situação do rompimento de barragens, como destaque para o caso da Barragem do 
Córrego do Feijão (2019) em Brumadinho, Minas Gerais. No entanto, alterações foram 
registradas na segunda etapa do projeto, a fim de promover uma aproximação junto aos 
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potenciais entrevistados a partir da inserção e aproximação com as comunidades 
escolares. Nesse sentido, o levantamento arquivístico e bibliográfico permaneceu, mas 
com o intuito de desenvolver não só uma narrativa historiográfica sobre essa temática, 
que costuma ser retratada majoritariamente por outras áreas, mas também de modo a 
produzir materiais didáticos (especialmente jogos) para a difusão de informações que, por 
vezes, permanecem dentro dos cânones acadêmicos.  

Nesta segunda etapa do projeto passamos a nos dedicar, então, à criação de produtos 
extensionistas destinados à educação básica, uma vez que já desenvolvemos os protótipos 
de dois jogos didáticos que denominamos “Horizontes Sensíveis: jogos sobre os conflitos 
socioambientais” e que foram aplicados em grupos de comunidades escolares do ensino 
básico para adequação e melhor aperfeiçoamento da proposta. Os resultados ainda se 
encontram em desenvolvimento, mas já foi possível entrar em contato e apresentar para 
diferentes públicos, permitindo o alcance didático desses materiais que perpassa desde 
crianças e adolescentes, até professores e acadêmicos.  

Breves discussões 

Em se tratando dos produtos extensionistas em desenvolvimento, trata-se de um kit 
didático contendo dois diferentes jogos didáticos intitulados “Horizontes Sensíveis: jogos 
sobre os conflitos socioambientais”, cujos protótipos já foram produzidos e testados junto 
à comunidade escolar, a saber: 

- Jogo de Tabuleiro: seu funcionamento é inspirado no conhecido jogo de tabuleiro 
“Perfil” (Grow), que pode ser jogado em duplas, trios ou em grupos maiores. Os jogadores 
têm a sua escolha cartas divididas em quatro categorias (ano, conceito, eventos e agentes) 
que possuem até cinco dicas para que, através da dinâmica de perguntas e respostas, a 
equipe consiga chegar ao conhecimento da carta sorteada. As rodadas são marcadas no 
tabuleiro por pedras extraídas da mineração em nosso território, o que incentiva 
conhecimentos de aspectos mineralógicos. É indicado para pessoas a partir de 12 anos e 
incentiva o conhecimento de conteúdo específico relacionado à questão ambiental, 
partindo de datas ou situações/eventos de relevância pra a memória social dos conflitos 
socioambientais, até os entendimentos de pessoas ou instituições de envolvidos nas 
questões ambientais, além de conceitos específicos a este campo. O jogo prevê a 
construção de cartas pelos próprios participantes, de modo a ampliar as informações e 
conteúdos do jogo a partir dos seus usos e significados comunitários. 

- Quebra-Cabeça: consiste em um conjunto de três quebra-cabeças contemplando, cada 
um deles, uma imagem do “antes”, “durante” e “depois” do rompimento da Barragem do 
Córrego do Feijão, utilizando-se, dessa forma, de uma linguagem não verbal, que 
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transmite, simbolicamente, a magnitude do ocorrido e os impactos na comunidade local, 
além de alcançar públicos de diferentes faixas etárias. As fotografias utilizadas podem ser 
produzidas pela comunidade. 

A produção desses jogos didáticos se mostra especialmente relevante tanto pelo conteúdo 
quanto pela abordagem empregada. Em se tratando do conteúdo, afirma-se que é uma 
temática tão contemporânea, mas, ao mesmo, tão invisibilizada pelas estruturas de poder 
estabelecidas entre os agentes e agências envolvidos com a questão ambiental no país. 
Além dos múltiplos interesses relacionados ao tema, em grande medida pautados pela 
unicidade das questões econômicas, a complexidade de conceitos e procedimentos legais 
se mostra como um impedimento à participação democrática e acessível a todos os 
cidadãos. Adiciona-se a isto, as situações traumáticas e bastante sensíveis e mesmo 
violentas pelas quais as comunidades impactadas pelos conflitos socioambientais estão 
inseridas. Assim, a abordagem escolhida de aproximação às comunidades e sensibilização 
da sociedade de forma mais ampla, passa por recursos lúdicos que promovem a ampliação 
do conhecimento sobre os conflitos socioambientais, de modo a promover não somente 
aquisição de conhecimento, aprofundamento do conhecimento prévio, como também 
reflexões críticas promovidas de forma ética, responsável e de forma coletiva. Isso, a 
partir da formação dos sujeitos no ambiente escolar, ambiente privilegiado para uma 
relação dialógica e de trocas de vivências entre seus partícipes. Por fim, a utilização 
desses recursos didáticos no ambiente escolar – e mesmo fora dele – propicia ações de 
direito à memória, posto que colocam em contraste as experiências vividas pelo grupo, 
de forma a expor outras memórias e histórias decorrentes dos contextos socias 
específicos. 

Considerações Finais 

O contexto de expansão da atividade minerária em grande escala na região do 
Quadrilátero Ferrífero-Aquífero em Minas Gerais, vivido nas últimas décadas, e seus 
desdobramentos relacionados aos impactos socioambientais de grande envergadura, têm 
provocado inúmeras situações de conflito. Tais enfrentamentos se situam não somente na 
instância econômica, mas se refletem nas bruscas alterações dos modos de vida locais, 
nas disputas territoriais, nas modificações do meio ambiente, na destruição do patrimônio 
cultural, nos conflitos de direitos à memória. Esse contexto de disputas de lógicas 
diferenciadas e contrastantes da noção de desenvolvimento e da apropriação do ambiente 
provoca confrontos e reflete práticas de desigualdades e violências múltiplas, em grande 
medida resultado de um conjunto de normas construídas e pactuadas em níveis nacional 
e internacional que privilegiam a manutenção de interesses hegemônicos, associados à 
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distorção dos mecanismos de participação política que começaram a ser instituídos no 
período pós-ditatorial. 

Neste sentido, é fundamental estabelecer ações junto a sociedade – incluindo as 
comunidades diretamente atingidas – a partir de uma interação dialógica que contribua, 
efetivamente, às questões sobre as quais precisam deliberar, posto que estão inseridos 
nesta realidade que muitas vezes não os beneficiam, mas, ao contrário, tiram seus direitos 
fundamentais. E a atuação no ambiente escolar, como se trata esta proposta em tela, 
empregando-se os jogos didáticos, permite privilegiar a formação crítica dos sujeitos 
desde a mais tenra idade e a partir de metodologias que estimulem a participação e a 
democratização do conhecimento, colocando em relevo a contribuição de atores não 
universitários em sua produção e difusão. Abrem-se, pois, múltiplas possibilidades de 
articulação entre a Universidade e a sociedade, cujas ações oferecem contribuições 
relevantes para a transformação do social, visando a superação das desigualdades 
epistêmicas e a exclusão de determinados grupos nos procedimentos memorialísticos 
relacionados ao contexto de conflitos socioambientais. Isto, porque a proposta destes 
jogos didáticos fortalece a relação autônoma e crítico-propositiva da Extensão 
Universitária com a sociedade por meio ações capazes de gerar impacto social a partir da 
formação escolar dos envolvidos.  

Portanto, este projeto em execução, em parceria com a Pró-reitora de Extensão 
(Proex/UFMG), divulgado por meio desta comunicação, tem o intento de lançar olhar 
para os resultados ainda em desenvolvimento, mas que projetam o lugar da universidade 
no compromisso com as demandas da sociedade. 
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Resumo 
 
Os agricultores familiares da região da Campanha Gaúcha estão suscetíveis a 
adversidades de distintas naturezas. Em Santana do Livramento (RS), a falta de apoio 
político contribui(u) para que a consolidação dos canais curtos de comercialização seja 
consequência das ações dos produtores. Neste sentido, o estudo analisou a dinâmica da 
produção e comercialização dos feirantes expositores na zona urbana do município. A 
pesquisa caracteriza-se como qualitativa, realizada a partir de revisão bibliográfica, 
entrevistas semiestruturadas a dez feirantes e observações em quatro feiras do 
município. Foram identificados feirantes ligados à Associação Santanense de 
Produtores Hortigranjeiros e ao Movimento dos Sem Terra. Cada feira possui data, local 
e estratégia de organização distintas. Apesar das precárias condições de infraestrutura, 
as feiras se mantêm pelas relações de confiança e reciprocidade.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento local; Cadeias curtas; Mercados de proximidade. 
 

Introdução 

Os desafios à reprodução socioeconômica da agricultura familiar na região da 

Campanha Gaúcha são muitos, a citar a precária infraestrutura e a frágil teia de 

incentivos locais. Contudo, o contingente de dificuldades em geração de renda é 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão 
da AUGM.  
2 Professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNIPAMPA. Email: 
alessandratroian@unipampa.edu.br.  
3 Professora do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento da UFSM. Email: 
sibele.oliveira@ufsm.br. 
4 Mestranda em Economia do Desenvolvimento · PUCRS, email: mlc.aguirre93@gmail.com. 
 

793

mailto:alessandratroian@unipampa.edu.br
mailto:sibele.oliveira@ufsm.br
mailto:mlc.aguirre93@gmail.com


                              

 

minimizado pelo esforço coletivo em escoamento da produção em canais curtos de 

comercialização. Como no restante do Brasil, na mesma lógica das formas tradicionais 

de troca características da agricultura familiar, os produtores de Santana do Livramento 

se articulam em feiras no centro da cidade para escoar sua produção. Ao ingressar nos 

mercados locais, os produtores familiares fortalecem o tecido social e produtivo do 

desenvolvimento.  

No entanto, por causa da concorrência com redes de supermercados e da 

fragilidade das políticas públicas que fomentam o desenvolvimento de feiras em 

Santana do Livramento, as feiras são suscetíveis a vulnerabilidades de diferentes 

naturezas, que ameaçam seu desempenho e capacidade de abastecimento alimentar. 

Neste sentido, a presente pesquisa visa: a) identificar os pontos de 

comercialização/feiras realizadas pela agricultura familiar; b) averiguar a relação entre a 

estratégia de comercialização e a realização pessoal dos feirantes; c) elencar os entraves 

enfrentados pelos feirantes na comercialização.  

A relevância do estudo está em compreender os desafios que a agricultura 

familiar vivencia no município em relação ao acesso a mercados, bem como contribuir 

academicamente para a criação e o fortalecimento de políticas públicas municipais para 

com a agricultura familiar. O estudo tem caráter qualitativo, com o desenvolvimento de 

revisão bibliográfica, entrevistas semiestruturadas e observação não participante. 

 
Objetivos 

Analisar a dinâmica da produção e comercialização dos (as) feirantes de Santana 

do Livramento (RS). 

 
Materiais e Métodos (Metodologia)  

Ao analisar as dinâmicas de produção e comercialização dos feirantes do 

município, o estudo possui abordagem qualitativa. As técnicas de pesquisa empregadas 

foram: revisão bibliográfica, entrevistas semiestruturadas e observação não participante. 

As entrevistas foram realizadas mediante o uso de roteiro elaborado previamente 

a dez agricultores (as) feirantes de Santana do Livramento, a saber: quatro da Feira da 
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Rua 13 de Maio (sendo uma delas feirante no Terminal da Tamandaré); cinco da Feira 

da Praça General Osório; e um da Feira da Rua Hugolino Andrade, a partir do critério 

de intencionalidade. As entrevistas ocorreram nas feiras, foram gravadas e 

posteriormente transcritas. Para a definição do número de entrevistados, seguiu-se 

Minayo (1994), considerando-se o número suficiente para a reincidência das 

informações.  

Os dados foram analisados mediante o conteúdo das falas dos entrevistados, a 

partir de uma aproximação de Bardin (2011), com o uso de categorias e reagrupamento 

do texto por semelhanças. Os discursos, como forma de preservar a identidade dos 

participantes, estão apresentados com a ordem de realização das entrevistas seguidos da 

feira em que o entrevistado participa. 

 

Resultados, discussão e análises 

A pesquisa identificou quatro pontos de comercialização direta em Santana do 

Livramento, a saber: as feiras da Rua Treze de Maio e do Terminal Rodoviário da 

Tamandaré, vinculadas ao MST e que ocorrem nas quartas e sextas-feiras, 

respectivamente; e as feiras da Praça General Osório e da Rua Hugolino Andrade, onde 

a primeira ocorre às terças e sextas-feiras e a segunda aos sábados. Os agricultores 

produzem e comercializam os mesmos alimentos nas quatro feiras: hortigranjeiros, 

conforme a estação e de acordo com a sazonalidade (tal como: laranjas, bergamotas e 

feijão-miúdo no outono; morangos no final do inverno e início da primavera; figos no 

verão; entre outros), ovos e mel. Além do mais, são ofertadas nas feiras pães, doces 

(compotas e rapaduras) e laticínios (iogurte, manteiga, nata, queijos, dentre outros).  

As especificidades de cada feira podem ser observadas no Quadro 1. Apesar de 

estarem localizadas em pontos de grande circulação de pessoas no centro de Santana do 

Livramento, as feiras funcionam em espaços com precárias condições de infraestrutura, 

próximas a supermercados e fruteiras. Ainda assim, os feirantes possuem clientela fixa, 

havendo relações de confiança e reciprocidade.  
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Quadro 01 – Feiras de Agricultura Familiar em Santana do Livramento (RS) 
Critérios de 
especificidade 
da feira 

Feira da rua 
Treze de Maio 

Feira da rua 
General Osório 

Feira da rua 
Hugolino Andrade 

Feira do Terminal 
da Tamandaré 

Dia de 
realização Quartas-feiras Terças e sextas-

feiras Sábados Sextas-feiras 

Participantes 

Oito agricultoras, 
que se intercalam 
em duplas a cada 
quarta-feira 

Oito agricultores, 
alguns com 
agroindústria 

Duas famílias, cada 
uma com uma banca 

Uma feirante que 
representa outras 
famílias que 
comercializam 
também na feira da 
rua 13 de Maio 

Proveniência 
dos 
produtores 

Agricultores da 
Reforma Agrária 
do Assentamento 
Cerro dos Munhoz,  

Agricultores 
familiares da Linha 
Passo do 
Guedes/Vigia 

Agricultores 
familiares da Linha 
Passo do 
Guedes/Vigia 

Agricultora da 
Reforma Agrária 
do Assentamento 
Cerro dos Munhoz 

Natureza e 
histórico 

A feira é uma 
cooperação entre o 
grupo de feirantes 

Organizada pela 
ASPH e pela 
Emater. 

Organizada pela 
ASPH e pela 
Emater. Espaço 
adquirido por meio 
de política pública 
municipal 

Representada só 
por uma banca, a 
feira existe desde o 
início de 2018. A 
responsável 
também vende na 
rua 13 de Maio. 

Localização 
estratégica 

Localiza-se a uma 
quadra de um 
supermercado de 
grande porte 

Espaço com ampla 
circulação de 
consumidos 

Baixo fluxo de 
circulação de 
pessoas, o espaço 
não é bem 
localizado, esconde 
os feirantes e 
produtos. 

Localiza-se na 
esquina de uma 
fruteira de grande 
porte 

Meios de 
pagamento 

Não aceita cartão 
de crédito 

Não aceita cartão de 
crédito 

Há opção de 
pagamento ser via 
cartão de crédito 

Não aceita cartão 
de crédito 

Organização 
administrativa 

Lucro e custos são 
divididos entre os 
produtores 

Não existe 
cooperação nas 
vendas entre os 
feirantes, cada um 
vende o seu produto 
– são concorrentes 

Não existe 
cooperação nas 
vendas entre os 
feirantes, cada um 
vende o seu produto 
– são concorrentes 

Quando leva 
produtos das 
feirantes da 13 de 
Maio, o lucro é 
dividido conforme 
as vendas. 

Expectativas 
dos 
produtores 

Estão esperando 
verba municipal 
para a abertura de 
uma agroindústria 

A feira recebe 
assistência técnica 
da Emater. 
Contudo, há maior 
conformismo em 
relação às precárias 
condições do espaço 

Maior conformismo 
em relação às 
precárias condições 
do espaço 

Espaço precário: 
sem acesso a água, 
banheiro e com 
pouca sombra. Não 
recebe assistência 
técnica 

Promoções - Coletividade -  Individualidade - Individualidade - Coletividade. 
Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de campo (2019). 
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Considerações  
Apesar de contar com população de aproximadamente 83 mil habitantes (IBGE, 

2019), foi possível identificar somente quatro pontos de comercialização direta entre 

agricultores familiares e consumidores no município de Santana do Livramento. Ambas 

emergiram de iniciativas coletivas e institucionais, promovidas com o auxílio da 

Emater, da associação de produtores rurais e por agricultores familiares assentados em 

parceria com o Movimento dos Sem Terra.  

Infere-se que existe alta capacidade de resiliência dos feirantes frente às 

adversidades estruturais e econômicas que lhes são apresentadas. Da mesma forma, pela 

manifestação de sentimentos positivos em relação ao contato direto com os 

consumidores, os agricultores sentem-se realizados por contribuir para a segurança 

alimentar no município. 

Dentre as ações passíveis de ser implementadas com vistas ao desenvolvimento 

dos mercados locais e canais curtos de comercialização em Santana do Livramento, 

citam-se os esforços em publicidade e comunicação das atividades realizadas pelos 

feirantes, de modo a oportunizar maior visibilidade aos grupos e, dessa forma, melhorar 

a qualidade de vida e o resultado dos trabalhos lá expostos. Ademais, a conscientização 

social, por meio de ações educativas e de capacitação, pode ajudar a sociedade 

santanense a reconhecer o papel desempenhado pelos atores locais no desenvolvimento 

regional. Neste sentido, destaca-se o papel preponderante das universidades, tanto a 

Universidade Federal do Pampa quanto da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul, ambas com campi em Santana do Livramento. 
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Resumen

En este estudio se presenta la experiencia de trabajo entre dos agentes

institucionales: Facultad de Psicología de la Universidad de la República y el Ministerio

de Desarrollo Social. El trabajo tuvo como objetivo profundizar en el relacionamiento

de las instituciones mencionadas previamente. A su vez, se pretendió difundir el

conocimiento psicométrico y de evaluación en el desarrollo infantil en Uruguay. En este

estudio se presentan los principales resultados y una leve discusión referida al tema de

estudio.
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Introducción

La atención oportuna del desarrollo infantil es un tema de gran interés y

relevancia en la política pública contemporánea. De hecho, uno de los objetivos del

Desarrollo Sostenible 4 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere a la

evaluación de los niveles de desarrollo de los niños al terminar la primera infancia y

cómo están preparados para la escuela. Sin embargo, en América Latina son escasas las

encuestas o mediciones sistemáticas del desarrollo infantil a nivel poblacional y no hay

un consenso claro de cuáles son los mejores instrumentos o formas de medirlo. Esto

podría deberse a las críticas que reciben muchos instrumentos por su diversa calidad

psicométrica.

Uruguay es un país de América del Sur con 3.505.985 habitantes (Instituto

Nacional de Estadística, 2019), el cual ocupa el puesto 55 en el Índice de Desarrollo

Humano (United Nations Developmental Programme, 2020). Uruguay ha avanzado en

la evaluación del desarrollo a través de diversos organismos. Sin embargo, existe una

confianza dispar sobre las formas de evaluación del desarrollo y su calidad. Por

ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) del Uruguay es un organismo

público con el objetivo de asesoramiento referido a las políticas públicas, diseño,

coordinación y planificación de diversos programas enfocados al desarrollo social en

Uruguay 6. Desde el MIDES se desarrolla la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y

Salud 7 (ENDIS). La ENDIS es una encuesta nacional que trabaja sobre una muestra

representativa uruguaya de niños.. A su vez, existen otros organismos gubernamentales

que trabajan en la evaluación del desarrollo, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la

Universidad de la República (UdelaR). La línea de Evaluación del Desarrollo de la

UdelaR8 se ha enfocado en dar relevancia a la articulación de funciones universitarias en

su trabajo, teniendo un fuerte enfoque en desarrollar actividades en el medio y extensión

a través del diálogo articulado con actores y usuarios vinculados al uso de los

8 https://cibpsi.psico.edu.uy/es/
7 https://www.ine.gub.uy/endis
6 https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/institucional/cometidos

2

799

https://cibpsi.psico.edu.uy/es/


instrumentos de evaluación. Este vínculo ha permitido retroalimentar la investigación y

la enseñanza, generando una sinergia que ha permitido el desarrollo de varios proyectos

con diferentes actores sociales vinculados a la primera infancia.

Es objetivo de este estudio relatar la experiencia de trabajo de extensión de la

línea Evaluación del Desarrollo con los actores vinculados a la ENDIS. Los objetivos

específicos son (a) profundizar en el relacionamiento de los agentes universitarios

vinculados a la evaluación del desarrollo con el medio; y (b) difundir el conocimiento

psicométrico y la evaluación del desarrollo aplicado a la ENDIS, con especial foco en

qué implicancias tienen para su uso por parte de actores de la política pública y

profesionales vinculados a la primera infancia.

Metodología

Para articular las demandas surgidas por los actores vinculados a la gestión de la

ENDIS y del equipo de Facultad de Psicología, se desarrollaron una serie de estrategias

de integralidad de funciones inherentes a la extensión universitaria tal como es

concebida por el modelo latinoamericano de la UdelaR. Por tanto, la escucha activa y

los encuentros/reuniones con los actores de gobierno encargados de la ENDIS fue una

estrategia clave a los inicios para definir los objetivos de la colaboración. La demanda

original se refería a identificar las limitaciones en la interpretación que tenían los

instrumentos de desarrollo de la ENDIS (en concreto: Child Behavior Checklist

(CBCL); Ages & Stages Questionnaires Third Version (ASQ-3) y Ages & Stages

Questionnaires: Social–Emotional (ASQ-SE)).

Luego de operacionalizar la demanda, con base en un proceso de

co-construcción de la misma, se definió el eje investigación de la colaboración y se

definió la estrategia de intercambio y difusión de los resultados con base en las

necesidades identificadas. Durante este proceso de elaboración de documentos existió

3
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un intercambio fluido con los actores del MIDES, frecuentemente vehiculizado por la

integración del equipo de trabajo de una de las técnicas.

La estrategia de difusión y aproximación al medio consistió en la difusión

mediante eventos de presentación de los resultados, intercambios con el equipo

encargado de la gobernanza de la encuesta, reuniones de seguimiento, informe de

implicaciones para la política pública y difusión a través de blogs especializados en

primera infancia y desarrollo cognitivo. Las actividades fueron realizadas desde un

equipo y con un enfoque interdisciplinar entre la Facultad de Psicología y el equipo de

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES.

Resultados, discusiones y análisis

El relacionamiento con los agentes se realizó con éxito. La difusión de los

conocimientos generados se realizó satisfactoriamente mediante jornadas de

divulgación realizadas desde el MIDES en diferentes instituciones públicas. Los

actores realizaron consultas, despejaron dudas, y se vehiculiza una discusión respecto

a las implicaciones de la utilización de instrumentos en análisis de las rondas previas

de la ENDIS así como las perspectivas en futuras rondas de la encuesta, que es de

carácter longitudinal. Se realizaron publicaciones en documentos de amplio acceso

público, como lo es MIDES (2020). De ellos, más adelante se derivaron artículos

científicos en revistas arbitradas: Alvarez-Nuñez, González, Rudnitzky &

Vásquez-Echeverría. (2020 y 2021) y Vásquez-Echeverría, Alvarez-Nuñez, González

& Rudnitzky (2020).

En los informes de políticas públicas se hizo notar a las autoridades competentes

que algunos de los instrumentos de medición empleados tenían un efecto techo que

dificulta su uso en Uruguay. A su vez, se destacó la importancia de las variables socio

demográficas y de salud mental de los progenitores en el desarrollo infantil. Por

ejemplo, se destacó que la depresión materna es una variable con fuerte relación en el

4
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desarrollo infantil, esto recalca la importancia de las políticas públicas dirigidas a la

salud mental de los padres. A su vez, se resaltó la importancia de cómo se evalúan las

variables de interés en los estudios. Específicamente se evidenció que la violencia

paterna expresada hacia los niños difiere según su forma de evaluación, específicamente

la auto-reportada por el referente y la observada por el encuestador. Es así que se

recomendó prestar cautela en cómo se recogen los datos y en la importancia de

considerar el método de recolección en la interpretación de los resultados.

Consideraciones

Este trabajo reporta una experiencia positiva de articulación de funciones de

investigación y extensión en un área poco tradicional en nuestro país: la psicometría y la

evaluación del desarrollo. Por tanto, fue una experiencia que supuso muchos desafíos

para nosotros como agentes universitarios en la construcción de vínculo y la elaboración

de conocimiento socialmente pertinentes, ajustados a las demandas de los actores

sociales, en ese caso vinculados a las políticas públicas en primera infancia. Esta

experiencia nos muestra que es posible este vínculo entre actores universitarios y de

elaboración de políticas, así como el acercamiento a los profesionales en el área. Sin

embargo, consideramos necesario un mayor acercamiento y vinculación entre diversos

actores de la comunidad para que se popularicen los conocimientos derivados de la

implementación de la ENDIS, así como sus fortalezas y limitaciones para dirigir la

acción profesional y gubernamental. Por otra parte, el consenso entre actores

universitarios y gubernamentales es que es necesario continuar divulgando los

conocimientos derivados de esta y otras experiencias en diversos medios de

comunicación (académicos y no académicos), ya que los datos de la ENDIS tienen gran

potencial de informar a la política pública.
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Como espaço potente na comunidade onde está alocada, a Horta Agroecológica 
Comunitária Neide Vaz (HACNV) o projeto está em desenvolvimento desde março de 
2018, junto à Associação de Moradores Dom Ivo Lorscheitter (AMDIL). O objetivo geral 
do projeto é promover a segurança alimentar, o cooperativismo, a economia solidária, a 
educação ambiental e o bem-estar social. Pela densidade populacional onde se 
concentram um número significativo de carroceiros, carrinheiros e catadores de materiais 
recicláveis, buscou-se viabilizar ações voltadas, sobretudo, para as famílias dos 
carroceiros.  Por meio de orientações, visitas domiciliares, vínculo com os residentes da 
comunidade e usuários do SUS adstritos pela ESF Maringá.  

 
Palavras-chave: Saúde pública; Carroceiros; Sustentabilidade; Horta Comunitária; Bem-

estar animal. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Em novembro de 2016, a partir de uma proposta da diretoria da associação de moradores 

do loteamento Dom Ivo Lorscheitter no Bairro Diácono João Luiz Pozzobon (Santa 

Maria-RS) e com apoio inicial do Projeto Esperança/Cooespernça e Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar (COMSEA-SM), iniciou-se um processo que resultou na 

viabilização da Horta Agroecológica Comunitária Neide Vaz (HACNV). Uma Roda de 

Conversa em julho de 2017, no âmbito da 24ª FEICOOP (Feira Internacional de 

Cooperativismo), no Centro de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter resultou na 

institucionalização do projeto em abril de 2018 na UFSM, via Fundo de Incentivo à 

Extensão Universitária (FIEX/PRE) e vinculado ao Departamento de Zootecnia. A horta 

foi implantada num espaço de 1500m², adjacente ao Centro Comunitário, inspirada pelo 

modelo local de economia. Muito além do consumo dos produtos oferecidos pelas hortas 

comunitárias, a prática da agricultura urbana oportuniza a interação social, tirando os 

cidadãos de suas casas e introduzindo-os em espaços públicos, permitindo o contato com 

a terra e produzindo seu próprio alimento (AMARO, 2018).  Atualmente com 18 famílias, 

a horta alterou a paisagem local e a percepção ambiental dos moradores, “emprestando” 

credibilidade para contatos com famílias de carroceiros locais e no entorno, cuja parte da 

renda se baseia na coleta de materiais recicláveis. No contexto de saúde única, os resíduos 
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sólidos urbanos desempenham um papel estratégico na tríade epidemiológica de uma 

comunidade, destacando-se como componente indireto na linha de transmissão de 

doenças, a ação dos vetores e animais sinantrópicos que encontram no habitat do lixo 

condições adequadas para a sua proliferação. Essas famílias em conjunto com a unidade 

de saúde e a escola desempenham um papel potente no processo de educação e saúde 

ambiental. Uma vez que equinos criados em ambientes inadequados e em condições 

estressantes apresentam maior probabilidade de desenvolver doenças que acarretam, além 

do sofrimento animal, a redução de seu desempenho no trabalho (SCARPELLI, 2010).  

 
OBJETIVOS 

Mediante as ações do projeto pretende-se promover a segurança alimentar, o 

cooperativismo, a economia solidária, a educação ambiental e o bem-estar social.  Por 

meio de alimentação saudável, geração de renda, escuta qualificada oferecida pelos 

profissionais da saúde e equipe de atenção psicossocial da ESF Maringá. Agregando 

apoio institucional ao trabalho multidisciplinar da ESF e minimizando a vulnerabilidade 

e exclusão social. Além de potencializar a consciência ambiental das famílias que atuam 

como multiplicadores na comunidade. Com objetivos específicos de produzir hortaliças, 

plantas fitoterápicas e condimentares; Sistematização da escala de produção e manejo 

integrado de pragas e doenças; Ampliação do sistema de captação de água pluvial; 

Aplicação de formulário de pesquisa socioeconômica e ambiental; Planejamento de 

educação ambiental manejo integrado de resíduos sólidos; Estimulo e articular ações para 

a implantação e implementação de hortas agroecológicas comunitárias junto a outras 

associações de moradores;  Ação com carroceiros por meio da implantação de pastagens 

de inverno e verão e apoio veterinário e zootécnico. o projeto busca estimular o 

protagonismo das famílias. 

METODOLOGIA 
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A partir da problemática ambiental, densidade populacional de animais e após 

contatos prévios com os agricultores da horta e carroceiros locais, foi usado como 

metodologia um questionário a fim de delimitar as características psicossociais, 

sanitárias, de bem-estar dos animais domésticos e quantificar os animais microchipados. 

Por meio de instruções sobre nutrição, alimentação, vacinação, vermifugação, 

casqueamento e ferrageamento dos animais, pretende-se garantir e estimular a posse 

responsável dos equinos, ademais ações de educação em saúde sobre segurança no 

trânsito, manejo adequado dos animais priorizando o bem-estar e informações acerca das 

principais zoonoses. Rodas de conversa como local de encontro acadêmico-comunitário 

e as reuniões de confraternização para o fortalecimento dos vínculos sociais, bem como 

as oficinas e abordagens técnicas (sempre seguidas de discussão em grupo).  

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO 

 

A área situada ao lado da horta comunitária com aproximadamente um (1) hectare, foi 

disponibilizada e preparada para a pastagem, sendo que precisa ainda de cercamento em 

uma das laterais e a limpeza de lixo que está sendo depositado na entrada do local. Para 

isso, pretendemos organizar mutirões de trabalho entre as famílias e colaboradores. O 

trabalho de promoção da saúde, articulação intersetorial, interdisciplinar e voltado para a 

realidade ambiental da comunidade visa gerar transformação social para a qualidade de 

vida garantindo o direito das gerações presentes e futuras (BRASIL, 2012). O uso das 

pastagens será pactuado com as cinco famílias de carroceiros adstritos pela unidade de 

Estratégia Saúde da Família (ESF) Maringá devido ao tamanho da área de pastagem 

disponível. A inclusão das famílias no projeto foi realizada através de triagem e 

cadastramento socioeconômico realizado em parceria com a equipe de saúde mental da 

ESF a fim de desencadear um movimento interdisciplinar. Desta forma, é necessário 

estreitar vínculos com o Hospital Veterinário Universitário (HVU) para atendimento dos 

animais e envolver mais estudantes e professores. É notório que as intervenções realizadas 

pela comunidade trazem benefícios, como o uso de plantas medicinais, fitoterápicos e 

alimentos produzidos de forma saudável. Planeja-se a partir disso realizar dias de 
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atendimento à equinos, em conjunto com assistência técnica do Hospital Veterinário 

Universitário (HVU) da UFSM (de acordo com protocolo relacionado à pandemia do 

Covid-19). Além de prover meios para os carroceiros garantirem a alimentação e manejo 

adequado dos animais. Pretende-se também aumentar a inserção social e protagonismo 

do programa frente à saúde das famílias participantes. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

A agricultura urbana agroecológica, assim como a horta comunitária, é uma 

ferramenta promotora de saúde, que estimula o protagonismo social, a participação 

cidadã, a aquisição de habilidades pessoais e coletivas e viabiliza ambientes favoráveis à 

saúde, muito além da percepção individual dos participantes, uma vez que ocorrem 

transformações físicas nos territórios ocupados. Neste ambiente existem excelentes 

espaços para experimentação e demonstração das atividades práticas, onde pode 

aproximar a comunidade urbana de conceitos como: agricultura urbana, saber popular, 

medicina popular, plantas medicinais, homeopatia, reciclagem, posse responsável, entre 

outros fatores. As trocas de experiências entre acadêmicos, professores e profissionais de 

diferentes cursos, além da área de ciências rurais, interfaces com a área da saúde e outras 

estão sendo construídas e fortalecidas. 
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Resumo

Design é uma atividade projetual de criação e desenvolvimento de conceitos e de
especificações que otimizam a função, o valor e a aparência de produtos e sistemas. A
inserção de designers em comunidades por meio da extensão universitária é, além de
um meio de promover a inclusão social e a aproximação de culturas, também uma
forma de transformar os estudantes em profissionais qualificados que compreendam as
relações do indivíduo com o meio em que vive, para assim, promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é apresentar um
panorama geral dos projetos de extensão registrados no SIGProj envolvendo design e
inovação social no território brasileiro.

Palavras-chave: Extensão; Design; Inovação Social.

Introdução

A inovação social é definida por Manzini (2008, p. 61) como “mudanças no modo como
indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas ou criar novas
oportunidades”. Nesse contexto, sabe-se que as universidades têm exercido papel
fundamental para viabilizar este tipo de inovação. Isto pois, ao longo dos anos têm-se
percebido a crescente participação das universidades em projetos de extensão que visam
o aprimoramento da qualidade de vida da sociedade.

Ocorre que a extensão universitária é apontada como um meio fundamental de agregar
valor à formação dos acadêmicos, uma vez que incorpora experiência profissional e o

3 Professora da Universidade Federal de Santa Maria, email: carolinaiuva@gmail.com

2 Estudante do Curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, email:
larissavargast@hotmail.com

1 Trabalho apresentado no Eixo de Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da
AUGM.
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qualifica para melhor compreender e atender as demandas da sociedade. Paralelamente,
quando abordadas as demandas das comunidades de foco desses projetos, é possível
observar também o progresso obtido por elas por meio da inovação social. Nesse
sentido, quando aplicada ao design, esta prática toma proporções ainda maiores, visto
que o papel primordial do design é compreender as relações dos indivíduos com o meio
em que vivem e, assim, estabelecer adequadamente os meios para assegurar a sua
qualidade.

Este artigo busca analisar e compreender as interações já existentes em projetos de
extensões universitárias no âmbito dos cursos de design por meio da base de dados
SIGProj (Sistema de Informação e Gestão de Projetos) do Ministério da Educação,
visando a estruturação de um panorama geral dos estudos extensionistas na área do
design para a inovação social.

Design para inovação social

Para Lobach (2001, p. 16), “o conceito de design compreende a caracterização de uma
ideia em forma de projetos e modelos”, sendo a área responsável por realizar o processo
configurativo, ou seja, sistematizar e viabilizar os projetos de modo a torná-los
possíveis dentro do contexto previsto. Para além disso, pode-se destacar que o conceito
de design está em contínua evolução, podendo se transformar junto à sociedade. Nesse
sentido, destaca-se que o design pode adequar seu modo de atuação, assim como os
métodos e abordagens utilizados, de acordo com o público e/ou situação de projeto
(KRUCKEN, 2009).

Em contextos de inovação social, pode-se caracterizar o designer como um “articulador
de um novo conhecimento, autônomo, formado transversal e assimetricamente, em um
processo de aprendizagem social que articula e conecta diversos atores” (CIPOLLA,
2007, p. 86). Segundo Manzini (2008), a inovação social ocorre principalmente por
mudanças de comportamento através de processos organizacionais “de baixo para
cima”. Ou seja, a inovação social acontece a partir de transformações de um
determinado grupo, incorporando descontinuidades em seu contexto.

Nesse cenário, o designer atua como um agente de mediação social, atribuindo novas
soluções às comunidades que passa a acompanhar. Isso ocorre porque ele pode e deve
atuar precisamente no processo de constituição e evolução de um determinado contexto
por meio de ações coletivas (DEL GAUDIO, 2017). Para Moraes (2008), o design pode
contribuir com a sociedade promovendo a integração com as diversidades, incorporando
benefícios e acionando diálogos e redes locais e globais.
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Metodologia

A presente pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois visa proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. E também
descritiva, porque visa identificar, descrever e analisar a produção extensionista sobre o
tema (GIL, 2006). Os procedimentos técnicos adotados para a coleta de dados foram
pesquisa bibliográfica e documental nos projetos de extensão registrados na base de
dados do SIGProj (Sistema de Informação e Gestão de Projetos) que contemplavam o
design como agente de inovação social.

O SIGProj se originou do Sistema de Informação em Extensão Universitária (SIEX)
desenvolvido em parceria do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras (FORPROEX) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS). O foco principal do SIEX é atender a demanda de registro, gestão,
monitoramento e avaliação on-line de ações de extensão. [...] Além de auxiliar na gestão
universitária, tem como objetivo principal contribuir para democratizar todas as
informações para a comunidade universitária e a sociedade provendo transparência
pública (SIGPROJ, 2010).

Resultados, discussão e análises

Esta pesquisa foi realizada no mês de junho do ano de 2021, inicialmente utilizando o
termo “design” como palavra-chave e restringindo-se aos anos de 2010 a 2020, obtendo
um resultado de 315 projetos cadastrados. Neste levantamento cabe destacar que a
região que mais desenvolveu projetos de extensão na área do design foi a sudeste, com
174 resultados cadastrados, seguida da região sul, com 74 resultados, depois nordeste,
com 30 resultados, centro oeste com 21 resultados, e norte com apenas 2 resultados.

Como foco principal para uma avaliação mais aprofundada destes artigos, utilizou-se
por base aqueles que possuíssem a abordagem do design para inovação social como
promotor de desenvolvimento em comunidades locais. Nestes projetos, o designer atua
como um mediador de inovações, empregando seu conhecimento como atributo para
oferecer recursos que proporcionem benefícios sociais e econômicos.

Nesse sentido, ao aprofundar a pesquisa, incluindo o termo “inovação social” nas
palavras-chaves, o número de projetos encontrados reduziu-se a 213 resultados. Desses,
muitos eram predominantemente voltados às temáticas de inovação tecnológica,
seminários educacionais ou disciplinas direcionadas à instrução para inovação.
Atribuindo a temática da atuação do designer em grupos locais no ato desta pesquisa,
pode-se averiguar que os resultados limitaram-se a uma restrita quantidade de 60
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propostas, as quais têm como foco principal a abordagem do design como promotor de
inovação nestas comunidades. O panorama apresentando as propostas relacionadas
encontra-se no gráfico a seguir, subdividindo-se pelas regiões do país que obtiveram
publicações ao longo dos últimos anos.

Figura 1 - Gráfico do panorama de projetos registrados

Ao realizar uma análise do gráfico, pode-se averiguar que as regiões norte e
centro-oeste não produziram projetos relacionados à inovação social em comunidades
locais. No entanto, as outras regiões produziram uma importante quantidade, situando a
região nordeste com o maior número de projetos, cerca de 22 resultados, seguida da
região sul com 21 resultados e a sudeste com 17 resultados.

Mello, Gomes & Pichler (2011) realizaram uma abordagem muito próxima visando
averiguar da mesma maneira o panorama de projetos de extensão em design realizados
entre os anos de 2000 e 2010. Neste período foram encontrados apenas 7 resultados de
projetos que continham a palavra “design” e se restringiam a temática da atuação do
design em contextos de inovação social. Nesse aspecto, ao comparar os resultados,
pode-se constatar um evidente crescimento em relação aos projetos de pesquisa
envolvendo design e inovação social desenvolvidos nos últimos anos. Supõe-se que este
aumento se deva em muito ao aumento de universidades ao redor do país, responsáveis
pelo desenvolvimento de ações sociais que contribuíram para o desenvolvimento
cultural e inclusão social.

Considerações finais

É essencial evidenciar as contribuições positivas que a interação entre universidade e
comunidade pode agregar. No que tange a comunidade universitária, pode-se identificar
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que os alunos, ao colocarem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula,
podem enriquecer o seu aprendizado além de obter novos conhecimentos. Já no que se
refere às comunidades, pode-se atribuir um promissor desenvolvimento social.

Nesse contexto, a inovação social se caracteriza como um meio para a aplicação de
conhecimentos específicos no intuito de promover o bem-estar de uma comunidade ou
grupo de indivíduos. Podendo o designer ser visto como um importante ator dentro
desse contexto ao fazer uma ponte entre as inovações e a sociedade.

Ao perceber o significativo crescimento dos projetos de extensão nos últimos anos ficou
evidente o quanto foi investido em extensão e capacitação de designer para atuar nestas
comunidades. No entanto, ainda há caminho pela frente, se faz necessário maior
investimento nestas pesquisas, capacitando melhor os estudantes e dando-lhes as
ferramentas necessárias para isto.
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Resumo

O trabalho relata a trajetória de 20 anos da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares (ITCP) que tem sede na Universidade Estadual de Campinas, seus objetivos e
metodologia e, principalmente os resultados obtidos, através de uma análise quantitativa
das atividades realizadas.  

Palavras-chave:  Economia  Solidária;  Extensão  Universitária;  Educação  Popular;

Avaliação.

Introdução

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) é um programa de

extensão  da  Universidade  Estadual  de  Campinas  criado  junto  à  Pró-Reitoria  de

Extensão e Cultura (ProEC) em 2001, de acordo com a Resolução nº 86 do Gabinete do

Reitor (GR-86/2001). Durante os seus 20 anos de existência, a ITCP desenvolveu ações

de  Educação  Popular  a  partir  da  assessoria  à  grupos  populares  como  cooperativas,

associações e grupos informais. A atuação  da incubadora tem como foco a geração de

trabalho  e  renda  a  partir  da  Economia  Solidária  e  da  Autogestão.  As  atividades

realizadas  incluem  além  da  incubação  (processo  de  acompanhamento  e  assessoria

1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da
AUGM.
2 Professora da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA/Unicamp) e Coordenadora da ITCP/ProEC/Unicamp, onde tem
atuado desde 2004.  Graduada em Engenharia de Alimentos (Unicamp),  mestre e doutora em Política  Científica  e
Tecnológica (Unicamp). E-mail: laissf@unicamp.br
3 Funcionária pública da Unicamp, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Possui Especialização em Gestão Pública
(2019) pela UNIFESP e em Tradução (1987) pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, possui graduação
em Letras  -  Bacharelado em Secretariado Executivo Bilíngue (1987) e  Letras  -  Licenciatura  Plena em Inglês  e
Literaturas de Língua Inglesa (1986) pela mesma universidade. E-mal: cristina.vidrich@reitoria.unicamp.br
4 Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Unicamp.  Graduado em Farmácia Industrial (UFRJ), mestre em Síntese de
Produtos Naturais (NPPN/UFRJ), doutor em Estado em Ciências Físicas (Grenoble); professor titular do Instituto de
Química (Unicamp).  E-mail: proreitor@proec.unicamp.br
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semanal de grupos populares em seus locais de trabalho) e da autogestão do projeto, a

formação  de  discentes  de  graduação  e  pós-graduação,  a  realização  de  processos  de

registro,  sistematização  e  pesquisa,  a  organização  e  participação  em  eventos,  o

oferecimentos de cursos gratuitos de extensão, a participação em redes e a realização de

articulação  entre  universidade,  poder  público,  grupos  populares  incubados  e

movimentos sociais.

A  ITCP  está  estruturada  de  maneira  a  aproximar  o  ensino  e  a  pesquisa,

realizados nas mais diversas áreas do conhecimento dentro da universidade, do trabalho

com  os  grupos  populares.  Essa  aproximação  tem  a  finalidade  de  produzir  um

conhecimento válido para a transformação da realidade desses empreendimentos e da

própria universidade. A metodologia da ITCP está fundamentada na ação de Equipes de

Incubação  que  atuam  diretamente  com  os  grupos  populares  e  é  formada  por  uma

combinação  das  áreas  do  conhecimento  com  intuito  de  promover  uma  atuação

interdisciplinar. Partindo da autogestão, discentes e docentes têm o papel de planejar,

gerir, avaliar o andamento do projeto e sistematizar as experiências vividas.

Objetivos

Este  artigo  tem  como  objetivo  apresentar  os  principais  resultados  da

ITCP/ProEC/Unicamp em seus 20 anos de existência (2001-2021).

Materiais e métodos

Para obtenção dos resultados da atuação da ITCP, foi realizado o levantamento

das principais ações realizadas pela incubadora desde 2001 através da consulta e análise

de seus relatórios, projetos e outros documentos produzidos pela incubadora. O intuito,

neste momento, foi realizar uma análise quantitativa, com foco no número de pessoas

envolvidas, eventos organizados, cursos oferecidos, etc e, de maneira inicial, a produção

acadêmica da ITCP.

Resultados, discussão e análise
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Em relação ao financiamentos, a ITCP executou 55 projetos, totalizando cerca

de  3,5  milhões  de  reais.  Nesses  projetos  estiveram  envolvidas/os  cerca  de  250

educadoras/es como bolsista e 20 docentes (como executores dos projetos, do Conselho

Orientador ou acompanhando as atividades cotidianas de ensino, pesquisa e extensão).

Os projetos foram financiados em sua maioria por entidades públicas, majoritariamente

pelo  governo  federal.  Nos  últimos  anos  houve  uma  aumento  expressivo  do

financiamento da ITCP pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). Atualmente a

ProEC  financia  estagiárias/os,  transporte,  materiais  de  escritório,  participação  em

eventos, além da infraestrutura para o trabalho e apoio administrativo. A ITCP acessa

também recursos  internos  à  universidade  no  financiamento  de  bolsas  Bolsa Auxílio

Social,  Bolsa Auxílio Estudo e Formação do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE),

Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC/Unicamp), entre outros. 

O apoio da ProEC é especialmente importante no atual contexto do país, no qual os

recursos para extensão são escassos e o principal programa de fomento à extensão – o

Programa  Nacional  de  Extensão  Universitária  (PROEXT)  com  financiamento  do

Ministério  da  Educação  e  o  Programa  Nacional  de  Incubadoras  de  Cooperativas

Populares (Proninc), ligado ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estão

inativos desde 2016.

Em relação aos cursos de extensão, foram oferecidos diversos cursos gratuitos

via Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp), com cerca de 800 inscritos ao longo

dos  20  anos.  Os  cursos  Capacitação  de  monitores  da  Incubadora  Tecnológica  de

Cooperativas Populares da Unicamp (180h) ou Extensão, universidade e movimentos

sociais:  pensando  práticas  conjuntas  a  partir  da  Educação  Popular  (120h)  foram

oferecidos,  com  algumas  exceções,  anualmente  entre  2003-2016.  Eles  são  um  dos

pilares da atuação da ITCP na universidade, uma vez que colocam o tema da extensão

universitária  em  debate  e,  ao  mesmo  tempo,  capacita,  do  ponto  de  vista  teórico-

metodológico,  estudantes que desejam atuar na extensão, não apenas na ITCP. Mais

recentemente, a ITCP passou a oferecer o curso Economia Feminista e Autogestão no

816



Trabalho e na Vida (40h) que se destaca como um aprofundamento da atuação com

grupos populares majoritariamente composto por mulheres negras e pela longa atuação

do  Grupo  de  Estudo  e  Pesquisa  de  Gênero  da  ITCP  e  o  curso  Capacitação  de

Educadoras/es  populares  na  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  da

Unicamp (24h), uma versão reduzida dos cursos anteriores.

Em  relação  aos  eventos  organizados  pela  ITCP/Unicamp,  estes  têm  como

objetivo  proporcionar  a  reflexão  coletiva  sobre  a  prática  extensionista  através  de

seminários  com  temas  como  metodologia  no  âmbito  da  extensão,  engenharia  e

desenvolvimento  social,  economia  solidária,  tecnologia  social,  extensão,  gestão  dos

resíduos  sólidos,  comercialização,  agricultura  familiar,  pesquisa-ação,  etc.  Ao  todo

foram organizados 20 eventos. Além disso, a ITCP organiza Encontros Internos anuais

de  avaliação  e  planejamento  das  atividades  e,  sempre  que  necessário,  semanas  de

formação interna para recepcionar novas/os educadoras/es.

Sobre a produção acadêmica, este é ainda um levantamento a ser concluído. Em

um levantamento preliminar, encontramos 4 livros, 4 trabalhos de conclusão de curso

(TCC), 12 dissertações e 8 teses. Destas produções destacamos a Empírica: Caderno de

Metologias e a Revista Coletiva (volume 1 e 2), produções coletivas através das quais

buscamos sistematizar nossa prática tanto do ponto de vista metodológico, quanto do

ponto de vista teórico. Destacamos também uma das tese que foi premiada no Prêmio

CAPES de Tese (2016) na área de Planejamento Urbano e Regional. Nos últimos trẽs

anos, foram realizadas 6 pesquisas de Iniciação Científica (IC), das quais duas foram

premiadas  no  Congressos  de  Iniciação  Científica  da  Unicamp.  Com  isso,  nesse

levantamento  inicial,  são  32  trabalhos  acadêmicos  diretamente  relacionados  com  a

prática extensionista da ITCP. Almeja-se dar continuidade a este levantamento,  com

especial atenção aos artigos publicados em revistas indexadas e produções audiovisuais.

Ainda que em andamento, a quantidade de teses e dissertações, TCCs e ICs aponta para

uma forte conexão entre ensino, pesquisa e extensão que a ITCP tem buscado realizar

ao longo de sua existência.
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Por  fim,  em relação  ao  público-alvo,  a  ITCP/Unicamp atingiu  cerca  de  850

pessoas  diretamente  atendidas  organizadas  em  32  grupos  populares.  Esses  grupos

(cooperativas,  associações  e  grupos  informais)  têm  como  atividade  econômico-

produtiva, majoritariamente, a coleta e triagem de materiais recicláveis e a produção de

alimentos  na  agricultura  familiar.  De  maneira  secundária  (apenas  em  relação  à

quantidade)  também  foram  incubados  grupos  de  artesanato,  construção  civil,

profissionais do sexo, costura, finanças solidárias, turismo solidário, etc.

Atualmente, a ITCP atua em duas frentes de trabalho: Comitê de Solidariedade

aos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Campinas (em parceria com 10

cooperativas  populares)  e  Projeto  Articulação  que  atua  com  os  assentamentos  e

acampamentos  da  Reforma  Agrária  da  região,  com  a  incubação  do  Coletivo  de

Produtoras do Elizabeth Teixeira (CPET) no pré-assentamento Elizabeth Teixeira, em

Limeira-SP.

Considerações

Com base em uma concepção dialógica de extensão universitária, a ITCP atua na

relação  entre  universidade  e  seu  entorno,  com intuito  de,  a  partir  do  conhecimento

acadêmico e popular, contribuir para a solução de problemas sociais e ambientais. A

ITCP considera que existem diferentes locais e modos de conhecimento e que a ideia de

transmissão ou transferência de conhecimento precisa ser substituída pelo diálogo de

saberes e co-construção do conhecimento. Por isso, buscou, nesses 20 anos ir além da

atuação  assistencialista  de  extensão  e  atuar  cotidianamente  na  transformação  da

realidade e da universidade, com intuito de torná-la mais plural e engajada.
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Resumen 
 

El objetivo de este proyecto es construir una reserva natural privada a través de la 
restauración y recuperación del bosque nativo en un área deforestada, que originalmente 
era de bosques xerófilos de caldén (Prosopis caldenia Burkart). Esta recuperación del 
bosque se planteó a través de la plantación de especies arbóreas y arbustivas y la 
recuperación espontánea de herbáceas a través del banco de semillas del sitio. La creación 
de esta reserva implicó la posibilidad de asumir un desafío ambiental y académico, el 
primero con la reintroducción del bosque y el segundo, en cuanto a que se está destinando 
este espacio para actividades de extensión e investigación a través de un acuerdo marco 
con la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.  

  

Palabras-clave: Caldenal, pampa Argentina, universidad, bosque nativo, extensión 
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Introducción  

La República Argentina se ha caracterizado en los últimos años por tener una tasa de 

deforestación que la sitúa entre los diez países más deforestados del mundo. Los bosques 

de la pampa argentina se han visto severamente afectados por el cambio de uso de suelo 

debido al avance de la agricultura favorecida por el desarrollo de nuevas tecnologías y el 

estímulo de las políticas de estado (Leguizamón, 2014, MAyDS, 2021). Esta situación 

conlleva efectos muy adversos como el incremento de gases de efecto invernadero y 

cambios en la dinámica de los niveles de agua con la consecuente ocurrencia de severos 

cambios hidrológicos, como la aparición de nuevos ríos (Contreras et al. 2013; Gasparri 

et al. 2008). En Argentina, dentro de los bosques severamente afectados por el cambio de 

uso del suelo están los bosques xerófilos de caldén (Prosopis caldenia Burkart) en el área 

más seca de la región pampeana Argentina, siendo el Distrito del Caldén, el más seco de 

la Provincia fitogeográfica del Espinal (Cabrera y Willink 1980). Estos bosques 

dominados por caldén y algarrobo (Prosopis flexuosa De Candolle), poseen una historia 

de uso poco sustentable impulsada principalmente por el avance de la frontera ganadera 

y agrícola, que llevó a la degradación o la sustitución del recurso (Viglizzo 2010).    

En este contexto, un productor agropecuario privado decidió afectar sesenta hectáreas de 

su establecimiento para ser recuperadas como bosque nativo a través de la reintroducción 

de las especies que lo forman, o por la recuperación del estrato herbáceo a partir del banco 

de semillas remanentes. 

La restauración ecológica es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema 

disturbado, su recuperación en términos de composición de especies y estructura de la 

comunidad (SER 2004). Los estudios previos sobre la recuperación de zonas áridas y 

semiáridas destacan las actividades de restauración activa y la investigación básica con 

plantas como principal objeto de estudio (Rovere y Masini 2013). En la actualidad, los 

trabajos de restauración han ganado importancia ayudando a mejorar el estado de 

conservación de los ecosistemas, resultando un complemento necesario para la 
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conservación de los recursos, la continuidad en los paisajes y estimulando la dinámica de 

la fauna.  

Esta inquietud de la creación de esta reserva privada, va más allá de la restauración del 

bosque ya que el Sr. Perassi quiere, a través de esta iniciativa, fomentar actividades de 

transferencia del conocimiento a través de la visita de establecimientos educativos. 

Además, se firmó un convenio marco entre el Sr. Perassi y la Universidad Nacional de 

San Luis, motivado por el interés conjunto entre el Sr. Perassi y docentes de Dasonomía 

de la carrera de Ingeniería Agronómica para desarrollar actividades de investigación y de 

formación de recursos humanos. 

 

Objetivo 

El objetivo de este proyecto es restaurar el bosque nativo, que originalmente estaba en la 

zona (Bosque de Prosopis caldenia), con la plantación y recuperación espontánea de 

especies arbóreas y arbustivas autóctonas con la intención que esta reserva privada sea 

utilizada para actividades académicas y de investigación.  

 

Materiales y métodos 

Esta reserva está situada en el Establecimiento El Amanecer (33°44'50.1"S 

65°09'01.6"W; 435 m snm), sitio que originalmente pertenecía al bosque de caldén, 

ubicado en el departamento Pedernera de la provincia de San Luis, Argentina, en el sector 

norte del Distrito fitogeográfico del Caldenal (Cabrera y Willink 1980). El clima es 

templado y semiárido, con una temperatura media anual de 16⁰C. El periodo libre de 

heladas es de 160 a 170 días y la precipitación media anual de 554,8 mm para el periodo 

1921-2011, con notables variaciones interanuales. Las mayores precipitaciones se 

producen de octubre a marzo y existe un importante déficit hídrico en el periodo estival 

(Cabrera y Willink 1980). 

Las actividades de recuperación consistieron en la reintroducción de especies 

pertenecientes al bosque de caldén adquiridas en viveros y en áreas de producción de la 

zona. El estrato herbáceo se está recuperando a través de la reintroducción espontánea por 
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el banco de semillas. A partir de las primeras actividades de introducción de especies se 

decidió realizar tareas conjuntas de extensión y transferencia con la Universidad Nacional 

de San Luis que se concretaron a través de la firma de un convenio marco de compromiso 

mutuo. 

 
Figura 1. Reserva natural privada “El Amanecer”: Visita de alumnos y maestros del jardín de 
Infantes de la ciudad de Justo Daract (a), Actividades de Investigación de personal de la 
Universidad Nacional de San Luis (b), Paloma, Bianca y Caterina hijas de Patricia y Norberto 
Perassi (c) y Bosque de caldén (Prosopis caldenia Burkart) del centro de Argentina (d).  
 

Palabras finales 

Este proyecto es una iniciativa privada y familiar de un productor agropecuario: Norberto 

Perassi y su familia y ocupa más del 10% de la superficie de su establecimiento (60 

hectáreas). Desde el año 2019 se han realizado tareas de reintroducción de especies 

leñosas, evaluación del banco de semillas y actividades académicas de formación de 

recursos humanos a través de las visitas de centros educativos. Para la Universidad 
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nacional e San Luis, esta propuesta se enmarca dentro de las actividades de Extensión. La 

situación de pérdida de recursos naturales en Argentina es alarmante y la posibilidad de 

la creación de espacios como esta reserva que permitan transferir el valor de la 

preservación de los bosques a la sociedad es uno de los grandes desafíos de este siglo 

XIX como estrategia para paliar los efectos del cambio global con la mirada puesta en las 

generaciones futuras. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta la experiencia de un proyecto de Extensión Universitaria que 
involucra a la comunidad indígena Ñuque Mapu del Campo La Cruz, de Junín (Buenos Aires, 
Argentina) y una multiplicidad de actores, cooperando y haciendo converger intereses, con 
miras a reducir desigualdades y generar oportunidades de inclusión social y sostenibilidad. En 
consonancia con los Objetivos 10 y 11 de Desarrollo Sostenible, se planteó un proyecto cuyo 
principal objetivo es generar ámbitos de diálogo y construcción colectiva de conocimientos. 
 
Palabras-clave: Extensión universitaria; Inclusión; Sostenibilidad; Comunidades indígenas. 
 

 

Introducción 

La comunidad mapuche Ñuque Mapu del Campo La Cruz se localiza en un campo de 106 

hectáreas, a 5km de la ciudad de Junín (Buenos Aires, Argentina). Esta comunidad nuclea 

descendientes de la tribu del cacique Nahuel Payún, quien recibió estas tierras del gobierno 

nacional en 1881. En la actualidad residen allí unas cuarenta familias de manera permanente, 

aunque su número fluctúa por el ingreso de parientes o amigos que se instalan en el lugar. En 

el Campo la Cruz, se observan problemas de déficits habitacional, de servicios y de 

 
1 Trabajo presentado al Eje 3 - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad, del V Congreso de Extensión de AUGM.  
2 Extensionista de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA); email: mejlaius@hotmail.com 
3 Extensionista de UNNOBA; email: marianojuan.or.kohn@gmail.com 
4 Extensionista de UNNOBA; email: caro_cuesta@hotmail.com 
5 Egresada de UNNOBA; miembro de la comunidad Ñuque Mapu del Campo La Cruz; email: evi.ponce@hotmail.com  
6 Extensionista de UNNOBA email: camila.baracetti@gmail.com 
7 Docente y Extensionista de UNNOBA; email: myuln@comunidad.unnoba.edu.ar 
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equipamiento, tensiones por las tierras y conflictos en torno a las prácticas productivas, 

particularmente, la utilización del horno de ladrillos (Laius, 2017; Laius et al, 2018a; 2018b). 

Estos problemas observados se identifican en las tendencias actuales de los procesos de 

urbanización o aglomeración urbana. La falta de capacidades institucionales y recursos 

económicos, servicios inadecuados, déficit habitacional, degradación infraestructural y 

contaminación caracterizan este proceso. Son fenómenos globales, ya que la mitad de la 

población mundial vive en áreas urbanas y la tendencia indica que esa proporción crecerá. Por 

otro lado, en Argentina las urbanizaciones superan el 90% (UN, 2019), respondiendo a esta 

tendencia. La urbanización rápida, no planificada, ha implicado un incremento de habitantes en 

barrios marginales y carencia o insuficiencia en los servicios. En este sentido, mientras 

Naciones Unidas sostiene que la tendencia actual se orienta hacia ciudades inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles, con acceso a vivienda, servicios adecuados y oportunidades favorables 

(UN, 2018), nos interrogamos sobre cómo esta tendencia podría favorecer el hábitat de la 

comunidad o qué mecanismos debieran funcionar para resolver problemas emergentes. 

Finalmente, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 10 y 11) se 

valorizan capacidades locales, en un proceso de co-construcción que involucra a la comunidad 

indígena Ñuque Mapu del Campo La Cruz, de Junín (Buenos Aires, Argentina) y una 

multiplicidad de actores, cooperando y haciendo converger intereses comunes.  

 

Objetivos 

Este trabajo presenta resultados parciales de un Proyecto de Extensión Universitaria que se 

realiza en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Argentina), con miras a 

reducir desigualdades, generar oportunidades de inclusión social y sostenibilidad. En ese marco 

se plantearon como objetivos específicos: 

● Generar espacios de diálogo entre la comunidad mapuche Ñuque Mapu del Campo La 

Cruz y el equipo extensionista, para identificar necesidades de la población  

● Identificar acciones tendientes a satisfacer necesidades, de forma durable y a partir de 

la generación de consensos  

● Establecer vínculos que permitieran el sostenimiento de acciones colectivas. 
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● Propiciar espacios de co-construcción con instituciones públicas, empresas privadas u 

organizaciones de la sociedad civil 

● Analizar de manera conjunta el resultado de las experiencias compartidas y hacerlo 

extensivo a otros actores 

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Se propuso generar espacios de diálogo, con la finalidad de elaborar propuestas de acción desde 

las inquietudes y/o demandas comunitarias. De este modo, se trabaja una agenda de prioridades 

para la comunidad y se habilitan espacios de diálogo y construcción colectiva a nivel 

intracomunitario y de acción-intervención desde la perspectiva multidisciplinar y de extensión 

universitaria (Medina, 2018). A la vez, la co-participación incorpora la demanda de los sujetos 

en el corpus a ser sistematizado y analizado desde criterios científicos. De esta manera, las 

propuestas surgidas desde las inquietudes comunitarias y el trabajo conjunto obligan al 

replanteo de las premisas iniciales y a la reformulación de los objetivos. Esto hace que la 

colaboración con la comunidad en base a sus demandas y el trabajo compartido sea incorporada 

como instancia de reflexión e indagación (Achilli, 2017).   

 

Resultados, discusiones y análisis 

Los espacios de comunicación y de socialización permitieron incorporar determinadas 

demandas y objetivos de los pobladores en sus propios términos. Pensar desde las inquietudes 

de la comunidad significó incorporar al proyecto de extensión aspiraciones de los propios 

habitantes. Mientras que la perspectiva multidisciplinaria, permite incorporar estas inquietudes 

al proceso de indagación y sistematización de los datos generados y así retribuir a la comunidad 

desde un abordaje interdisciplinario y colaborar en la resolución de alguna de sus 

problemáticas.      

Los miembros del equipo de trabajo, compuesto por docentes, graduados y colaboradores -

provenientes de diversas disciplinas e instituciones- y miembros de la comunidad Ñuque Mapu, 

realizan aportes con el fin de lograr una experiencia conjunta y participativa. El trabajo se 

proyectó colaborativo y de formación colectiva: una co-construcción.  Se identificaron y 
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agruparon problemáticas de interés de la comunidad, usando esto para diseñar una agenda con 

núcleos temáticos.  De este modo, se definieron ejes de trabajo que guían las acciones a 

desarrollar. 

Debido a que el proyecto atravesó la pandemia por COVID-19, se franquearon limitaciones 

impuestas por cuarentenas y aislamientos y se adaptaron las modalidades al distanciamiento 

físico y cuidados sanitarios básicos. Aun así, se concretaron diversos objetivos: 

- Se abrieron canales alternativos para entablar espacios de diálogo entre la comunidad Ñuque 

Mapu y el equipo extensionista y así poder identificar necesidades de la población. 

- Se identificaron acciones tendientes a satisfacer algunas de esas necesidades, en cuanto a la 

regularización del servicio eléctrico, la provisión de otros servicios básicos; la regularización 

de las tierras; el acceso a beneficios sociales, etc. 

- Como respuesta a la necesidad de un servicio eléctrico de calidad, se inició un relevamiento 

colaborativo. Mediante aplicaciones informáticas se elaboró un mapa georreferenciado con la 

localización de cada familia y según la disponibilidad de la infraestructura eléctrica existente. 

A ello se adjuntó de manera digital la documentación necesaria para coordinar acciones con la 

Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (EDEN) que condujeran a  las obras necesarias 

para la provisión del servicio. 

- El establecimiento de vínculos con la comunidad permitirá el sostenimiento de acciones 

colectivas, que trasciendan la duración de este proyecto de Extensión. 

- Se propiciaron espacios de co-construcción con instituciones públicas (Defensoría del Pueblo, 

Municipio, otros Entes públicos); empresas privadas (de Servicio Eléctrico); y organizaciones 

de la sociedad civil (Fundaciones, ONG). 

- Se trabaja y analiza de manera conjunta el resultado de las experiencias compartidas para 

hacerlo extensivo a otros actores. 

 

Consideraciones finales 

Las actividades consistieron en la comunicación con la comunidad Ñuque Mapu mediante 

intercambios y encuentros virtuales o a partir de las modalidades impuestas por la pandemia. 

El relevamiento del estado de situación permitió elaborar un diagnóstico sobre temáticas 
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diversas que atañen al hábitat y las actividades desarrolladas en el Campo La Cruz. Un análisis 

de las posibilidades de acción-intervención dio paso a la elaboración conjunta de propuestas.  

El proyecto busca generar experiencias de construcción comunitaria que lleguen a actores de la 

gestión pública y a la población en general para fomentar su involucramiento. En el proceso, se 

articula el trabajo colaborativo entre diferentes actores, como la Universidad, el municipio, 

empresas de servicios, organizaciones sociales y civiles. Promovido desde el ámbito 

académico, el proyecto se vincula con actores clave, para respaldar la construcción colectiva de 

prácticas orientadas a la reducción de la desigualdad y la sostenibilidad de las comunidades. La 

continuidad de este proyecto resultará fundamental para la apertura de nuevos espacios, la 

consolidación de lazos y la concreción de nuevas acciones en beneficio de la comunidad del 

Campo La Cruz. 
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Educação Ambiental presente na norma ISO 260001 

 
Diego Monteiro Gomes de CAMPOS2 

Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil 
 

Resumo 
Com as cobranças cada vez maiores por clientes, fornecedores, legislação e sociedade 
civil, as empresas entendem a necessidade e/ou são obrigadas a serem socialmente 
responsáveis e a não pensarem somente no capital financeiro, mas também no capital 
humano e nos impactos sociais de suas ações. A ISO 26000 é uma norma regulamentadora 
e uma certificação sobre responsabilidade social. Dentre os temas abordados nesta norma, 
consta a educação ambiental, presente de forma direta e indireta na norma. Este trabalho 
visa entender como a educação ambiental é abordada na norma, para isto utilizou-se uma 
pesquisa bibliográfica sobre educação ambiental para analisar a norma. 
 
Palavras-chave: ISO 26000, responsabilidade social, impactos sociais. 

 

Introdução 

A Norma ISO 26000, de 2010 foi elaborada, devido a uma demanda de mercado, 

não somente por uma padronização de nomenclaturas e termos de responsabilidade social 

(RS), mas também por tomar ciência da necessidade e dos benefícios de um 

comportamento socialmente responsável. Ela tem se tornado um tema bastante discutido, 

pois as empresas percebem a importância do tema e como este pode ser utilizado de forma 

a garantir maiores lucros, diminuir custos e trazer ganhos reputacionais e competitivos. 

Na norma existem diversos temas, dentre eles o de meio ambiente e educação 

ambiental (EA), se relacionando a muitos outros de forma direta ou indireta. Isto ocorre 

devido as práticas de responsabilidade social não serem feitas de forma isolada, 

dependendo do envolvimento de pessoas de dentro e de fora da organização e com todas 

estas é possível desenvolver programas de educação ambiental. Desta forma, este artigo 

visa entender como a EA é abordada dentro de uma norma sobre RS e para demonstrar a 

influência de um tema sobre o outro. 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, Mestre em Ciência Ambiental, 
Engenheiro Florestal, Geógrafo e Pedagogo. E-mail: cmg2209@hotmail.com 
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Materiais e Métodos (Metodologia)  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão da literatura 

sobre RS e sobre EA. Com base nesta revisão foi analisada a norma ISO 26000, 

verificando como a educação ambiental está presente na norma. 

 

Resultados, discussão e análises 

O conceito atual de responsabilidade social se modificou ao longo do tempo. 

Stoner & Freeman (1985), indicavam que a RS se relacionava aos conceitos de caridade 

e custódia, amplamente aceitos pelas empresas nas décadas de 50 e 60. As empresas não 

adeptas a esses conceitos eram obrigadas a segui-los por imposição de stakeholders. 

Lourenço & Schroder (2003) afirmam que o conceito de responsabilidade social 

provém de uma época religiosa baseada nos princípios da caridade e da custódia. O 

princípio da caridade exigia que os membros mais afortunados da sociedade ajudassem 

os menos afortunados e o da custódia que as empresas e os ricos mantivessem suas 

propriedades em custódia, para benefício da sociedade como um todo. 

Este conceito é um pouco alterado em 1953 com a proposição de Bowen para um 

novo conceito de responsabilidade social em que os gestores das empresas deveriam 

tomar decisões em torno de objetivos e valores da nossa sociedade. (BOWEN, 1953 apud 

STONER & FREEMAN, 1985). 

O conceito de responsabilidade social se alterou abrangendo outros temas, além 

dos de dever moral, caridade e custódia, culminando com o conceito da ISO 26000: 

 
Responsabilidade social é a responsabilidade de uma organização pelos 
impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente , 
por meio de um comportamento ético e transparente que: contribua para o 
desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e bem-estar de uma 
sociedade; leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 
esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com 
as normas internacionais de comportamento; e esteja integrada em toda a 
organização e seja praticada em suas relações. (ISO 26000, 2010, p.4). 
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A norma ABNT NBR ISO 26000 fornece orientações sobre conceitos, termos, 

definições, histórico, tendências e características, princípios e práticas de 

responsabilidade social e sobre comportamento socialmente responsável em toda a 

organização (ISO 26000, 2010). 

A degradação do meio ambiente teve um elevado aumento após a revolução 

industrial e a partir do início da década de 70 ambientalistas e sociedade civil 

intensificaram a percepção de que o modelo de produção adotado pode gerar um 

esgotamento dos recursos naturais fomentando discussões sobre meio ambiente. 

Com essas discussões ambientais sobre à ação do homem no meio, são iniciadas 

também discussões sobre Educação Ambiental, como um potencial para a sensibilização 

da sociedade relacionando ambiente e qualidade de vida (JANSEN, et al 2007). Para Sato 

(2004) a educação ambiental visa modificar as atitudes com relação ao meio ambiente, 

relacionando a conservação ambiental com a melhoria da qualidade de vida.  

Segundo AB´SABER [S.I.] o conceito de educação ambiental está ligado a um 

entendimento da relação do homem com o espaço, tanto o lugar nos espaços 

remanescentes de uma natureza modificada como no lugar nos espaços sociais criados 

pelas condicionantes socioeconômicas.  

Por meio de ações articuladas a EA se constitui de uma possibilidade de atuação 

para oportunizar a emancipação dos atores sociais envolvidos e, com isso, despertar o 

protagonismo popular na condução das transformações esperadas (BRASIL, 2009). 

Segundo Louveiro (2008) é a base para propostas educativas de concepções teóricas e 

matrizes ideológicas distintas, sendo reconhecida como de inegável relevância para a 

construção de uma perspectiva ambientalista de sociedade. 

A alguns anos as questões ambientais eram tidas como aumento de custos para as 

empresas. Porém com o passar dos anos essa política tem mudado. As empresas percebem 

ganhos e como fatores competitivos, que podem conceder à empresa uma vantagem no 

mercado (UNIVERSOAMBIENTAL, 2010). 

 
Os profissionais, técnicos e gestores de meio ambiente vêem 
responsabilidade social como uma atuação voluntária das empresas, 
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distinguindo-a da atuação das empresas nas áreas de planejamento operação 
e controle ambiental voltados para o controle de poluição e minimização de 
impactos ambientais. Ainda é raro encontrar a questão ambiental tratada de 
fato como integrante de responsabilidade social, sendo essa uma boa razão 
para empregar o termo ‘Responsabilidade Socioambiental’ para esclarecer 
que as questões socioambientais indissociáveis. (CECIM, et al, 2010, p4). 

 

A ISO 26000, entende que RS está relacionada ao meio ambiente, pois a 

responsabilidade ambiental é um pré-requisito para a sobrevivência humana e desta forma 

a educação ambiental é fundamental para o desenvolvimento das sociedades. A norma 

possui este entendimento na visão de meio ambiente como os arredores naturais e as 

pessoas, assim como suas interrelações. Além disto, a norma também salienta alguns 

tópicos relacionados a recursos naturais, conservação da biodiversidade e mudanças 

climáticas. 

O termo educação ambiental não é utilizado em nenhum momento na norma, 

colocando a educação de forma mais ampla, como um aspecto de conscientização e de 

capacitação (seja ela formal ou informal). Dentro destes, sendo abordada brevemente 

como uma questão dentro da temática de conscientização ambiental. Portanto, percebe-

se uma abordagem discreta e indireta de educação ambiental.  

 

Considerações  

O senso comum muitas vezes associa meio ambiente com recursos naturais, 

dissociando de questões sociais. Este reflexo, pode ser percebido até pela palavra 

socioambiental, amplamente utilizada pelas empresas, principalmente em suas ações de 

marketing. Quando falamos de meio ambiente, não podemos desagregar do aspecto 

antrópico, até mesmo pelo falo do homem influenciar o meio ambiente e ser influenciado 

por ele. Somente a alguns anos que questões como responsabilidade social, diversidade e 

inclusão, tem sido abordadas e questionadas dentro das organizações. No entanto, 

normalmente estas questões são ainda desvinculadas do meio ambiente.  

Desta forma, assim como meio ambiente se separa do social, o mesmo ocorre com 

a educação ambiental e isto se reflete na norma ISO 26000. Como dito, apesar de ser 

832



                
abordado brevemente e de forma indireta na norma, a educação ambiental ainda é 

entendida como uma forma de conscientização dos impactos que a humanidade gera na 

natureza, não verificando a sua aplicação também como um quesito de responsabilidade 

social. 
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Resumo 
 
Neste trabalho apresentamos os resultados iniciais do projeto de extensão homônimo ao 
título. Que tem como objetivo compartilhar com os produtores rurais e o corpo técnico 
das empresas do setor do tabaco, boas práticas silviculturais quanto as áreas florestais 
destinadas à produção de lenha para cura e secagem das folhas de tabaco em estufa. As 
ações envolvem a instalação de florestas demonstrativas, a produção de materiais técnicos 
e o compartilhamento de informações com agentes do setor. O projeto possibilita uma 
oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação compreenderem a 
necessidade da extensão, e também o desenvolvimento de estratégias e ferramentas de 
extensão direcionadas para a melhoria da qualidade da produção florestal associada à 
cultura do tabaco, e melhoria da rentabilidade para o produtor. 
 
Palavras-chave: Silvicultura; Florestas Energéticas; Produção Sustentável; 
Desenvolvimento Rural 
 

 

Introdução 

Dentre as atividades agrícolas que utilizam matéria prima de origem florestal no sul do 

Brasil, a fumicultura tem expressiva importância econômica, utilizando a lenha como 

fonte energética no processo de cura das folhas de tabaco (COTRIM; CANEVER; 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Aluna da Universidade Federal de Santa Maria, Doutoranda PPGEF – UFSM, email: lumilacapitan@gmail.com 
3 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, Depto. de Ciências Florestais, email: fariasufsm@gmail.com 
4 Extensionista, Bacharel em Biologia, email: gredy2009@hotmail.com  
5 Aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Design Visual, email: marquesamandda@gmail.com 
6 Aluno da Universidade Federal de Santa Maria, Doutorando PPGEF – UFSM, email: badincorpteam@gmail.com 
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LEITZKE, 2016; WELTER et al., 2019). Apesar dos avanços na tecnologia de produção 

do tabaco, que são transmitidos aos produtores pelos técnicos das empresas vinculadas, 

as estratégias tecnológicas e de gestão que envolvam produções colaterais, como é o caso 

dos plantios florestais, são ainda deficitárias (CLEMENTE et al., 2012).  

O projeto surge da demanda dos produtores por autossuficiência energética para a cultura 

do tabaco, devido à alta demanda de lenha, à baixa qualidade e quantidade das florestas 

plantadas nas propriedades, e ao alto custo para compra de lenha de fontes externas. A 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, em parceria com o Sindicato Interestadual 

da Indústria do Tabaco – Sinditabaco, vem a atender a demanda da sociedade, através da 

adoção de estratégias de extensão rural como ferramenta de melhoria da propriedade, da 

produtividade, e da seguridade de renda do agricultor familiar. E consequentemente, do 

fortalecimento econômico da cadeia produtiva, tanto do setor fumicultor quanto florestal 

no estado. 

 

Objetivos  

O projeto é uma parceria técnico-científica entre a UFSM e o Sinditabaco. Com o objetivo 

de criar unidades de referência para servirem de exemplo para produtores e para o corpo 

técnico das empresas do setor do tabaco, sobre boas práticas silviculturais, aplicadas ao 

contexto da agricultura familiar produtora de tabaco. E compartilhar os resultados, 

práticas e tecnologias desenvolvidos nestas unidades, através de material técnico-

científico com linguagem acessível para o produtor (vídeos, cartilhas e manuais) e de 

ações de formação (dias de campo, minicursos e palestras). 

 

Metodologia 

O projeto teve início em 2019 com a instalação de 20 unidades de referência (UR’s), em 

propriedades de pequenos agricultores produtores de tabaco no Rio Grande do Sul, 

distribuídas em 17 municípios. Contemplando quatro tipos de florestas demonstrativas: 

a) Plantios Novos: Nesta ação foram selecionadas propriedades e instalados plantios 

novos de Eucalyptus sp., para demonstrar os aspectos legais e ambientais na 
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definição da área de plantio, as melhores técnicas quanto ao material genético 

utilizado, os tratos culturais (combate a formiga, preparo de solo, adubação, etc.), 

espaçamento adequado, entre outros aspectos; 

b) Reforma de Plantios: Consistiu em localizar propriedades com florestas velhas 

(em média 18 anos), mal manejadas quanto aos tratos silviculturais, sendo 

realizado reforma dessas áreas com plantios novos em meio aos tocos das florestas 

antigas. No intuito de romper o paradigma de que “não é possível plantar em meio 

aos tocos”.  

c) Condução de Rebrota: Consistiu em localizar propriedades com plantios jovens, 

a partir do 2º ciclo de rotação, e conduzir a brotação das cepas após o corte da 

floresta para lenha. No intuito de enfatizar a necessidade de tratos culturais, como 

limpeza da área, combate a formiga, adubação e, principalmente, a condução 

correta da rebrota. 

d) Plantios Silvipastoris: Consistiu em realizar plantios novos ou conduzir áreas já 

existente para o consórcio de floresta e pecuária, com maior espaçamento entre 

árvores, de forma a possibilitar áreas de pastagem em meio à floresta.  No intuito 

de incentivar a diversificação na pequena propriedade rural. 

Os produtores receberam toda orientação e acompanhamento sobre os aspectos 

silviculturais e de manejo para o sucesso da implantação das novas florestas. Visitas 

periódicas foram realizadas até o estabelecimento das mudas/brotos, corrigindo ações e 

adequando estratégias, em consonância com a formação/divulgação de informações ao 

produtor. 

 

Resultados, discussão e análises 

Como os desafios da extensão moldam a prática através da ação, durante a implementação 

do projeto, foram necessários ajustes à metodologia inicialmente proposta, em adequação 

técnica à realidade das propriedades e dos agricultores. Das 20 UR’s implementadas em 

2019, sete foram desativadas, mas 10 novas foram incorporadas, contando atualmente 

com 23 UR’s. Nenhuma, no entanto, na modalidade condução de rebrota. 
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Os plantios instalados em 2019 estão com um ano e oito meses de desenvolvimento, e 

apresentam excelente desempenho do ponto de vista técnico-científico, expressando o 

sucesso das ações extensionistas de orientação e acompanhamento ao produtor. Nas UR’s 

foi constatada taxa média de 90% de sobrevivência das mudas, e já podem ser 

identificados aspectos de boas práticas de manejo, como espaçamento adequado, controle 

de mato-competição, controle de formigas cortadeiras e bom desenvolvimento das 

plantas. Em contraste com as florestas destinadas à lenha, geralmente observadas nas 

propriedades rurais produtoras de tabaco (Figura 1). 

 
Figura 1 – Demonstrativo das florestas sob atuação do projeto (UR’s) (A) e sem o 

acompanhamento do Projeto (B). 
 

 
 

Como as ações de extensão previstas para o projeto dependem das fases de 

desenvolvimento das florestas, foram produzidos, até o momento, dois vídeos 

relacionados a apresentação do projeto e dos aspectos teóricos de instalação das UR’s, já 

divulgados nas mídias sociais do projeto, nas empresas associadas ao Sinditabaco e aos 

agricultores integrados. 
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Considerações 

O projeto tem sido um sucesso técnico-científico, e as ações de extensão têm se mostrado 

eficientes, atendendo a demanda dos agricultores familiares. As florestas demonstrativas 

(UR’s) tem se desenvolvido de forma satisfatória e servirão de modelo para a 

implementação de técnicas de manejo adequado das florestas com finalidade energética 

na cultura do tabaco. Para as próximas etapas, pretende-se instalar unidades de referência 

da modalidade condução de rebrota, previstas no projeto, mas ainda não contempladas. E 

a criação de vídeos sobre os aspectos técnicos da instalação de cada uma das unidades de 

referência, para que os agricultores possam transferir para suas propriedades as 

tecnologias, e colher os benefícios de uma produção florestal sustentável, do ponto de 

vista ambiental, social e econômico. 
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Resumo

O presente estudo irá apresentar o projeto de extensão “Democratização dos
espaços livres públicos em Estrela Velha/RS”, bem como alguns resultados parciais já
obtidos. A proposta surge de um convite da Prefeitura Municipal e tem como parceria
externa o Laboratório de Mobilidade e Logística (LAMOT) da Universidade Federal de
Santa Maria através do projeto de extensão “Planejamento colaborativo da Mobilidade
Urbana”. Para atingir um dos objetivos do projeto, realizou-se uma pesquisa com
moradores para compreender as dinâmicas sociais locais, tais como as formas de
utilização dos espaços públicos. Essa pesquisa retornou alguns resultados que se
direcionam à elaboração de propostas urbanas e paisagísticas de qualificação de espaços
e/ou criação de novas áreas, além da proposição de um caderno de execução das
propostas ao longo do tempo, prevendo ações individuais e coletivas da população.

Palavras-chave: Paisagem Urbana; Dinâmicas sociais; Planejamento da paisagem

urbana.

Introdução

O estudo do espaço urbano e o fenômeno da transformação das cidades vêm, ao

longo das décadas, ganhando destaque a partir da perspectiva das novas formas de
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crescimento urbano, responsáveis pelo desenvolvimento de um novo modelo de cidade

frente às mudanças tecnológicas e socioeconômicas. Em vista dessas transformações, os

espaços livres públicos têm papel determinante na sociedade urbana e de extrema

importância para seus habitantes, pois são locais de encontros, relações, convívio e

trocas entre os mais diversos grupos que compõem a comunidade (QUEIROGA, 2012;

MAGNOLI, 2006).

Considera-se como espaços livres urbanos os espaços livres de edificação como:

quintais, jardins públicos ou privados, ruas, avenidas, praças, parques ou simplesmente

vazios urbanos, que apresentam relações de conectividade e complementaridade,

enquanto sistema urbano, mesmo que estes não tenham sido planejados ou

implementados como tal (MAGNOLI, 2006; MACEDO, 2012). Desse modo, é

fundamental compreender a constituição desses espaços e se dedicar ao próprio estudo

da cidade desde a morfologia às dinâmicas socioespaciais para que, a partir dessa

análise aprofundada, se possa identificar suas deficiências e propor melhorias.

Nesse contexto, buscando atender as demandas de espaços livres e suprir suas

carências no município de Estrela Velha/RS, surge o projeto de extensão intitulado

Democratização dos Espaços Públicos de Estrela Velha/RS - Proposta e Projeto de

Paisagem Urbana. Essa proposta parte de um contato da Prefeitura Municipal, a qual

solicitou a atuação do Curso de Arquitetura e Urbanismo junto ao Projeto de Extensão

“Planejamento Colaborativo da Mobilidade Urbana” vinculado à Universidade Federal

de Santa Maria.

A inserção do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da

Fronteira Sul vem somar a esse projeto, já em andamento, como forma de auxiliar no

desenvolvimento de propostas urbanas e paisagísticas para os espaços livres públicos da

cidade. Assim, como a interação com diferentes campos de atuação e com diferentes

órgãos públicos, acredita-se ser possível aumentar as redes de contato, ampliar as áreas

de conhecimento e criar demandas para a atuação de estudantes e egressos nos setores

públicos.
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Objetivos

O projeto busca compreender a dinâmica da cidade e as formas de utilização e

apropriação dos espaços públicos livres por parte dos habitantes de Estrela Velha/RS. E,

a partir disso, propor ações de intervenção urbana e paisagística para os espaços, a fim

de incentivar a população a participar do processo de construção e transformação da

cidade por meio de ações voluntárias e trabalhos comunitários. Neste trabalho,

objetiva-se apresentar alguns resultados parciais obtidos a partir de questionário

aplicado a população de forma on-line e disponibilizados em meios físicos nos postos

de saúde da cidade.

Metodologia

Para o desenvolvimento das atividades do projeto de extensão, utiliza-se como

metodologia: 1) Levantamento das necessidades para os espaços junto à comunidade,

por meio de formulários de micro e macro diagnósticos realizados de forma on-line e

físico; 2) Elaboração de vídeos informativos para que os habitantes compreendam o

intuito do projeto e as futuras melhorias da cidade; 3) Sistematização das respostas

obtidas nos formulários, a fim de construir um programa de necessidades voltado para

os espaços públicos de Estrela Velha/RS; 4) Análise de sítio sobre o parcelamento do

município (estudo solar, topografia, fluxos de veículos e pedestres, vegetação, visitação

in loco, dentre outros); 5) Proposta projetual para democratização dos espaços

estudados; 6) Apresentação da proposta para o comitê responsável da Prefeitura

Municipal e para a população; 7) Elaboração do caderno de propostas de implantação

dos projetos urbanos e paisagísticos, com ações individuais e coletivas; 8) Apresentação

à comunidade do caderno de propostas e os procedimentos para a execução das mesmas.

Resultados, discussões e análises
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Visando a compreensão do local e a maneira que os usuários usufruem dos

espaços livres públicos da cidade, buscou-se aplicar, primeiramente, um questionário

denominado pela equipe de macro diagnóstico. Esse questionário foi elaborado em

conjunto com o grupo do projeto de extensão da UFSM “Planejamento colaborativo da

Mobilidade Urbana”. Buscou-se levantar vários dados que irão subsidiar as decisões de

ambos os grupos de trabalho. Dessa forma, o questionário foi estruturado em seções

voltadas para a caracterização do respondente, mobilidade urbana, formas de

deslocamento, percepção dos usuários relativa aos passeios públicos e a conservação

dos espaços livres públicos, atividades desenvolvidas, estações do ano de maior

utilização das áreas livres e por fim, uma seção relacionada ao desejo de qualificação

dos espaços, quais e o que a população gostaria que fosse modificado ou melhorado.

Os resultados obtidos até o momento com o questionário de macro diagnóstico,

indicam, de forma geral, que a população está razoavelmente satisfeita com as

condições dos passeios. No entanto, apontam que é necessário propor maior

acessibilidade às áreas mais naturais do município, as cascatas das Bicas e do Espinilho.

Ainda, aponta-se para a maior utilização dos espaços livres no verão, provavelmente

devido à algumas temperaturas mais baixas nas demais estações do ano, não se costuma

frequentar tanto os espaços livres na região. Indicou-se também que não é uma dinâmica

local realizar atividades de lazer nas áreas de praça ou passeio, ponto que deverá ser

melhor investigado pelo grupo.

No decorrer deste projeto de extensão, se espera o avanço na obtenção de dados

referentes ao Município, e no processo projetual das estratégias urbanas e paisagísticas,

que deverão andar em conjunto ao Laboratório de Mobilidade e Logística (LAMOT) da

Universidade Federal de Santa Maria. A partir disso, busca o seguimento na produção

do caderno de execução de projeto com as propostas para ser disponibilizado à

Prefeitura Municipal e ser executado com a cooperação da comunidade.

Considerações
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Através da ação de extensão em parceria entre as Universidades Federais e a

Prefeitura Municipal de Estrela Velha/RS espera-se atingir a qualificação dos espaços

urbanos do município. Bem como, aproximar e permitir que a comunidade participe do

processo de requalificação dos espaços públicos livres da cidade. As próximas etapas

serão de reconhecimento dos espaços selecionados pela população como prioritários.

Desta forma o projeto resultará em uma interação entre os acadêmicos, Prefeitura

Municipal e sociedade, uma vez que trabalhar com demandas e situações reais irá

contribuir no aprendizado dos extensionistas e aproximar a teoria e a prática.
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Resumo 
 
Com o crescimento da população e do número de veículos, o desenvolvimento das 

cidades exige soluções práticas de planejamento, elaborar projetos voltados ao 

desenvolvimento da cidade, sugerindo estratégias e ações específicas para melhoria da 

mobilidade urbana, mesmo em cidades de pequeno porte, é um processo essencial. Neste 

projeto, voltado ao município de Estrela Velha/RS, a percepção da população quanto à 

mobilidade urbana e a utilização dos espaços públicos, norteará possíveis medidas futuras 

a serem tomadas pela administração municipal em prol da mobilidade urbana do 

município. 

Palavras-chave: Participação pública; Transporte; Cidades pequenas; Sustentabilidade. 

 

Introdução 

Com o crescimento da população e do número de veículos, o planejamento da mobilidade 

das cidades exige soluções práticas, na busca por um uso mais democrático do espaço 

urbano e o melhor deslocamento das pessoas dentro da cidade, considerando os diversos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
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modos de transporte disponíveis e as necessidades de cada indivíduo. Integrar os modos 

de transporte, facilitando e incentivando o transporte ativo e os modos coletivos, é uma 

preocupação da mobilidade urbana sustentável, que visa amenizar os impactos negativos 

ambientais, sociais e econômicos do trânsito. Além disso, o espaço urbano deve garantir 

a acessibilidade universal, promovendo a inclusão social, a segurança e a eficiência nos 

deslocamentos (ALMEIDA; GIACOMINI; BORTOLUZZI, 2013). 

Considerando os cenários de cidades pequenas, o planejamento da mobilidade urbana é 

fundamental, tendo em vista que os deslocamentos formam parte das atividades diárias 

de toda a população e o acesso aos serviços essenciais pode ficar comprometido em caso 

de estarem localizados de forma dispersa no território. Portanto, visando a melhoria na 

redução das externalidades do transporte, faz-se necessário fomentar uma mobilidade 

urbana mais sustentável e bem planejada, mesmo em cidades de pequeno porte. 

Objetivos 

O objetivo geral do projeto de extensão é estabelecer ações coletivas que propiciem o 

planejamento colaborativo entre a Universidade, a Administração Pública e a comunidade 

em geral em prol do desenvolvimento e execução de intervenções no espaço público das 

cidades e a divulgação dos conceitos, propostas e desafios da Mobilidade Urbana 

Sustentável aos cidadãos. No contexto desse objetivo geral, o presente trabalho visa 

compreender a percepção da população quanto à mobilidade urbana em Estrela Velha, 

município situado na região Centro Serra do Estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 

3.650 habitantes (IBGE, 2010). Através da coleta e processamento de dados, obtidos pela 

participação popular, e com a análise dessas informações, espera-se elaborar projetos 

voltados ao desenvolvimento da cidade, sugerindo estratégias e ações específicas para 

melhoria da mobilidade urbana de acordo com a demanda local. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Foram utilizadas metodologias participativas, através da realização de encontros virtuais 

com representantes da Prefeitura de Estrela Velha, onde foram debatidos os principais 
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tópicos referentes às demandas da cidade, a possíveis pontos de intervenção no município 

e sobre as ferramentas de participação pública da população. Nesse sentido, foi definido 

o desenvolvimento de questionários disponibilizados aos cidadãos em dois formatos, 

físico e virtual (online), com divulgação da iniciativa pelas redes sociais e mídia local, a 

fim de atingir-se a máxima participação possível da comunidade, e assim compreender 

suas necessidades básicas em relação a suas percepções sobre a mobilidade urbana. 

O questionário foi planejado para alcançar um macro diagnóstico que permita caracterizar 

a população, com base em algumas informações pessoais e de padrões de mobilidade, 

assim como a avaliação de alguns atributos relativos às percepções sobre os 

deslocamentos a pé e por meio de veículos motorizados no centro da cidade. 

Resultados, discussão e análises 

O questionário foi disponibilizado para a população na plataforma de formulários do 

Google e em formato físico em diferentes locais da cidade (como Unidades Básicas de 

Saúde e a própria Prefeitura) durante os meses de maio e junho de 2021. Ao todo foram 

174 respondentes de todas as faixas etárias a partir de 15 anos de idade, e de diferentes 

localidades do município, alcançando uma ampla representatividade dos habitantes de 

Estrela Velha. Dos respondentes, 62% se identificaram como sexo feminino e 37% como 

masculino. Constatou-se, ainda, que 63% da população possui CNH e que o principal 

meio de transporte no município é o carro (82%), seguido da caminhada (10%). 

Quanto aos deslocamentos a pé, considerando-se a infraestrutura presente no centro da 

cidade, a satisfação da população com alguns fatores está expressa na Figura 1. Nota-se 

que a acessibilidade é o fator mais crítico apontado pela população, seguido da 

conservação das calçadas e da existência de obstáculos ou barreiras nos passeios. Esses 

elementos somados podem ter influência no fato da maior parte da população optar por 

fazer seus deslocamentos de carro, já que más condições de calçadas desestimulam o seu 

uso, por isso é importante que as cidades adotem políticas voltadas ao pedestre, 

oferecendo um ambiente onde todos consigam chegar a todos os lugares com conforto, 
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segurança e facilidade. A iluminação pública, considerada maioritariamente como 

regular, é outro fator que influencia na qualidade dos deslocamentos, principalmente 

noturnos, transmitindo segurança aos usuários quando adequada. A segurança pessoal 

teve respostas muito positivas, mostrando não ser um problema no município, o que é 

mais comum em cidades pequenas, onde a taxa de roubos, assaltos e violência é menor. 

 
Figura 1 - Resultados de percepção sobre atributos de mobilidade a pé 

Além disso, os principais conflitos identificados nos deslocamentos a pé são: com carros 

(33%), com maquinário agrícola (26%) e com transporte de cargas (23%), evidenciando 

possíveis interferências devido ao elevado uso de veículos motorizados no espaço urbano. 

Destaca a inexistência de conflitos com ônibus na cidade, que carece de serviço de 

transporte coletivo urbano, e que os cidadãos não identifiquem como problemáticas as 

motocicletas, embora seja o modo de transporte motorizado mais comum após o carro. 

Em relação com as percepções sobre infraestrutura voltada aos deslocamentos em 

veículos motorizados no centro da cidade, foram obtidos os resultados apresentados na 

Figura 2. Percebe-se que a conservação do pavimento, assim como a sinalização das ruas 

e a segurança em relação ao trânsito, são fatores avaliados de regulares a bons, o que pode 

contribuir para uma maior preferência da população no uso do automóvel, já que não 

identifica grandes empecilhos nesse tipo de deslocamento. E apesar do uso de veículos 

motorizados ser predominante, a cidade comporta ainda esse padrão de mobilidade, já 

que a fluidez do trânsito e as vagas de estacionamento disponíveis não são um problema 

local, o que pode levar a maior uso ainda desses modos de transporte, afastando a cidade 

dos padrões esperados de sustentabilidade no transporte. Assim, fica evidente a 
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necessidade de conscientizar a população e fomentar ações voltadas à sustentabilidade do 

transporte na cidade, com objetivo de evitar problemas futuros no trânsito local. 

 
Figura 2 - Resultados de percepção sobre atributos de mobilidade motorizada 

Considerações 

Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, visto que uma amostra 

representativa da população participou do questionário. Com a análise dos resultados 

obtidos, pode-se pensar em novos planos de mobilidade urbana no desenvolvimento do 

município que estimulem mais os deslocamentos ativos, dando suporte a um 

deslocamento mais sustentável e um uso mais democrático dos espaços livres públicos. 

Com isso, desenvolveu-se um segundo questionário, de micro diagnóstico voltado para a 

Praça Central da cidade, um dos locais que deverá receber uma proposta específica de 

intervenção no projeto. Esse questionário tem por finalidade coletar informações da 

percepção dos cidadãos sobre o entorno da praça, bem como características de 

permanência e passagens pelo local, com o qual espera-se desenvolver um projeto 

adequado às necessidades da população do município em relação ao espaço em questão. 
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Resumen 

Los circuitos socioeconómicos alimentarios tienen como objetivo generar tramas de 

vinculaciones y flujos económicos que permitan satisfacer las necesidades alimentarias 

de la población (y de los sectores populares en particular) y mejorar el acceso a los 

mercados de las unidades productivas de la economía social, solidaria y popular 

(cooperativas, federaciones, pymes, agricultores familiares, emprendimientos 

asociativos, redes, etc.) bajo criterios de justicia y equidad.   
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Buscan también mejorar las condiciones materiales, simbólicas y políticas de todos los 

actores participantes de estos circuitos en distintos contextos territoriales y sectoriales.   

La Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IUEMF) viene 

impulsando una serie de iniciativas socioeconómicas de comercialización y consumo 

organizado. En este documento presentaremos experiencias que desarrollan los circuitos 

mayoristas de comercialización como son: Central Cooperativa y Alta Red. 

 

Palabras-clave: Circuitos socio económicos alimentarios; economía social, solidaria y 

popular; comercialización; incubación de procesos.    

 

1. Introducción 

Uno de los principales problemas que tiene el abastecimiento de alimentos en la Argentina 

es la creciente integración, concentración y transnacionalización del sistema 

agroalimentario (Ablin, 2012; Taller Ecologista, 2015) que abarca distintas fases o etapas 

que van desde la producción primaria, la elaboración industrial, la comercialización 

intermedia (mayorista) y final (minorista), hasta pautas de consumo y formas de acceso 

alimentario.   

Esta desigualdad y desequilibrio de poder en la gobernanza de la cadena agroalimentaria 

genera efectos nocivos para los pequeños y medianos agricultores, cooperativas, 

federaciones, emprendimientos asociativos y familiares, Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyME). Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la etapa de comercio minorista. El 

supermercadismo está concentrado en pocas manos que controlan el 70% del mercado, 

en detrimento de negocios minoristas conducidos por emprendedores familiares o 

cooperativas. Si sumamos a este problema a los consumidores con alto desconocimiento 

e invisibilización de los productos cooperativos, artesanales y agroecológicos, tendremos 

limitaciones para desarrollar mercados alternativos a lo hegemónico y concentrado.  

Dentro de los desafíos prioritarios a la hora de pensar los circuitos productivos en la 

economía social, solidaria y popular encontramos al eslabón de la comercialización. Para 

ello se han propuesto desarrollar diferentes estrategias que se enmarcan en asociar 
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territorios, articular consumidores, visibilizar la calidad y trazabilidad de los alimentos, 

esto principalmente desde el consumo para resignificar la instancia de encuentro entre 

productores o proveedores de servicios y los consumidores.  

Para ello trabajaremos con un enfoque que piensa a la cuestión alimentaria desde una 

perspectiva estructural y sistémica. Pastore (2020) nos comparte la propuesta de los 

circuitos socioeconómicos alimentarios, que, si bien es un enfoque que excede lo 

alimentario, propone el análisis de circuitos socioeconómicos en distintos ámbitos 

socioproductivos. La centralidad de este enfoque se basa en el contexto en el que se piensa 

la cuestión: la situación de emergencia alimentaria como resultado, durante las últimas 

décadas, de etapas de políticas neoliberales que fueron agravadas a partir del shock 

provocado por la situación de emergencia sanitaria. 

2. Disputas para garantizar el acceso a alimentos en un país agroalimentario 

2.1 Contexto y dificultades a abordar 

En la Argentina, al igual que en la mayor parte del mundo, existe una estructura del 

comercio minorista de alimentos altamente concentrada. Este fenómeno, tuvo su auge a 

partir de la década del 90 con el ingreso de grandes cadenas multinacionales de super e 

hipermercados que fagocitaron a los tradicionales almacenes de barrio y pequeñas y 

medianas distribuidoras mayoristas de alimentos que poblaban la escena nacional. La 

estructura de las empresas del sector supermercadista comprende cinco grupos: 

hipermercados con un 35% del comercio; autoservicios asiáticos con 29%; 

supermercados con un 29%; otros autoservicios con el 8% (Ablin, 2012).  

El impacto de la posición dominante del comprador en la estructura de las cadenas de 

suministro ha dificultado la sustentabilidad de miles de cooperativas, agricultores, 

empresas recuperadas, emprendimientos asociativos, Pymes del sector alimenticio, 

perjudicadas no sólo por precios bajos, sino también por el alargamiento de la cadena de 

pagos (agravado por la inflación y tasas de interés).  

Asimismo, la presión que se ejerce sobre el precio en origen lleva a las medianas y 

grandes empresas productoras a reducir costos, impactando negativamente en el cuidado 

ambiental, aumentando la precarización del trabajo, y disminuyendo la calidad de los 
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productos finales. Si sumamos a este problema el desconocimiento e invisibilización de 

los productos cooperativos, artesanales y agroecológicos tendremos limitaciones para el 

acceso a estos mercados y la baja valorización desde los consumidores.  

Debemos indicar que abordar la cuestión alimentaria nos interpela a visibilizar la 

insuficiencia de acceso a los alimentos y malnutrición para una parte importante de la 

población (FAO, 2019); esta situación se viene deteriorando en nuestro país desde hace 

al menos cuatro décadas, aunque tiende a agravarse críticamente luego de etapas de 

políticas neoliberales como la reciente, a lo que se suma, en el contexto actual, el impacto 

provocado por la situación de emergencia sanitaria (Gandulfo y Rofman, 2020). En tal 

sentido, desde el retorno de la democracia, las voces críticas a la estructuración dominante 

del sistema agroalimentario vienen multiplicándose y se sostienen en sólidos argumentos 

y evidencias empíricas, al tiempo que provienen de diversidad de actores, que incluyen 

desde el mundo académico y las entidades independientes, a las propias construcciones 

colectivas impulsadas por los principales sujetos sociales involucrados del mundo rural y 

urbano.  

Por otro lado, encontramos que los productos alimenticios recorren largas distancias 

logísticas generando un alto impacto ambiental, pero también la desarticulación de los 

vínculos sociales, ya que los consumidores desconocen la procedencia de los productos y 

el productor, por su parte, no identifica el destino de su producción.  

Si abordamos las respuestas del sector de la economía social, solidaria y popular durante 

el período de aislamiento social preventivo y obligatorio del Covid-19 (marzo a junio de 

2020), más del 90% de las comercializadoras de alimentos aumentaron sus ventas, según 

una encuesta realizada por la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de 

Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Este relevamiento se 

desarrolló sobre 27 experiencias de comercialización que abarcan 44 municipios de la 

provincia; el 64% tuvo un alza interanual de más del 40% en sus ventas. 

Dentro del sector de la ESSP se han desarrollado experiencias territoriales que conforman 

redes de intercambio en donde se acerca a productores y consumidores, muchas de ellas 

promovidas desde proyectos de extensión de las universidades (Arnaiz, Errecalde y 
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Recalde, 2017; Cittadini, Caballero, Moricz y Mainella, 2010). Dentro de los diferentes 

dispositivos implementados encontramos las compras comunitarias (coordinadas y 

asociadas), mercados de proximidad (ferias territoriales), redes de comercialización y 

consumo (nodos organizados), espacios asociativos de comercialización mayorista, entre 

otros.  

2.2 Rol de la universidad en la construcción de procesos 

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), desde el Observatorio de Economía Social 

y Solidaria (http://observatorioess.org.ar/) del Departamento de Economía y 

Administración, y en conjunto con el Proyecto Construyendo Redes Emprendedoras en 

Economía Social y Solidaria (CREES), ha desarrollado de manera articulada estrategias 

académico-territoriales de formación, investigación, extensión, incubación e innovación 

social universitaria en el campo de la economía social, solidaria y popular (ESSP) desde 

el año 2006. En el año 2013 se impulsó la implementación del Programa Universitario de 

Incubación Social (PUIS), en particular, la Incubadora Universitaria de Economía, 

Mercado y Finanzas Solidarias (IUEMF), desde donde se ha impulsado el desarrollo de 

circuitos socioeconómicos alimentarios que incorporan procesos de construcción, 

fortalecimiento y afianzamiento de la producción, distribución y consumo de alimentos. 

La IUEMF ha impulsado una serie de iniciativas socioeconómicas de comercialización y 

consumo organizado, principalmente de alimentos de la agricultura familiar, cooperativas 

de trabajo y empresas recuperadas, así como emprendimientos asociativos y pequeñas 

empresas familiares. Desde esta propuesta se han desarrollado las siguientes iniciativas 

de comercialización: el Almacén Autogestivo; Mercado Territorial de la Agricultura 

Familiar, Central Cooperativa, Tienda Colectiva y la Línea transversal de Finanzas 

Solidarias para la comercialización. 

Esta gestión se ha desarrollado en colaboración con otras incubadoras que hacen parte del 

Programa Universitario de Incubación Social (PUIS). Destacamos entre dichas 

articulaciones: la coordinación compartida de la Tienda Colectiva con la Incubadora de 

Empresas Sociales; el desarrollo de la plataforma Chasqui para la comercialización de los 

productos de Mercado Territorial y el Almacén Autogestivo desde la Incubadora de 
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Tecnologías Sociales; la implementación del Eco-Canje, asociado al Crédito a la 

Comercialización Solidaria, con la Incubadora de Intervención Socio-Ambiental y la 

comercialización de libros de editoriales independientes en Mercado Territorial en 

asociación con la Incubadora de Prácticas Editoriales Asociativas. Asimismo, de manera 

transversal a los distintos dispositivos se articuló con la Incubadora de Diseño y 

Comunicación. 

Sumado a ello se articula con instituciones públicas del ámbito científico y productivo, 

como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de 

Producción de la Nación, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Agricultura Familiar (IPAF), entre otros, así como con unidades productivas agrarias y 

alimentarias y de comercialización solidaria de la ESSP.  

2.2 Algunos elementos para entender los circuitos socioeconómicos alimentarios 

A partir del desarrollo de estas estrategias se construyó un recorrido que nos lleva a 

organizar nuestra intervención a partir de la concepción de circuitos socioeconómicos 

alimentarios.  

Estos circuitos son entendidos como aquellos en que las relaciones y flujos económicos 

de producción- distribución- circulación- consumo- reutilización buscan beneficiar 

simultáneamente tanto a pequeños productores como a consumidores. En otras palabras, 

son aquellos en los que se busca mejorar tanto las condiciones de ingreso, producción y 

trabajo de los productores locales, como las condiciones de vida de la población asociada 

a los mismos en distintos contextos territoriales y sectoriales.  

Dentro de los diferentes tipos de circuitos socioeconómicos alimentarios podemos 

indicar: 

● Circuitos cortos con mercados de cercanía, que implican una vinculación más 

directa entre productores y consumidores, tales como: ferias francas, de la 

agricultura familiar o de la EPSS; mercados populares; comercializadoras de 

intermediación solidaria con nodos territoriales de organización del consumo; etc. 

En estos circuitos se busca que una parte de la demanda de alimentos generada 
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por familias trabajadoras se canalice hacia el abastecimiento más directo desde 

las/os productores cooperativos y de la agricultura familiar,   

● Circuitos alimentarios vinculados a mercados institucionales, que conllevan 

políticas públicas de ampliación del acceso y distribución social de alimentos, 

tales como la tarjeta alimentar, el compre alimentario público, la demanda de 

alimentos que realizan los comedores escolares y los comedores comunitarios 

vinculados a programas públicos, otros programas sociales de distribución y 

acceso alimentario, etc. Sintéticamente, con estos circuitos se busca que una parte 

del aumento de demanda alimentaria que genera la acción pública contribuya 

también a mejorar las condiciones de venta, ingresos y producción de la 

agricultura familiar y las cooperativas de alimentos. 

● Circuitos socioeconómicos mayoristas, de mayor escala o logística regional e 

inter-regional, que contribuyen a reducir los costos de transacción y distribución, 

con flujos de mayor alcance territorial y escala operativa. Ello permite mejorar 

tanto los precios y calidad alimentaria para la población, como los ingresos y 

ventas para pequeñas/os productores de la agricultura familiar y cooperativa. 

Estos circuitos son clave para poder asumir desafíos de mayor escala, como, por 

ejemplo, las compras públicas. También en su proyección, para generar núcleos o 

centros regionales de distribución alimentaria, que permitan interconectar de 

manera directa ofertas y demandas interregionales de la agricultura familiar, las 

cooperativas de alimentos y las entidades u organizaciones vinculadas a la 

organización del consumo, la provisión o el acceso alimentario. 

La promoción de este tipo de circuitos repercutirá en la generación y mejora de puestos 

de trabajo e ingresos, particularmente para los sectores populares, permitiendo avanzar a 

su vez en un sentido de democratización y transformación económica del sistema 

agroalimentario al poner en el centro a las organizaciones económicas en manos de los 

trabajadores y las comunidades. 

Es clave en esta perspectiva el papel a desempeñar por el Estado, a través de los distintos 

organismos públicos y distintos niveles de gobierno, pero también por las universidades 
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públicas, en articulación con el sistema educativo y científico-técnico presente en cada 

territorio.  

La apuesta es la de impulsar desde allí plataformas de aprendizaje, innovación y 

desarrollo que requieran los distintos actores que hagan parte de los circuitos 

socioeconómicos (organizaciones y comunidades locales, PyMES y el resto de las 

entidades de la Economía Social y Solidaria). 

2.3 Algunas caracterizaciones de las experiencias desarrolladas 

En este apartado compartiremos el desarrollo del tipo de circuito mayorista de alimentos 

que busca generar procesos innovadores de logística, distribución y escala para optimizar 

costos, precios y mecanismos de acceso a alimentos del campo de la ESSP. 

2.3.1 Central Cooperativa 

Central Cooperativa es un centro regional de acopio, distribución y logística mayorista de 

alimentos cooperativos de la economía popular y la agricultura familiar. Desde allí se 

articulan acciones con redes de distribución alimentaria de la ESS y se impulsan circuitos 

alimentarios específicos. Funciona en la Nave S1, Puestos 31, 32, 33 y 34 del Mercado 

Central de Buenos Aires.  

Su conformación fue impulsada en septiembre de 2016 por la Incubadora Universitaria 

de Economía, Mercados y Finanzas Solidarias (IUEMF) de la Universidad Nacional de 

Quilmes, en coordinación multiactoral con la Federación de Cooperativas Apícolas de 

Argentina (Fecoapi) y las cooperativas de trabajo “La Ciudad” y “Despiertavoces”.  

En función de las reuniones y coordinaciones desarrolladas se empieza a trabajar en 

procesos de acopio, distribución y comercialización mayorista de alimentos provistos por 

productores de la economía social, solidaria y popular. Para ello se profundiza la 

articulación con productores locales y de otras regiones del país para organizar este 

circuito socioeconómico promoviendo el acceso a distintas iniciativas de logística, 

distribución y comercialización. 

A partir de agosto del 2018, el Instituto para la Producción Popular (IPP) comienza a 

operar dentro del espacio con su línea de trabajo de distribución de alimentos de la 

producción popular conocida como “Más Cerca es Más Justo”. En octubre de 2018, la 
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propuesta “Todos Comen”, también del IPP, comienza a funcionar y gestionar desde CC. 

En mayo del 2019 se incorpora al espacio de CC, organizando su trabajo y propuesta de 

abastecimiento, el Mercado Territorial de la Agricultura Familiar (MT), iniciativa 

igualmente impulsada por la IUEMF. 

En 2019 también se suma a gestionar sus actividades la propuesta de Alta Red, espacio 

de articulación de diferentes comercializadoras de la economía social, solidaria y popular 

(Almacoop, Consol, Colsol, MeCoPo, La Yumba, Los Pibes, Caracoles y Hormigas, 

Mercado Territorial Kolmena Oeste, entre otras). 

Asimismo, trabaja en articulación con las Incubadoras de Diseño y Comunicación y de 

Tecnologías Sociales del PUIS de la UNQ, y ha contado con el apoyo y acompañamiento 

del Ministerio de Producción y Trabajo de Nación. 

CC apunta a mejorar las condiciones de comercialización de los productos cooperativos 

y de la ESS, desarrollando estrategias y acciones de una mayor escala de distribución 

mayorista, así como ruteos logísticos, sistemas de acopio y desconcentración de 

productos de diferentes territorios. 

Esto se consolida en la construcción de un circuito socioeconómico de alimentos con un 

funcionamiento asociativo, que es provisto en articulación con redes y organizaciones de 

productores hortícolas y frutales de la agricultura familiar y campesina, y federaciones y 

cooperativas de alimentos, para abastecer los tres tipos de mercados sociales señalados, 

institucionales, territoriales y de los trabajadores organizados.  

CC cuenta con un equipo de trabajo conformado por técnicos universitarios en economía 

social y solidaria, docentes de la UNQ y profesionales que organizan la gestión integral 

del espacio, desde la coordinación con los productores de las diferentes provincias (en 

función de las temporadas, formas de producción y disposición de alimentos), el traslado 

y logística de los alimentos, la recepción, descarga y acopio en el Mercado Central (para 

alimentos secos y productos con necesidad de cámaras de frío), con mecanismos de pago 

y de financiamiento acordados con los productores, y la distribución y comercialización 

de alimentos.  

2.3.2 Alta Red 
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Es una alianza de organizaciones sociales que se autogestiona y se asocia para apoyar y 

acompañar a productores de frutas y verduras del campo de la economía social, solidaria 

y popular (ESSP), agroecológicos y de la agricultura familiar, con la finalidad de generar 

sistemas de distribución y comercialización alternativos a los clásicos y concentrados 

circuitos de mercado.  

Encontramos una diversidad heterogénea de organizaciones, principalmente con la forma 

jurídica de cooperativas dedicadas a la comercialización de alimentos, conteniendo a:  

Cooperativa de Trabajo Nuestra América, Cooperativa Despierta Voces, Cooperativa 

Vínculos Productivos, Cooperativa Proyecto Colsol, Cooperativa Frente Darío Santillán, 

Cooperativa La Ciudad, entre otras. Sumado a ello instituciones científicas técnicas como 

la IUEMF de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otros. Los equipos de trabajo se 

conforman a partir de los integrantes de las diferentes organizaciones quienes traen sus 

conocimientos y promueven innovadoras formas de gestión económico comercial 

asociativa.  

Este proceso se inicia en 2017 a partir de la articulación de compras asociativas entre 

comercializadoras de la ESSP con la finalidad de fortalecer y mejorar la logística, 

distribución, comunicación y escala de los productos comercializados, buscando generar 

relaciones directas, justas y responsables con productores para la comercialización de sus 

productos en el territorio del Gran Buenos Aires.   

Actualmente se viene gestionando en el espacio físico facilitado por Central Cooperativa 

en el Mercado Central de Buenos Aires donde llegan alrededor de 1500 a 2000 bultos de 

alimentos por semana que equivalen a 380.000 kilos de frutas y verduras. 

Este movimiento se desarrolla en alianza con 20 organizaciones de productores de las 

provincias de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Cordoba, Mendoza, Salta, 

Tucuman, Jujuy, quienes proveen los siguientes alimentos: Banana, Naranja, Mandarina, 

Pomelo, Palta, Papa, Cebolla, Jengibre, Anco, Cabutiá, Manzana, Pera, Tomate, Ajo, 

Tomate triturado.  
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En la construcción del precio de los productos a distribuir se recarga un 8% a los 

alimentos, lo cual sirve para pagar el trabajo de administración, logística y entrega de los 

alimentos. Además, se genera un fondo para reinvertir en nuevos proyectos como: 

● Semillero - Nuevas comercializadoras 

● Transición agroecológica 

● Desarrollos nuevos productores de nuevas regiones 

● Mejora y acondicionamiento del espacio en el Mercado Central.  

3. Consideraciones a manera de cierre 

A partir de los recorridos desarrollados podemos plantear algunos puntos para socializar:  

● Fundamental promover procesos de articulación entre las demandas de acceso a los 

alimentos en los territorios teniendo como promotor de ello a los espacios de 

extensión universitaria.  

● El abastecimiento, distribución y comercialización de alimentos se debe gestionar 

desde la perspectiva del derecho a la alimentación para lo cual se hace necesario la 

implementación de las funciones sustantivas de las universidades públicas en los 

territorios.  

● Fortalecimiento de circuitos socioeconómicos alimentarios para la visibilización de 

experiencias de comercialización en los diferentes territorios de la Argentina. 

● Desarrollo y fortalecimiento de programas de asistencia técnica con la participación 

de diferentes instituciones científicas y técnicas del Estado (INTA, INTI, Senasa, 

Inaes, Conami, ministerios, gobiernos provinciales, universidades, etc.), 

promoviendo la atención articulada con cada actor del circuito socioeconómico, 

desde la generación de valor agregado en origen, desarrollo de herramientas de 

gestión para la distribución, logística, mecanismos de financiamiento para la 

comercialización y consumo, y estrategias de comunicación y comercialización, 

todas estas mediadas por plataformas colaborativas.  
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Resumo 
 
O objetivo do trabalho foi construir uma horta orgânica urbana no estabelecimento de 
ensino Tiro de Guerra 04-030 localizado no município de Formiga/MG em parceria 
com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus 
Formiga. Para tanto foi utilizado uma área com vegetação herbácea, realizado a capina 
manual e instalada a horta com cultivo orgânico, com construção de uma composteira e 
um minhocário. As hortaliças produzidas foram disponibilizadas para os integrantes do 
Tiro de Guerra 04-030 e para o Banco de Alimentos para doação às Instituições 
Públicas do município. A horta orgânica possibilitou o interesse e necessidade de cuidar 
do meio ambiente com destino dos resíduos orgânicos, ausência de agroquímicos, bem 
como a importância de alimentação saudável, bem como proporcionou interação dos 
integrantes de uma Instituição Federal com a comunidade do município de 
Formiga/MG. 
 
Palavras-chave: Extensão; Sustentabilidade; Horta orgânica. 
 

Introdução 

Os estabelecimentos de ensino são espaços importantes para a formação de 

indivíduos responsáveis e aptos a colaborar e decidir sobre questões sociais e 

ambientais, restabelecendo suas relações com o meio onde vive (DIAS, 1992; 

SEGURA, 2001). 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 - Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão 
da AUGM. 
2 Estudante do Curso Técnico em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais – Campus Formiga, email: otavio.bittencourt@gmail.com 
3 Estudante do Curso de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – 
Campus Formiga, email: raulmteodoro@gmail.com 
4 Instrutor chefe do Tiro de Guerra 04-030 no município de Formiga, email: licieloromero@hotmail.com 
5 Professora da Universidade Federal do Pampa – Campus São Gabriel e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais – Campus Formiga, email: silvanevestena@gmail.com 
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A educação ambiental é um conjunto de práticas e conceitos voltados para a 

busca da qualidade de vida, com o objetivo de criar diretrizes para auto-sustentabilidade 

da região (DIAS, 1992). Segundo Segura (2001) e Nadolny (2009), afirmaram que a 

educação ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadãos conscientes, 

aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade; ainda, relatam que é 

indispensável substituir a agricultura convencional e caminhar em direção de uma 

agricultura mais auto-sustentável e menos agressiva à natureza. 

 

 

Objetivo 

Introduzir a educação ambiental por meio da construção de uma horta orgânica 

urbana como estratégia de sustentabilidade no estabelecimento de ensino Tiro de Guerra 

04-030 (TG 04-030) no município de Formiga/MG. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido com discentes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) - Campus Formiga e integrantes 

(atiradores) do Tiro de Guerra 04-030 localizados no município de Formiga/MG. 

  Na área estabelecida foi realizada a capina manual da vegetação herbácea e 

foram construídos quinze canteiros (3,50 m comprimento e 1,50 m largura) com 

delimitações utilizando garrafas de plástico (garrafas PET), doadas pelos atiradores do 

TG 04-030. Com os canteiros preparados foi instalado o plantio das mudas das 

hortaliças, as mesmas doadas pelo TG 04-030, Banco de Alimentos e produzidas 

(semeadura) pelos integrantes do trabalho. 

 Adicionalmente, foram construídos uma composteira e um minhocário com 

resíduos orgânicos oriundos das espécies arbóreas do TG 04-030, resíduos orgânicos do 

próprio estabelecimento e dos moradores próximo ao TG 04-030; no minhocário foram 

utilizadas minhocas californianas (Eisenia andrei Bouché). 
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Durante todo o período de execução do trabalho, foi realizada irrigação diária 

das hortaliças, controle de plantas espontâneas, manutenção dos canteiros com novos 

plantios, manutenção da composteira e minhocário e controle biológico de insetos. 

 

Resultados, discussão e análise 

As atividades desenvolvidas na horta no estabelecimento de ensino Tiro de 

Guerra 04-030, trouxe benefícios aos integrantes, ao Banco Municipal de Alimentos 

(BMA), às Instituições Públicas vinculadas ao BMA e moradores das proximidades 

deste estabelecimento pelas hortaliças produzidas de forma orgânica e destino dos 

resíduos orgânicos domiciliares.  

A área onde ocorreu a construção da horta orgânica apresentava vegetação 

herbácea (Figura 1A) e depois da capina manual foi construído 15 canteiros com várias 

hortaliças (Figura 1B). Cabe ressaltar que a construção da horta orgânica envolveu 

atiradores voluntários e os discentes do IFMG – Campus Formiga, que também são 

atiradores. 

  
Figura 1 – A) Área intacta com plantas herbáceas; B) Horta orgânica construída com canteiros de 
hortaliças presentes no Tiro de Guerra 04-030 
Fonte. Autores (2021). 

 
As hortaliças cultivadas foram: cebolinha (Allium schoenoprasum L.), salsa 

(Petroselinum crispum (Mill.) Nym.), coentro (Coriandrum sativum L.), alface (Lactuca 

sativa L.), brócolis (Brasica oleraceae L. cv. itálica), couve (B. oleraceae L. cv. 

acephala), couve flor (B. oleracea var. botrytis L.), mostarda (B. juncea L.), repolho (B. 

oleracea var. capitata L), beterraba (Beta vulgaris L.), cenoura (Daucus carota L.), 

tomate (Solanum lycopersicum L.), pimentão (Capsicum annun L.), abobrinha italiana 
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(Curcubita pepo cv. caserta L.) e girassol (Helianthus annuus L.), sendo que para 

brócolis e para alface foram executados o segundo e o quarto plantios, respectivamente; 

já para cebolinha, salsa e coentro, como são utilizadas para tempero, a colheita foi 

realizada de forma continuada, bem como para couve e mostarda. 

Adicionalmente, foi observado o aparecimento de ácaros e pulgões nos cultivos 

de couve e de brócolis, sendo realizado o preparo de soluções de controle biológico com 

borra de café e aplicado todos os dias pela parte da manhã. Este resultado também foi 

observado por Medeiros et al. (2009) trabalhando com horta orgânica em Instituições 

Públicas de Aracruz/ES, sendo observado a predominância de ácaros, pulgões e 

formigas cortadeiras e, com a necessidade de utilizar métodos de controle biológico 

com suco de pimenta e chá de coentro. Cabe ressaltar que também ocorreu a presença 

de formigas cortadeiras no presente trabalho; entretanto, não atingiram os cultivos das 

hortaliças. 

Para a manutenção da horta orgânica foi construído junto à área de cultivo uma 

composteira e minhocário com os resíduos originados do próprio estabelecimento de 

ensino provenientes de folhas das árvores, domicílios próximos ao Tiro de Guerra 04-

030 e restaurante do IFMG – Campus Formiga; as minhocas utilizadas foram da espécie 

californiana (Eisenia andrei Bouché); esta espécie é a mais usada para 

vermicompostagem (minhocultura) no Brasil, devido a seu comportamento peregrino, 

fácil colonização de áreas compostas por quantidades elevadas de matéria orgânica e, a 

capacidade de adaptação a grandes variações de temperatura (NADOLNY, 2009; 

SCHIEDECK et al., 2014).  

Cabe ressaltar que este trabalho promoveu a sensibilização dos integrantes do 

TG 04-030 e também os que são acadêmicos do IFMG - Campus Formiga, para a 

preservação do meio ambiente por meio do destino dos resíduos orgânicos, ausência de 

utilização de agrotóxicos na produção de alimentos e, controle biológico de insetos. 

Adicionalmente, a preparação de uma horta inserida em Instituições de Ensino, 

no caso, no TG 04-030 auxilia na promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os 

integrantes envolvidos com a comunidade do município de Formiga/MG e, insere 
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princípios como horticultura orgânica, compostagem, manutenção da sustentabilidade e 

biodiversidade, relação campo-cidade, entre outros;  

Sob o ponto de vista educacional, as atividades desenvolvidas possibilitaram 

repassar conhecimentos de forma contextualizada com o tema lixo orgânico, fornecendo 

conhecimentos relevantes sobre o assunto, sempre fazendo relação com o cotidiano dos 

alunos, permitindo aos mesmos criarem uma ideia crítica com embasamento cientifico 

sobre esse grave problema ambiental e social. 

 

Considerações 

A construção da horta orgânica no Tiro de Guerra 04-030 possibilitou um espaço 

propício aos discentes e atiradores vivenciarem os benefícios de consumirem alimentos 

completamente livres de agroquímicos e o destino correto para os resíduos orgânicos e 

secos.  

Ainda, a participação na instalação da horta possibilitou aos atiradores 

envolvidos, estudantes e professor vivenciarem o contato com a comunidade onde a 

horta orgânica está inserida. 
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Resumo

Com o objetivo de aproximar os alunos da rede pública de ensino à universidade, o

projeto Energizando o Futuro desenvolve minicursos, oficinas e projetos práticos de

engenharia com os tópicos de sustentabilidade, células combustível e energias

renováveis. Tendo em vista que soluções de mobilidade urbana e a diminuição do

consumo de combustíveis fósseis, aproximar os jovens é essencial para a adaptação

sustentável em nossa sociedade. Por meio de seis minicursos ministrados de forma

online, são apresentadas formas de energia sustentável e não sustentável para que

possam distinguir uma da outra e relacionar cada uma ao seu cotidiano para que sejam

didaticamente compreendidas, com o objetivo de realizar uma pDosterior oficina para

que os alunos vejam a aplicabilidade de células combustíveis junto das energias

renováveis.
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Palavras-chave: Energias; Energias Renováveis; Sustentabilidade; Células

Combustível; Mobilidade Urbana.

Introdução

As discussões sobre a forma de produção de energia e seus impactos ambientais, em

especial pela escassez de energias não renováveis num futuro próximo e por mudanças

climáticas, trazem à tona a necessidade de pesquisas com o uso de energias renováveis e

seus impactos sociais e econômicos. A diversificação da matriz energética, aliada com

um baixo impacto ambiental, tem se tornado uma busca constante e necessária para a

sociedade como um todo. (PACHECO,2006).

Tais discussões também estendem-se à locomobilidade como um todo. Pode-se pensar

na mobilidade urbana sustentável dentro do conceito mais amplo do desenvolvimento,

que se refere à promoção do equilíbrio entre a satisfação das necessidades humanas com

a proteção do ambiente natural. A dimensão ambiental da mobilidade sustentável está

atrelada às necessidades de efetividade tanto quanto à eficiência dos sistemas de

transporte.(CARVALHO,2016).

Dentro de todo o contexto de educação ambiental e mobilidade urbana sustentável

encontra-se o Energizando o Futuro, um projeto de extensão da Universidade Federal de

Santa Maria (UFSM) com ações previstas nas escolas da rede pública de ensino. Este

visa, através de interações universidade-escola, aumentar o interesse dos jovens por

ciência, meio ambiente e tecnologias de energias renováveis.

Objetivos

Disseminar conhecimento sobre fontes de energia renováveis e células combustíveis à

alunos do ensino público rio grandense através de minicursos e oficinas, incentivando

assim, o interesse pela ciência e por tecnologias sustentáveis.

Materiais e métodos

Para as escolas participantes, os integrantes do projeto, na condição de tutores,

ministram seis minicursos teóricos que abordam temas como a matriz energética
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mundial, as singularidades entre energias oriundas de combustíveis fósseis e renováveis,

os principais tipos existentes destas, seus respectivos princípios de funcionamento e

como elas podem ser integradas de forma sustentável em projetos de ciência e

tecnologia.

Com o desenrolar da parte teórica as turmas vão decidindo qual o tema mais atrativo,

desta forma define-se as listas de materiais a ser utilizada. Os materiais sugeridos são

recicláveis, motores de carrinhos antigos, palitos de sorvete, palitos de dente e palitos de

churrasco, demais materiais como células combustível, painéis fotovoltaicos e fios são

fornecidos pelo projeto.

Após definir e adquirir os materiais é desenvolvido os projetos e maquetes com o intuito

de organizar uma feira para apresentação dos trabalhos finais entre as escolas

participantes.

Resultados, discussão e análises

Diante da necessidade de substituição da matriz energética brasileira baseada em

combustíveis fósseis por uma matriz energética sustentável, a utilização de energia

elétrica proveniente de fontes renováveis vem aumentando a nível mundial. Em função

disso, percebe-se um crescimento dos esforços empreendidos em pesquisas e no

desenvolvimento de novas tecnologias capazes de aumentar a eficiência das fontes de

energia renováveis, como a eólica, a solar e aquela que é proveniente das células

combustíveis.

Este cenário revela a importância da conscientização social acerca das novas fontes de

energia emergentes, de modo a difundir este conhecimento para além das fronteiras dos

laboratórios, universidades e centros de pesquisa. Assim, o projeto Energizando o

Futuro torna-se um vetor para a difusão deste conhecimento, tendo como foco a

abordagem das energias renováveis e a sua aplicação junto aos estudantes de ensino

fundamental e médio de escolas públicas.
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Foi realizado os minicursos em três instituições de ensino, sendo elas Escola Municipal

de Ensino Fundamental Tiradentes, duas turmas com 6 minicursos de 1 hora/aula por

minicurso; Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Nóbrega, uma turma com 5

minicursos de 1 hora/aula por minicurso; Instituto Estadual de Educação Sapiranga,

uma turma com 6 minicurso de 2 hora/aula por minicurso.

Foi alcançado o interesse dos estudantes para evoluir e produzir os trabalhos práticos,

exercitando todo conhecimento envolvido nos minicursos.

Devido à pandemia, a parte prática está aguardando o retorno das atividades presenciais,

para que então o projeto Energizando o Futuro possa se reunir com as turmas, levando

equipamentos e materiais para auxiliar na execução dos projetos. A Figura 1 mostra o

trabalho virtual realizado por alunos participantes do projeto, demonstrando que as

dificuldades oriundas da pandemia foram parcialmente sanadas.

A partir da abordagem dos conteúdos teóricos nas aulas remotas junto aos alunos, estes

puderam tomar conhecimento a respeito das fontes de energia renováveis existentes no

mundo, compreender o seu funcionamento e a importância da sua utilização no contexto

das mudanças climáticas atuais. Além disso, a partir da possibilidade de construção de

um projeto em pequena escala, que represente uma aplicação real das energias

renováveis, percebe-se que os alunos desenvolveram maior interesse no estudo das

ciências e da tecnologia envolvida nas fontes de energia renováveis. Dessa forma, os

alunos têm a oportunidade de participar ativamente de um projeto de engenharia, com

uma aplicação prática da utilização das fontes de energia renováveis para o

funcionamento de um sistema.

Além disso, percebe-se que os alunos de graduação envolvidos no projeto

desenvolveram habilidades como didática e oratória, a partir do contato com os alunos

das escolas, o que vem a contribuir para a formação de profissionais mais solícitos e

abertos às demandas da sociedade.
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(a) (b)

Figura 1: (a) Avião que utiliza hidrogênio como combustível feito por alunos participantes pelo aplicativo

Roblox; (b) Experimentos com células combustível realizados por tutores do projeto.

Considerações

Os temas abordados são muito íntimos com as disciplinas de ciências da natureza, a

qual o ensino médio possui maior afinidade. Ao levar os minicursos para os alunos de

escolas de ensino fundamental, notou-se uma necessidade de um maior detalhamento e

maleabilidade na didática utilizada, a fim de garantir a aprendizagem de todos. Desta

forma, garantiu-se a aprendizagem dos alunos que participaram empolgados na

montagem da lista de materiais de cada projeto.

O projeto tem potencial para expansão a mais instituições, além de gerar um molde para

se trabalhar a  temática de desenvolvimento sustentável entre elas.
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Resumo:

O Programa Polos de Cidadania acompanha a situação das comunidades atingidas pelo
rompimento da Barragem da Vale, em Brumadinho, desde 2019. Em 07 de junho de
2021, o Juízo da 5a Vara do Trabalho de Betim, MG condenou a Vale ao pagamento de
R$1 milhão de reais por danos morais individuais a 131 das 272 vítimas fatais do
rompimento. Essas 131 vítimas são as(os) trabalhadoras(es) que mantinham vínculo
formal com a empresa e com o Sindicato METABASE Brumadinho, que propôs a Ação
Civil Pública (ACPCiv 0010165-84.2021.5.03.0027). A Nota Técnica da Plataforma
Áporo analisou alguns aspectos a partir dos elementos trazidos pelo debate nesse
processo judicial e pelas suas trajetórias de pesquisa e extensão em diálogo com
pessoas, famílias e comunidades vulnerabilizadas por desastres e conflitos
hidro-socioambientais ocorridos em outros territórios violentados pela mineração.

Palavras-chave:

I. Dano-morte; II. Macroeconomia; III. Barragem; IV. Direitos Humanos; V. Direito

Introdução

O Polos de Cidadania é um programa transdisciplinar de extensão, ensino e

pesquisa social aplicada, criado em 1995, na Faculdade de Direito da Universidade

Federal de Minas Gerais (UFMG), voltado para (1) a efetivação dos direitos humanos

de pessoas, famílias e comunidades vulnerabilizadas e em trajetória de risco social e

ambiental e (2) a construção de conhecimento a partir do diálogo entre os diferentes

saberes. A atuação do Polos-UFMG é estruturada a partir de multiplataformas de

conhecimento, comunicação e produções técnico-científicas que reúnem projetos de

extensão, ensino e pesquisa social aplicada construídos coletivamente e de maneira

compartilhada.

16 Pesquisador vinculado ao Institut de Recerca TransJus, Universitat de Barcelona; Doutor em Direito e Ciência Política, Facultat
de Dret, Universitat de Barcelona. Área de concentração, direito à moradia, uso do solo e desenvolvimento humano.

15 Graduação e mestrado em filosofia pela UFMG e doutorado em administração pela UFMG. Atualmente trabalha com os temas da
necroeconomia e da governamentalidade neoliberal
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Desde 2019, ano em que as barragens B-1, B-IV e B-IV A, localizadas no

complexo minerário Mina Córrego do Feijão, pertencente à Mineradora Vale S.A.,

romperam-se no município de Brumadinho, Minas Gerais, o Polos de Cidadania

acompanha a situação das comunidades atingidas pelo rompimento da Barragem da

Vale. O desastre foi identificado como o maior acidente de trabalho da história do Brasil

e classificado pela Organização Internacional do Trabalho como o maior desastre

trabalhista mundial dessa década.

Nesse contexto, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração de

Ferro e Metais Básicos de Brumadinho e região (METABASE Brumadinho), em

substituição processual a 131 trabalhadoras e trabalhadores e vítimas fatais, propuseram

Ação Civil Pública requerendo a condenação da Empresa Vale S.A., como responsável

direta pelo acidente de trabalho do dia 25 de janeiro de 2019, ao pagamento de danos

morais individuais no valor de R$ 3 milhões. Em 07 de junho de 2021, o Juízo da 5a

Vara do Trabalho de Betim, MG, prolatou decisão que condena a Vale S.A. ao

pagamento de R$1 milhão por danos morais individuais às 131 vítimas fatais do

rompimento da Barragem, valor a ser pago aos seus herdeiros. Os afetados pelo

provimento são trabalhadores que mantinham vínculo formal com a empresa e com o

sindicato METABASE, tendo sido excluídos 127 trabalhadores de outras categorias, os

terceirizados e os prestadores de serviços autônomos, também vítimas fatais do

rompimento da barragem.

Objetivos

Na Nota Técnica buscamos analisar alguns aspectos da mencionada decisão, a

partir dos estudos e do acompanhamento do caso, que a equipe da Plataforma Áporo,

vinculada ao Programa Polos de Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG), realiza desde janeiro de 2019.

Materiais e Métodos (Metodologia)
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Análise de documento da Sentença da Justiça do Trabalho de Betim e revisão

bibliográfica de categorias de análise pouco empregadas pelo Sistema de Justiça, como

a Necroeconomia e os próprios conceitos jurídicos de Dano-Morte, Dano Existencial e

Dano ao Projeto de Vida.

Resultados, discussão e análises

A primeira conclusão alcançada a partir da nota técnica é que o pedido do

Sindicato METABASE e a condenação do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Betim por

danos morais individuais consideraram corretamente a indenização do dano-morte. O

dano-morte é um dano imaterial, indenizável, decorrente da perda da vida do ser

humano, reclamado e pago ao seu espólio. Os danos morais que decorrem do

dano-morte ocorrem quando a pessoa, ainda com vida, experimenta o sofrimento

causado por um ato ilícito que gera a morte. Neste caso, o ato ilícito ocorre no momento

em que a barragem se rompe, precipitando 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica

sobre as pessoas. E elas vêm a falecer em decorrência dessa precipitação. Só que,

minutos antes de morrerem, elas veem o evento ocorrendo, a iminência de sua morte e

são submetidas a um sofrimento em decorrência disso.

A segunda conclusão é que neste caso, as 272 mortes se deram por um mesmo

evento. O rompimento ocorreu em 25 de janeiro de 2019, às 12h28. Os atestados de

óbito registram essa data e hora, assim como a causa da morte. Então não apenas os

herdeiros podem reclamar esses direitos da pessoa falecida na justiça. Cabe também ao

sindicato, como substituto processual de seus associados, reclamar esse direito, porque

se trata de direitos individuais homogêneos, que podem ser solicitados à justiça por via

da Ação Civil Pública. Exigir a prova individual de cada morte, como a Vale pretende, é

um recurso bastante cínico, perverso e cruel para se livrar da responsabilidade que lhe é

cabida.

A terceira conclusão a que chegou-se é que uma vez reconhecido o dano-morte,

um ponto de difícil compreensão é como determinar o valor da indenização. A vida
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humana não tem um preço. Assim, o dano-morte não é o preço por uma vida. O que se

indeniza o dano-morte é a perda da vida, a partir do reconhecimento de que a vida é um

bem jurídico protegido e, logo, sua perda gera direito à indenização. O que mostramos

na Nota Técnica é a necessidade de avançar nesse debate para que o Poder Judiciário

tenha parâmetros de indenização por perda de vidas humanas que não sejam tão

aleatórios e infundados como os que se aplicam nos dias de hoje. E este caso pode ser

um paradigma importante para repensar este ponto.

A quarta conclusão é que, desse modo, para indenizar a perda de uma vida, é

preciso analisar um conjunto de elementos: a) sofrimento e humilhação experimentados

pela vítima; b) reflexos pessoais e sociais da ação/omissão do perpetrador do dano; c) a

extensão do dano; d) duração da ofensa e de seus efeitos; e) as condições objetivas de

restituição à situação anterior; f) os esforços efetivos para a retratação e para a

minimização dos danos; g) as condições para a efetivação da retratação; h) o grau de

publicidade. A Nota Técnica dá especial foco na letra (f) mostra que o perpetrador do

dano, neste caso a Vale, não fez tudo o que está a seu alcance para se retratar e para

minimizar o dano.

O quinto ponto colocado é que a pergunta, então, é como se chegar a esse valor

equitativo, sem que ele seja excessivo ou desproporcional. A Nota Técnica demonstra

que o valor de R$1 milhão de reais da condenação, que corresponde a mais ou menos

U$192.000 dólares, está muito aquém das condenações por dano-morte em casos

similares, em comparativos internacionais, cuja média da indenização pela perda de

vidas humanas varia entre U$1.37 milhão a U$2.6 milhões de dólares por perda. É

imprescindível levar em consideração esses comparativos porque a empresa Vale é uma

empresa transnacional. Os lucros e investimentos da empresa são pensados em dólares e

em metros cúbicos. Se a empresa for condenada a partir de parâmetros em reais e

metros quadrados, estaria sendo subestimada a sua capacidade real de envidar “os

esforços efetivos para a retratação e para a minimização dos danos”.
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A sexta conclusão é que a desconsideração dos parâmetros internacionais de

indenização gera um dos efeitos mais perversos possíveis em casos como este. As

baixas indenizações impostas à Vale em Brumadinho provocam uma perpetuação de

práticas violadoras de normas de segurança de trabalhadores e de proteção ao

meio-ambiente e da vida, o que torna mais barato continuar a assumir os riscos

inerentes a suas atividades do que investir em aperfeiçoar suas práticas corporativas.

A sétima conclusão é que a Nota Técnica vai além em sua conclusão. Na medida

em que o Poder Judiciário continua a não ter uma parametrização técnica dos danos

imateriais para o Brasil, e determina valores irrisórios de indenização, alimenta-se um

ciclo necroeconômico em setores como o da mineração. Com Necroeconomia queremos

nos referir ao conjunto de práticas e a um modelo de produção econômica no qual a

empresa impulsiona o seu negócio e obtém lucro e ganhos com as mortes de pessoas,

tornando-as parte do seus ciclos de crescimento econômico e perpetuação da violência

da mineriodependência. A oitava conclusão, portanto, é que as indenizações no poder

judiciário brasileiro têm que ser capazes de tornar mais vantajoso a empresa investir em

segurança do que continuar assumindo o risco de mortes e rompimentos.

A nona conclusão para qual a Nota Técnica também chama a atenção é que há

outros danos imateriais que ainda não foram contemplados nem por esta e nem por

outras ações contra a empresa. E uma dessas modalidades é a do dano existencial e seu

correlato, o dano ao projeto de vida. que propõem que a indenização considere os

efeitos de longo prazo, isto é, reconheçam que os efeitos do evento que ocorreu têm o

potencial de se prolongar no tempo e afetar as vidas das pessoas e de seus familiares ao

longo de vários anos e por muitas gerações..

E, por fim, a décima conclusão a que chegou-se é que a terceirização também é

uma prática com fortes indícios necroeconômicos, já que ela precariza o trabalho e tira a

responsabilidade da empresa. A responsabilidade da empresa de indenizar por

dano-morte se estende às demais vítimas que não eram trabalhadoras. Isto porque a
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responsabilidade sobre a vida, integridade física e segurança da empresa também se

aplica às comunidades do entorno do empreendimento.

Considerações

Após a divulgação da Nota Técnica ela foi publicada em sites como Esquerda

Diário, Brasil de Fato, Isto É, CNN Brasil, Terra, Estado de Minas, Época Negócios, O

Tempo e Seu Dinheiro e também nas redes sociais de parlamentares como Cida

Falabella, Áurea Carolina, Iza Lourença, Tália Sobral e Andréia de Jesus. Foi bastante

reivindicado o quanto a Nota é uma importante contribuição da UFMG. Afirmando que,

por este trabalho, pôde-se ver a competência da UFMG para, diante dos desastres,

avançar à busca de bases éticas, políticas e legais para assegurar plena e justa reparação

das perdas. O questionamento dos valores estabelecidos e a busca de fundamentos para

fazer avançar a justiça e a jurisprudência brasileiras são pontos muito relevantes da

nota. A UFMG, como se pode constatar neste trabalho, teria e tem todas as condições de

fazer uma contribuição original e avançada ao tratamento dado às vítimas de desastres

da mineração. Trabalho que seguirá sendo feito seriamente pela Plataforma Áporo do

Programa Polos de Cidadania com comunidades vulnerabilizadas por desastres e

conflitos urbanos e hidro-socioambientais.

Referências:

DIAS; REPOLÊS. Dano-morte, Macroeconomia e Dano Existencial no rompimento da

barragem da Vale S. A. em Brumadinho, MG - Plataforma Áporo, Programa Polos de

Cidadania, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. André Luiz Freitas

Dias e Maria Fernanda Salcedo Repolês (Org). Belo Horizonte, MG: Marginália Comunicação,

2021, p. 55. Disponível em:

https://polos.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/07/Nota-Tecnica-Brumadinho.pdf
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Manual de Paradiplomacia: Capacitação em cooperação internacional
descentralizada às autoridades locais dos Geoparques Caçapava e

Quarta Colônia1
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Joséli Fiorin Gomes4

Günther Richter Mros5

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo

A paradiplomacia tem se tornado cada vez mais um mecanismo fundamental para o
desenvolvimento sustentável regional. Propõe-se apresentar a ação de extensão
realizada pela F5 Junior - Consultoria Internacional em conjunto com a Pró-Reitoria de
Extensão da UFSM sobre a confecção de um manual prático em paradiplomacia voltado
às realidades locais dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia. A metodologia
utilizada baseou-se na organização dos discentes em comitês de trabalho, revisão
bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas com profissionais da área, resultando na
confecção do Manual de Paradiplomacia para projeção internacional dos Geoparques.
Concluiu-se que a forma organizada para elaboração do manual contribuiu para a
adaptação da paradiplomacia às realidades locais dos municípios envolvidos.

Palavras-chave: Relações Internacionais; Paradiplomacia; Geoparques.

Introdução

No campo das Relações Internacionais, o aumento da dinamicidade do fluxo de

informações entre os séculos XX e XXI caracteriza a internacionalização dos diversos

5 Professor adjunto do Departamento de Economia e Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) e co-coordenador do projeto de extensão junto à F5 Junior - Consultoria Internacional. E-mail:
gunther.mros@ufsm.br.

4 Professora do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria e
co-coordenadora do projeto de extensão junto à F5 Junior - Consultoria Internacional. E-mails: joselifg@gmail.com/
joseli.gomes@ufsm.br.

3 Estudante do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria, E-mail:
amandaluizafd@gmail.com.

2 Estudante do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail:
jcdelboni@gmail.com.

1 Trabalho apresentado no Eixo de Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da
AUGM.
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campos que compõem a sociedade, como a cultura, política, educação, direitos

humanos, saúde e economia. Nesse contexto, a paradiplomacia, conceituada por

Soldatos (1990), apresenta-se como uma ferramenta de transferência de políticas

públicas (OLIVEIRA; FARIA, 2017) para estados e municípios brasileiros alcançarem

o desenvolvimento sustentável por meio da cooperação internacional descentralizada.

Embora ações paradiplomáticas estejam mais consolidadas em grandes centros

brasileiros, houve o esforço dos discentes e docentes do projeto de extensão da F5

Junior - Consultoria Internacional, do curso de Relações Internacionais da Universidade

Federal de Santa Maria (UFSM), em adaptar a paradiplomacia para a realidade dos

municípios que compõem os Geoparques Caçapava e Quarta Colônia. Destinado à

atuação internacional dos Comitês Gestores dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia

em parceria com as Prefeituras dos municípios, concentrou-se, no biênio 2020-2021, em

projetar a atuação internacional dos Geoparques, em conjunto com a Pró-Reitoria de

Extensão da Universidade, por meio da articulação com parcerias externas que

viabilizassem a estratégia, sendo uma das estratégias para tanto a elaboração do Manual

de Paradiplomacia abordado neste trabalho.

Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver as potencialidades culturais, empreendedoras e geológicas

dos Geoparques Aspirantes Caçapava e Quarta Colônia por meio da capacitação em

paradiplomacia.

Objetivos Específicos: (1) Capacitar as autoridades locais e os Comitês Gestores dos

Geoparques; (2) viabilizar a autonomia dos municípios acerca da atuação em

cooperação internacional descentralizada e; (3) gerar um material de referência para

realização de suas atividades internacionais.

Metodologia

A iniciativa de construção do Manual de Paradiplomacia conta com o total de

dezenove colaboradores, entre estes, dezessete discentes cadastrados no projeto de
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extensão da F5 Junior e dois docentes coordenadores do projeto. Para viabilizar o

projeto, a metodologia baseou-se na separação entre coordenação-geral, composta por

duas alunas e os dois docentes, e comitês de trabalho, sendo eles comitê de redação,

comitê de pesquisa e comitê de entrevista. Respectivamente, compete aos comitês

esquematizar a escrita do manual, realizar uma revisão bibliográfica no tema de

paradiplomacia e organizar entrevistas semi-estruturadas com profissionais da área. A

proposta de separação teve como base a facilitação de coleta de dados e informações,

bem como a distribuição dos acadêmicos conforme interesse de investigação.

A redação foi dividida entre oito (8) capítulos temáticos, no passo em que as

entrevistas foram alocadas entre eles conforme a experiência dos profissionais

entrevistados, relacionando suas respectivas atuações às temáticas dos capítulos.

Dialogou-se com nove (9) profissionais das áreas de Relações Internacionais,

Paradiplomacia e Relações Governamentais, nomeados por E1, E2, E3 e

subsequentemente no Quadro I. Assim, a preparação das entrevistas foi realizada por

meio do desenvolvimento de perguntas prévias elaboradas pelos discentes e revisadas

pelos docentes. Além disso, as entrevistas ocorreram em data e hora marcadas com os

profissionais, de forma remota, pela plataforma Google Meet. Ao fim, o comitê de

entrevista responsabilizou-se por realizar as transcrições e apresentar os principais

pontos abordados pelos profissionais aos demais componentes.

Portanto, a elaboração do Manual de Paradiplomacia iniciou-se em fevereiro de

2021 e tem como prazo de entrega o final de agosto. Durante esse período, realizou-se

relatórios de acompanhamento do projeto, bem como efetivou-se um planejamento de

entregas, por meio de um cronograma mensal.

Resultados e discussão

A cooperação internacional descentralizada, amparada pela teoria da

interdependência no campo das Relações Internacionais (KEOHANE; NYE, 2001), tem

como característica principal o protagonismo de entes subnacionais no sistema

internacional, de forma que propicie um ambiente de compartilhamento de boas práticas
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entre os atores, bem como acordos de cooperação técnica, cultural, econômica ou social.

De forma compacta, Hafteck (2003) explana que a cooperação internacional

descentralizada consiste em uma relação de colaboração substancial entre governos

subnacionais de diferentes países, que tem como objetivo principal alcançar o

desenvolvimento sustentável local por meio do intercâmbio entre os atores locais.

À vista disso, a organização realizada pelos colaboradores do manual fez um

esforço para que a cooperação internacional descentralizada fosse possível às realidades

dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia. Conforme o exposto, apresenta-se no

Quadro I os oito (8) capítulos organizados no Manual de Paradiplomacia, bem como o

papel profissional dos entrevistados alocados conforme as temáticas dos capítulos.

QUADRO I - DIVISÃO DO MANUAL DE PARADIPLOMACIA

N° Capítulo Entrevistados N° Capítulo Entrevistados

1. Os Geoparques
Aspirantes da
UNESCO
Caçapava e Quarta
Colônia

E1: Coordenador da equipe de
implementação do Geoparque
Caçapava;
E2: Responsável pelo
CONDESUS - Quarta Colônia

5. Organizações e
Associações
Internacionais de
Desenvolvimento Local

E7: Gerente de Relações
Institucionais.

2. O que é
Paradiplomacia?

E3: Bacharel em Relações
Internacionais pela UFSM

6. Associações de
Municípios e seu papel
na Paradiplomacia

E8: Diretor Corporativo
de Associação
Internacional.

3. Paradiplomacia no
Brasil

E4: Analista de Risco Político
E5: Head de Relações
Governamentais.

7. Condições para
realização das
atividades
paradiplomáticas

E9: Desenvolvedora de
ações paradiplomáticas
entre entes locais.

4. Atividades
Paradiplomáticas

E6: Professor do curso de
Relações Internacionais.

8. Cidades como exemplo E9: Desenvolvedora de
ações paradiplomáticas
entre entes locais.

Legenda: E1, E2, E3…: Entrevistados; CONDESUS: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na organização do Manual de Paradiplomacia.

Conforme explicitado, após o levantamento bibliográfico sobre o tema,

observou-se que há pouca literatura que retrata e analisa a atuação prática internacional

de municípios de pequeno porte. À vista disso, contou-se com a colaboração de
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profissionais externos à comunidade acadêmica da Universidade que atuam nas áreas de

Relações Internacionais, Paradiplomacia e Relações Governamentais. A parceria com os

profissionais entrevistados foi fundamental para a convergência entre o olhar prático

com o olhar acadêmico, possibilitando que o manual fosse assertivo na adaptação à

realidade dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia.

Considerações

Espera-se que o manual atinja o objetivo de ampliar o conhecimento dos

municípios acerca da paradiplomacia, fortalecendo vínculos internacionais nos

Geoparques Caçapava e Quarta Colônia, de forma que ações de cooperação

internacional descentralizada desenvolvam suas potencialidades culturais,

empreendedoras e geológicas. É importante destacar que, com a conclusão do Manual

de Paradiplomacia, propõe-se a expandir o conhecimento entre os atores políticos e

sociais, de forma que seja mantido, concomitantemente, o diálogo com a academia.

REFERÊNCIAS
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Conceptual Mapping. Public Administration Development. p. 333-345. 2003.
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Reflexiones acerca de la ejecución del proyecto de extensión 
“Fortaleciendo comerciantes emprendedores”1 

Leonor M. E. Díaz2 

Gabriela Alejandra Dombroski3 

Verónica Inés Domínguez4. 

 Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) – Argentina.  

Resumen 

El presente trabajo pretende compartir reflexiones acerca de la ejecución del proyecto 

“Fortaleciendo comerciantes emprendedores”; desarrollado durante el año 2019, y que 

fuera aprobado y financiado en el marco del Programa Universidad en el Medio, de la 

Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). Para ello se ha efectuado un análisis de 

las actividades realizadas por los distintos sujetos involucrados en el mismo (docentes, 

estudiantes, egresados, no docentes, miembros de entidad co-participante y 

destinatarios); los resultados obtenidos (especialmente el impacto de la tarea 

extensionista en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la comunidad destinataria). 

Palabras-clave 

Extensión; ejecución proyectos; aprendizaje solidario. 

Introducción  

El objetivo del proyecto era fortalecer a  comerciantes informales ubicados sobre la Av. 

Cazadores Correntinos, de la Ciudad de Corrientes; incrementando su visión 

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentado  al Eje 3 - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congreso de Extensión de 

AUGM 
2 Díaz, Leonor María Esther. Docentes de la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 

Nacional del Nordeste (Argentina). leonordiaz2@hotmail.com 
3 Dombroski, Gabriela Alejandra. Egresada de la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).  gabrieladombroski@gmail.com 
4 Domínguez, Verónica Inés. . Docentes de la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 

Nacional del Nordeste (Argentina).veronicaines74@hotmail.com 
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emprendedora y un trabajo colaborativo, para incorporarlos a la economía formal y quer 

les permitiera conformar una  organización jurídica, que los nucleara. Asimismo se 

buscaba profundizar los conocimientos académicos incorporados, de los estudiantes 

universitarios; actuando en grupos y en un marco de aprendizaje solidario (participarían 

docentes y alumnos de las cátedras de Derecho Comercial l y Seminario de la Empresa, 

de la Facultad de Derecho y  Economía Política, de la Facultad de Ciencias Económicas, 

todas de la UNNE). Para lograr los objetivos propuestos se harían charlas y talleres, 

sobre emprendedurismo, registración fiscal y entes jurídicos asociativos 

Objetivos 

Los objetivos básicos del trabajo son: a) Reflexionar acerca de los objetivos logrados,  

en la ejecución del proyecto extensionista realizado; b) Identificar los objetivos parcial o 

totalmente no alcanzados; c) Reflexionar sobre las consecuencias del extensionismo, 

como metodología pedagógica; sobre los alumnos involucrados y sobre la comunidad 

destinataria del proyecto. d) Comunicar las conclusiones obtenidas. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

En el presente trabajo se utilizó el método de investigación-acción y el reflexivo 

deductivo,  por cuanto: 1)Se partió de una revisión de toda la tarea desarrollada a lo 

largo de los meses de ejecución del proyecto (explicitadas a través de fotos, bitácoras de 

profesores y alumnos, opiniones vertidas, etc). 2) Se compararon los objetivos 

propuestos en el proyecto y las distintas actividades desarrolladas (con especial 

referencia a la participación de los docentes, estudiantes, miembros de la entidad 

coparticipante y destinatarios del proyecto (comerciantes informales de la Av. 

Cazadores Correntinos). 3) Se consultaron textos acerca de enseñanza-aprendizaje en 

contextos de intervención socio comunitaria. . 

Resultados, discusiones y análisis 

Al iniciar el proyecto se esperaba que la mayoría de los destinatarios participaran 

activamente de las actividades propuestas; partiendo de un relevamiento previo de los 

comerciantes de la zona, y de su asistencia a las charlas y talleres proyectados. Y que 

como resultado, se afianzaran las relaciones interpersonales, en forma directa y a través 
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de medios de comunicación digitales. Asimismo, y en otro sentido, que tanto los 

vínculos entre los miembros del equipo extensionista, como entre éstos y la comunidad 

se vieran ampliamente fortalecidos, para obtener resultados inmediatos y mediatos.  

 De las metas, y sus respectivos indicadores, como asimismo, del plan de trabajo 

contenido en el proyecto, se deduce que los resultados obtenidos fueron satisfechos en 

un 80%, por cuanto: 

-Con relación al equipo extensionista. El mismo se integró con siete profesores, trece 

estudiantes y un graduado. Lo que se puede destacar, fue la integración lograda entre los 

estudiantes universitarios (de ambas facultades, por separado); la que se fue 

consolidando a medida que se avanzaba en la realización de las actividades. Cumplieron 

ampliamente las expectativas: asistieron a reuniones organizativas, propusieron 

actividades y participaron activamente de las programadas; buscaron información y 

prepararon material didáctico, dando charlas con la supervisión de los profesores. 

En otro sentido, y como debilidad, cabe señalar que, no todos los profesores  se 

involucraron de la misma manera. Lo que se pudo observar es que el interés se 

evidenció especialmente en asistir a reuniones de organización de tareas proyectadas, 

pero el trabajo de campo contó con la asistencia de solo un 30% de ellos. Por otra parte 

si bien se transmitieron los contenidos propuestos, se formaron dos grupos para la 

realización de las tareas; que no lograron vincularse adecuadamente: el grupo de la 

Facultad de Ciencias Económicas (con sus docentes y estudiantes) y el de la Facultad de 

Derecho (con sus docentes y estudiantes).Se llegó a los destinatarios, pero por separado. 

-Con relación a la participación de la entidad coparticipante. La Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, tuvo una actuación 

encomiable, digna de ser destacada y valorada: participó en la elaboración del proyecto 

mismo; siempre designó a un representante para que estuviera presente en todas y cada 

una de las actividades proyectadas; facilitaron lugares de encuentro y brindaron las 

opiniones y sugerencias. Asimismo participaron en el monitoreo continuo del proyecto.  

-Con relación a los destinatarios. Los comerciantes involucrados fueron sesenta, 

aproximadamente y podemos clasificarlos en los que se comprometieron activamente 
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(treinta aproximadamente) y los otros. Los primeros participaron en reuniones, 

recibieron capacitación, hicieron sugerencias y plantearon dificultades (en nombre 

propio y de los demás); los segundos no realizaron lo antes mencionado, pero se 

mantuvieron relacionados con el proyecto, a través de sus pares y por medios digitales. 

Cabe señalar, que se logró conformar la Asociación de Comerciantes de Cazadores 

Correntinos, y que se dejaron las bases para continuar el trabajo iniciado con la 

universidad, a futuro (lo que se vio dificultado por el aislamiento dispuesto por la 

emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19.  

Consideraciones  

Participar en un proyecto extensionista, entendiendo por tal aquel que busca vincular a 

la universidad con la comunidad en la que está inmersa, llevando en su seno al llamado 

“aprendizaje-servicio” o “aprendizaje solidario” (consistente en “articular un servicio 

solidario con un aprendizaje académico, planificado y evaluado desde una meta 

educativa”5), es una metodología educativa sumamente valiosa; por cuanto se enseñan 

además de  contenidos curriculares,  valores éticos y morales, respondiendo a la 

exigencia de formar profesionales no solo competentes, sino  comprometidos con los 

problemas sociales.  

Por otra parte, desde el inicio ubica al estudiante en una situación real: se vinculan con 

personas reales, con problemas reales (y no meros casos ficticios, de corte netamente 

académico); se ven obligados a estudiar los conflictos,  y esbozar posibles soluciones y 

deben explicar y desarrollar propuestas de solución, para los interesados.  Todas estas 

actividades presuponen  “….poner la percepción, el pensamiento, el lenguaje mental, 

los conocimientos y experiencias, al servicio de la tarea que se está realizando…”6. 

Esto indudablemente favorece la capacitación, para un mejor ejercicio profesional. 

                                                           
5 Baioni, Paola  y otros. “Educar en ciudadanía. El aporte del aprendizaje-servicio”. Ediciones 
CLAYSS.2007. Buenos Aires (Argentina) 

6 Silvestri, Adriana: “El desafío de lograr buenos lectores. Atención y comprensión lectora”. Limen 12. 
2006 
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Esta propuesta pedagógica, condice con lo dicho por  Edith Litwin “Las estrategias 

metodológicas por excelencia consiste en el diseño de actividades que propongan a 

puesta en práctica de procesos cognitivos de distinto tipo por parte del alumno, con el 

objeto de generar la construcción del conocimiento”7.  

En otro sentido, el logro de constituir la Asociación Civil Cámara de Comerciantes 

Correntinos, como paso previo de un futuro Centro Comercial a Cielo Abierto, como un 

paseo comercial, seguro y accesible, en uno de los cuatro ejes económicos más 

importantes de la periferia de la Ciudad de Corrientes, fue obra de un proceso 

eficientemente orgánico. Ello, gracias a la sinergia necesaria y los vínculos sostenibles 

entre los stakeholders: sector público (Municipalidad y Universidad) y sector privado 

(comerciantes independientes); comprometiendose los tres desde el rol que les 

correspondía en el crecimiento y la mejora de la calidad de vida tanto de pequeños 

empresarios, como de los vecinos y consumidores de la zona.  

La interacción mencionada, permitió una capacitación no formal, a sectores sociales 

vulnerables, con miras al desarrollo productivo de sus emprendimientos particulares, a 

la vez que generar un foco de desarrollo, tanto a nivel individual, familiar y 

comunitario.  

Lo dicho implicó el compromiso de armonizar los intereses privados con los públicos, 

coordinando el accionar y las finalidades de los organismos oficiales, hacia el 

fortalecimiento de derechos básicos socio económicos de los ciudadanos.  

Referencias (según la ABNT)  

BAIONI, Paola y otros. “Educar en ciudadanía. El aporte del aprendizaje-servicio”. Ediciones 
CLAYSS.2007. Buenos Aires (Argentina). 
 
GALLART, María Antonia. “La articulación entre el sector público y la empresa privada en la 
formación profesional de America Latina”. 1998. Santiago de Chile. Disponible en 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/31106/S9800643_es.pdf 
 
LITWIN, Edith: “Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior.  
Paidos. 1997. Buenos Aires (Argentina). 
                                                           
7 Litwin, Edith: “Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior.  Paidos. 
1997. Buenos Aires 
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Salvá tu Aire: un proyecto superador ante la deuda científica de la
educación ambiental1

M. Edel Chorolque2-3, Gabriel Imwinkelried2, Federico Orso-Molina3, José Sánchez3, M.
Virginia Sánchez-Domínguez2, Natalia Romero3, Vianni Straccia2, Virginia Rivadeneira3

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
Instituto José María Paz, Córdoba, Argentina

Resumen

Salvá tu Aire, es un proyecto de articulación universitaria con secundarios de enseñanza
media y de adultos, al llevar el conocimiento científico a un ámbito de construcción colectiva
de saberes, mediante la aplicación de una metodología secuencial de elaboración de material
didáctico, talleres docentes y de alumnos, actividades áulicas, experimentación de laboratorio
y divulgación de lo producido. Obteniéndose como resultado la creación de material
interdisciplinario, transversalidad curricular de las problemáticas ambientales, identificación
de problemáticas locales, extrapolación reflexiva de saberes, entendimiento de procesos
ambientales globales e interacción con agentes sociales externos al sistema educativo. Por
todo esto, el proyecto se constituye como una política educativa de extensión universitaria
relevante respecto a la generación de conciencia ambiental y compromiso social.

Palabras-clave: Extensión; Divulgación; Ambiente; Compromiso Social.

Introducción

El presente proyecto es desarrollado como herramienta facilitadora de la articulación

universitaria y divulgación científica, con instituciones de nivel medio (colegios secundarios:

Instituto José María Paz e Instituto Nuestra Señora del Pilar) en contextos de vulnerabilidad,

divulgando y difundiendo conocimiento científico para promover el cuidado del ambiente,

dimensionar el impacto de las actividades humanas en los recursos naturales y crear

conciencia sobre el rol fundamental de jóvenes y adultos como actores sociales activos. Lo

3 Docentes del Instituto Secundario José María Paz, E-mail: fedenery@gmail.com; unc.jose@gmail.com; nataliandrearomero@gmail.com y
vlrivadeneira3@gmail.com, respectivamente.

2 Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Químicas, E-mail: edelchorolque@unc.edu.ar;
gimwinkelried@unc.edu.ar; vir.sanchez@unc.edu.ar y vianni.straccia@unc.edu.ar, respectivamente.

1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 3  Desarrollo sostenible, Estado y Sociedad del V Congreso de Extensión de AUGM.
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cual es elemental a la hora de fomentar una ciudadanía responsable y promover el desarrollo

de actitudes de valoración personal y social-ambientales (Sanmartí, 2000).

Objetivos

Fomentar la articulación universitaria con instituciones de nivel medio en contextos de

vulnerabilidad, divulgando y difundiendo conocimiento científico sobre diversos impactos

ambientales, para promover en jóvenes y adultos el desarrollo de actitudes de valoración

personal, social y ambiental.

Materiales y Métodos (Metodología)

La metodología para la ejecución del presente proyecto consistió en:

1) Elaboración de Material Didáctico: Se elaboró de manera conjunta entre instituciones, las

actividades a realizarse, diferenciándose por áreas temáticas curriculares.

2) Desarrollo de Talleres Docentes: Se llevaron a cabo jornadas de reflexión interdisciplinaria

sobre las diversas problemáticas ambientales, y en particular las atmosféricas, con

participación activa por parte de los docentes.

3) Desarrollo de Talleres con Alumnos: Se desarrollaron, tanto en secundarios de nivel medio

como de adultos, haciendo especial énfasis en el análisis de casos de problemas

ambientales de la ciudad de Córdoba.

4) Actividades Áulicas: Se propusieron la lectura y análisis de textos, originándose espacios

de debate entre docentes y alumnos, fomentando el intercambio de ideas y el respeto.

5) Experiencias de Laboratorio: Se realizaron experimentos referidos al efecto invernadero,

biocombustibles y bioindicadores.

6) Difusión y Divulgación de saberes: Se realizó una feria de ciencias abierta a la comunidad

en general, donde los alumnos mostraron diversos proyectos de investigación escolar

referidos a las problemáticas ambientales trabajadas. Además, se propuso generar un

espacio virtual en Facebook e Instagram para comunicar los trabajos de investigación y

actividades de extensión realizados.
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A continuación se presenta documentación fotográfica de la ejecución de cada una de las

actividades planteadas como eje de la metodología, cuya numeración corresponde al listado.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6
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La implementación de dicha metodología permitió la articulación entre el nivel educativo

universitario y secundario, formando y promoviendo la conciencia ambiental, a través de sus

actores sociales integrantes: investigadores universitarios, docentes, estudiantes y sociedad en

general; cumpliendo de esta manera con el objetivo propuesto y aumentando la innovación en

el desarrollo de secuencias didácticas efectivas (Rabadán Vergara, 1993).

Resultados, discusiones y análisis

De cada actividad desarrollada se obtuvieron los siguientes resultados:

1) Material didáctico con enfoque interdisciplinario: se dispone de material teórico,

actividades áulicas y de experimentación aplicables a las diferentes áreas temáticas que se

trabajan en los colegios secundarios, tanto de ciencias naturales como sociales, arte,

idiomas, matemática, etc. Ésto facilita su trabajo e implementación como material de

estudio, dándole transversalidad al tratado de las problemáticas ambientales desde todas

las disciplinas, independientemente de si al área temática tenga una relación evidente o no.

Así, se logra incorporar la temática ambiental a todos los espacios curriculares, utilizando

las bases que dispone el área temática implicada.

2) Transversalidad curricular de las problemáticas ambientales: la misma no sólo se logró

mediante la elaboración del material didáctico, sino sobre todo a través de la toma de

conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente por parte de los docentes que

armaron las clases y son los interlocutores directos en la formación de los estudiantes.

3) Identificación de problemáticas ambientales locales: se integró la realidad cotidiana de los

estudiantes al conocimiento teórico sobre los procesos ambientales y la acción del ser

humano en ellos, ya sea de forma positiva o negativa, lo cual promueve una apropiación

del saber de forma significativa para los estudiantes, pasando a ser actores importantes en

su entorno inmediato.

4) Extrapolación reflexiva de saberes: mediante el debate y la justificación con argumentos,

se promovió la toma de conciencia de las problemáticas ambientales más allá de las

realidades locales, como forma activa de empoderamiento ciudadano.

5) Entendimiento de procesos ambientales globales: generar a microescala los procesos
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globales que suceden, potenció los saberes construidos al hacerlos cercanos a los

estudiantes, pudiendo terminar de comprender sus implicancias.

6) Interacción con agentes sociales externos al sistema educativo: como parte del rol activo

que se fomentó en la toma de conciencia de las problemáticas ambientales, se materializó

la misma en la divulgación fuera del sistema educativo, poniendo en jaque las estructuras

cognitivas desarrolladas hasta el momento y elevándolas a una comunicación más masiva

y persuasiva al momento de dar a conocer los saberes construidos.

El proyecto fue una herramienta primordial para articular prácticas y saberes de distintos

actores sociales, en una temática de gran sensibilidad debido a las problemáticas ambientales

locales, lo cual junto al contexto de vulnerabilidad de los estudiantes, fue el motor de su

interés para implicarse como agentes de cambio social.

Consideraciones

El proyecto puede ser tomado como una política educativa para la articulación entre los

diferentes niveles educativos y la sociedad en general, siendo un medio de vinculación de la

producción de conocimiento científico con la vida cotidiana, y generación de conciencia

ambiental, sobre todo en el cuidado de la atmósfera. A su vez, es una herramienta de

empoderamiento social, donde todos los actores implicados aportan a la construcción de

saberes (Lemke, 2006). Por lo que se pretende renovar y aumentar el alcance institucional e

interdisciplinar, con una mayor inclusión de colegios, estudiantes de grado y docentes.
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Resumo 
 
O acesso aos mercados está dentre os principais desafios para a reprodução socioeconômica 
de empreendimentos rurais. O presente estudo dedicou-se a avaliar duas formas de 
comercialização praticadas pelos agricultores rurais de produtos orgânicos da região central 
do Rio Grande do Sul, a saber, as feiras e os grupos de consumo. Foram realizadas entrevistas 
e a aplicação de questionários a agricultores dos municípios de Dona Francisca, Faxinal do 
Soturno, São Pedro do Sul, Itaara e Santa Maria durante os anos de 2019 e 2020. A pesquisa 
evidenciou a construção de importantes redes entre os produtores rurais, bem como entre 
produtores e consumidores, que vêm garantindo o escoamento de suas produções. Pode-se 
citar a feira Ana Primavesi e os três coletivos de consumo como formas importantes de 
interação com o público consumidor de orgânicos.   
 
Palavras-chave: Desenvolvimento rural; Trabalho; Renda. 

 

Introdução 
Uma das especificidades do capitalismo é a dissociação entre a produção de bens e a 

necessidade de utilizá-los para satisfazer as próprias necessidades (daí a denominação 

“mercadoria” – bens produzidos para a venda e não para o consumo). Sobretudo, a 

comercialização é uma importante etapa da realização da riqueza material. 

Ao compor o projeto “Inovação e tecnologias sociais: transformação e criatividade nas 

experiências populares de geração de trabalho e renda no Rio Grande do Sul”6, o presente 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Email: 
ednalva.felix@ufsm.br.    
3 Estudante do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria. Email: nanaviola@hotmail.com.br. 
4 Estudante do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria. Email: 
yasminnachtigall@gmail.com. 
5 Professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Email: 
sibele.oliveira@ufsm.br.  
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estudo analisou as relações de compra e venda de produtos orgânicos na região central do Rio 

Grande do Sul. Ao realizar o levantamento primário de dados com agricultores familiares dos 

municípios de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, São Pedro do Sul, Itaara e Santa Maria, 

identificou que: 87% (33 famílias) vendem em feiras; 37% (14 famílias) entregam seus 

produtos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e 29% (11 famílias), ao 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 18% (7 famílias) vendem aos mercados; 13% (5 

famílias) praticam vendas diretas ao consumidor, e 8% (3 famílias) realizam o sistema de 

entregas de cestas para consumidores fixos. Neste sentido, exploram-se a seguir duas formas 

de vendas em que existe um contato mais direto entre produtores e consumidores, a saber, as 

feiras e grupos de consumo. 

 

Objetivos 

O presente trabalho se propõe a analisar duas das principais formas de comercialização 

praticadas pelos agricultores/as rurais orgânicos da região central do Rio Grande do Sul: as 

feiras e os grupos/coletivos de consumo. 

 

Materiais e Métodos 

Partiu-se do entendimento que o desenvolvimento rural e da produção agrícola estão 

associados tanto à construção de novos espaços, como da prática de antigas formas de 

comercialização, constituídas de transações fundamentadas entre produtores e consumidores.  

Ao todo, 38 famílias participaram da pesquisa, que contou com visitas às propriedades, para 

observação, aplicação de questionários e realização de entrevistas para a coleta de dados, que 

ocorreu durante os anos de 2019 e 2020.  

 

Resultados, discussão e análises 

A pesquisa identificou quatro feiras como importantes pontos de comercialização para 

os agricultores de orgânicos da região central do Rio Grande do Sul: o Feirão Colonial, a 

PoliFeira, a Feira de Faxinal do Soturno e a Feira Ana Primavesi. 

                                                                                                                                                                                     
6 Apoiado pela Chamada Nº 36/2018-C (Avaliação de Tecnologia Social) e financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 
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O Feirão Colonial é a maior e mais conhecida dentre as experiências citadas. Atende a 

34 municípios da região central do Rio Grande do Sul, com 250 grupos organizados e mais de 

cinco mil famílias beneficiadas. Sendo uma rede de empreendimentos solidários, a 

participação na feira exige que os agricultores se organizem em grupos associativos, mas não 

é pré-requisito que a produção seja orgânica. No local são comercializados “produtos 

coloniais, hortigranjeiros ecológicos, caseiros, artesanais, panificação, confecção, serigrafia, 

artesanato em material reciclado, produtos da agroindústria familiar, carne de ótima qualidade 

e prestação de serviços” (Esperança Cooesperança, 2009, online).  

A PoliFeira do Agricultor, criada em abril de 2017 a partir de um projeto de extensão 

do Colégio Politécnico da UFSM, conta com 18 famílias de agricultores familiares, uma 

cooperativa e um grupo de famílias de assentamento de reforma agrária, que precisam: 

cumprir o Regulamento da PoliFeira; comercializar produtos originários da unidade 

produtiva; permitir o acompanhamento técnico contínuo pela equipe de extensão do 

Politécnico; e participar das atividades de capacitação (Specht et al., 2019; UFSM, 2020).  

Não há a exigência de que a produção seja orgânica para participar da feira, uma vez 

que se considera a realidade do setor agropecuário local, em que grande parte dos produtores 

faz o uso de métodos convencionais (não orgânicos) de produção. Contudo, o projeto que 

assessora os produtores os orienta “para uma produção mais orgânica, por meio da 

substituição gradativa dos insumos tradicionais por produtos biológicos ou de „carência zero‟, 

ou seja, com menores índices de aditivos químicos” (UFSM, 2017, online).  

Criada há cerca de cinco anos, a feira de Faxinal do Soturno conta com o apoio e 

supervisão da Emater. É realizada três vezes por semana na praça da cidade, sendo composta 

por três famílias fixas, que intercalam sua atuação no local. Para participar, o produtor precisa 

aceitar o acompanhamento da Emater, que se responsabiliza pela qualidade e procedência dos 

alimentos fornecidos. Apesar de não haver obrigatoriedade de produção orgânica, a Emater 

assessora os produtores que queiram produzir desta forma, orientando-os para realizar o 

controle de pragas e a adubação dos solos, além de instruir na melhoria da comercialização. 

A participação dos agricultores que comercializam produtos in natura no local é 

complementada com os produtos provenientes de agroindústrias. A exigência para a 

participação é que as mercadorias sejam dos próprios agricultores do município ou região, ou 

então que as matérias-primas utilizadas tenham origem na propriedade do responsável pela 

produção. Além da feira, recentemente, tanto os agricultores, como produtores de 
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agroindústrias e um grupo de artesãs receberam um espaço fixo de comercialização no 

município, a “Casa de Faxinal”. O espaço é fruto da atuação da Emater, que vem se 

esforçando para garantir o escoamento da produção. No local são vendidos diversos produtos, 

dentre os quais, peças de artesanatos, produtos agroindustriais, além de hortifrutis (Prefeitura 

Municipal de Faxinal do Soturno, 2020). 

Diferentemente das experiências anteriores, a Feira Ana Primavesi é uma feira 

totalmente orgânica da região. É composta por nove famílias agricultoras, que comercializam 

na UFSM. A feira recebe assessoria da Incubadora Social da UFSM, da Emater, da Fundação 

Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), do grupo de pesquisa Desenvolvimento, 

Inovação Social, Governança e Sustentabilidade (Disgos), além de atuações pontuais de 

grupos de pesquisas da UFSM. Ela é fruto do assessoramento de um grupo de agricultores 

que, juntamente com os professores, elaboraram um projeto para a criação de uma feira 

orgânica no campus sede da universidade. No entanto, seria necessária uma certificação que 

comprovasse a origem orgânica da produção, que ocorreu em 2016, e culminou na criação da 

Organização de Controle Social (OCS) Coração Agroecológico, no início de 2017, o que 

permite a venda direta aos consumidores, nas feiras livres, ou nos programas Pnae e PAA.  

Os grupos (ou coletivos) de consumo representam um novo formato de relação entre 

consumidores e produtores, que se associam a partir de objetivos em comum, tais como 

garantir uma demanda maior, obter vantagens de custos, ou para atender às exigências de um 

mínimo de entrega; ou por questões políticas ou ideológicas.  Para estes grupos, o consumo é 

tido como um ato, também, político e que deve, portanto, assumir uma abordagem 

responsável, consciente e solidária, que se harmonize com um projeto de sociedade mais justa 

e que atenda às perspectivas da sustentabilidade ambiental.  

Foram identificados três coletivos de consumo de produtos orgânicos em Santa Maria. 

Um dos primeiros a ser criado, em 2014, resultou em um grupo que assume um viés mais 

parecido com uma CSA (Comunidades que Sustentam a Agricultura). Deu-se após o contato 

de pessoas interessadas em alimentos orgânicos com um agricultor – que possuía 

conhecimento prévio sobre o sistema CSA. Este, incentivou a criação do grupo, além de 

auxiliar na formação dos membros.  

A formação deste grupo serviu de inspiração para o surgimento de outros dois 

coletivos de consumo em Santa Maria. No caso destes, o sistema é diferente do primeiro 

grupo: os consumidores não têm responsabilidade com a manutenção da família produtora, 
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apenas o compromisso de adquirir as cestas, que são montadas pelas famílias produtoras e 

entregues em locais pré-determinados. 

 

Considerações Finais 

Velhas e novas formas de comercialização têm sido responsáveis pelo escoamento dos 

produtos orgânicos dos agricultores da região central do Rio Grande do Sul.  Embora a 

comercialização venha sofrendo transformações com o próprio processo de modificação do 

capitalismo, especialmente, sob influência do desenvolvimento tecnológico, que possibilitou a 

venda “mais direta e impessoal”, os produtores de alimentos orgânicos têm preservado 

estratégias de comercialização mais antigas, baseadas no contato direto (feiras e grupos de 

consumo), ou então, criando suas próprias alternativas, como os grupos de consumo. Este 

movimento foi observado nas experiências analisadas. 

As feiras são acessadas pela maioria dos participantes desta pesquisa. Permitindo o 

contato direto entre produtor e consumidor e a construção de laços de confiança, gera uma 

espécie de “garantia” em relação à qualidade dos alimentos. Este encontro contribui para 

evitar que os produtores tenham que vender seus produtos a atravessadores.  

Por sua vez, os grupos de consumo representam um novo formato de comercialização 

que vem ganhando espaço. Esta forma tem agradado os clientes, pois permite uma certa 

“exclusividade” e garantia de qualidade no acesso aos alimentos, já no caso dos produtores, o 

fato de terem uma freguesia cativa, assegura o escoamento de seus produtos e, portanto, a 

geração de renda. Assim, é um negócio promissor para todos os envolvidos. 
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Resumo 
O projeto visa conhecer e aplicar as variáveis intervenientes na atividade de planejar o 
território regional e possibilitar aos alunos a prática, em situação real, dos ensinamentos 
do CAU/UFSM, por meio de suporte conceitual e metodológico ao Conselho de 
Desenvolvimento Sustentável Quarta Colônia, para a execução de atividades relacionadas 
a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional. Fundamenta-se no 
envolvimento da comunidade regional, mobilizada pela implantação de um Geoparque, 
em metodologias participativas de elaboração de planos de desenvolvimento endógeno e 
sustentável, proporcionando o relacionamento e a articulação das ações do Projeto 
Institucional Geoparque Quarta Colônia com as atividades e ações em desenvolvimento 
e a serem empreendidas pela comunidade. 

 
Palavras-Chave: 
Desenvolvimento regional; Desenvolvimento endógeno; Processo participativo; 
Geoparque. 
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Introdução 

A região da Quarta Colônia localiza-se na área central do Rio Grande do Sul, na transição 

dos biomas Mata Atlântica e Pampa. Ao final do século XIX passou a receber imigrantes 

italianos e alemães. Diante da convergência dos imigrantes com os povos – negros e 

índios - já presentes na região, o território é conhecido, hoje, por sua pluralidade cultural 

e identidade histórica fortemente estabelecida nas cidades. O território é caracterizado por 

notáveis características geomorfológicas, que geraram belezas naturais na paisagem, 

como montanhas, rios e cascatas, e possibilitaram grande formação de fósseis raros. 

A partir disso, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio do Laboratório 

de Urbanismo (LabUrb) do Núcleo de Estudos em Arquitetura e Urbanismo (NEAU) do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo em conjunto com o Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável da Quarta Colônia (CONDESUS) e os Municípios de Agudo, Nova Palma, 

Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Pinhal Grande, Restinga Seca e São João do 

Polêsine desenvolveu, entre os anos de 2007 e 2010, o Projeto de Extensão denominado 

Planejamento Ambiental Da Quarta Colônia. 

Por meio do projeto foi elaborado e entregue ao CONDESUS, e às Prefeituras Municipais 

envolvidas, vários documentos, onde destacam-se os Planos Diretores dos Municípios de 

Agudo, Nova Palma, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Pinhal Grande, Restinga 

Seca e São João do Polêsine e o Plano de Desenvolvimento Regional para a Quarta 

Colônia juntamente com a minuta de Resolução do referido plano, a qual não foi editada. 

Por conseguinte, a UFSM, por meio da Pró-reitora de Extensão, vem trabalhando em um 

projeto institucional que visa auxiliar o CONDESUS no desenvolvimento das condições 

necessárias à implantação e posterior reconhecimento de um Geoparque na Quarta 

Colônia. Este projeto institucional envolve vários projetos de extensão que, na sua 

maioria, propõem ações integrativas entre a Comunidade Regional e a UFSM, visando a 

organização desta comunidade em torno da preservação e divulgação de seus recursos 

naturais e culturais, como forma de desenvolvimento social e econômico, requisitos 

necessários para a obtenção do título de Geoparque da Humanidade pela Unesco.  
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Visando resgatar o Plano Ambiental da Quarta Colônia (BEVILACQUA, 2010), e 

explicitar o conceito de Geoparque da Humanidade, faz-se necessário articular e vincular 

as atividades em desenvolvimento e a serem empreendidas pela comunidade regional 

(poder público e iniciativas privadas) com as ações desenvolvidas no âmbito dos projetos 

de extensão vinculados ao Projeto Institucional (UFSM) Geoparque Quarta Colônia em 

um plano regional de desenvolvimento endógeno, tendo a implantação de um Geoparque 

como estratégia de envolvimento comunitário. 

 

Objetivos 

O projeto de extensão tem como objetivo conhecer e aplicar as variáveis intervenientes 

na atividade de planejar o território regional e possibilitar aos alunos praticar em uma 

situação real os ensinamentos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Santa Maria, bem como das demais áreas das Ciências Sociais Aplicadas 

envolvidas, através de suporte conceitual e metodológico ao Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (CONDESUS) para a execução de 

atividades relacionadas a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional 

fundamentado no diagnóstico e proposição de programas, políticas e projetos  realizado 

entre os anos de 2007 e 2010, no âmbito do projeto de extensão do CAU/UFSM, intitulado 

Planejamento Ambiental da Quarta Colônia, no relacionamento e articulação dos projetos 

de extensão, em desenvolvimento, vinculados ao Projeto Institucional do Geoparque da 

Quarta Colônia e nas atividades e ações em desenvolvimento e a serem empreendidas 

pela comunidade regional, com ênfase na implantação do Geoparque da Quarta Colônia. 

A consecução deste objetivo, passa pelos seguintes objetivos específicos: 

- Atualizar o diagnóstico da realidade regional e verificar a pertinência, atualidade e 

aplicabilidade das políticas, programas e projetos; 

- Pesquisar a forma de agregação regional adequa para a institucionalização da Região da 

Quarta Colônia e propor os instrumentos necessários à sua efetivação. 

- Auxiliar a Pró-reitora de Extensão no desenvolvimento do Projeto Geoparque Quarta 

Colônia, especialmente na elaboração de um Plano de Gestão; 
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- Envolver a comunidade em metodologia participativa de elaboração de Plano de 

Desenvolvimento Regional que vise o desenvolvimento sustentável e endógeno da região, 

fundamentado no conceito de GEOPARQUE; 

- Preparar a região e os municípios para a implantação do Geoparque, definindo ações de 

mitigação dos impactos ambientais advindos do geoturismo; 

- Definir as bases de um Sistema Regional de Informações Geográficas. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

A metodologia proposta objetiva propiciar assessoria técnica ao processo de elaboração 

do plano de desenvolvimento regional, com a utilização de mecanismos de participação 

popular, considerando as seguintes etapas: 

- Atualização do diagnóstico da realidade regional (2007-2010); 

- Verificação da pertinência, atualidade e aplicabilidade das políticas, programas e 

projetos propostos no referido projeto de extensão como diretrizes para o 

desenvolvimento regional; 

- Pesquisa, proposição e realização dos procedimentos necessários para implementação 

institucional da Região da Quarta Colônia; 

- Auxílio à Pró-reitora de Extensão no desenvolvimento do Projeto Institucional do 

Geoparque da Quarta Colônia, especificamente no que diz respeito a elaboração de um 

Plano de Gestão para o Geoparque da Quarta Colônia; 

- Envolvimento da comunidade regional, por meio de audiências públicas, em uma 

metodologia participativa de elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional que 

vise o desenvolvimento sustentável e endógeno da região, fundamentado no conceito de 

Geoparque; 

- Planejamento de um Sistema Regional de Informações Geográficas, fundamentado no 

uso de geotecnologias de baixo custo e fácil atualização; 

- Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional da Quarta Colônia. 

 

Resultados, discussão e análises 
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A pandemia de Corona vírus (Sars-CoV-2) provocou a necessidade de adaptações 

na metodologia, impossibilitando a realização de reuniões e atividades presencialmente e 

diminuição do tempo de execução do projeto. As reuniões virtuais semanais do ano de 

2020 serviram para capacitar a equipe, atualizar dados secundários dos diagnósticos e 

propor estratégias metodológicas adaptáveis ao cenário pandêmico, como a realização de 

questionários eletrônicos. A aplicação remota dos referidos questionários, previstas para 

2021, foi considerada pouco efetiva no que tange a real participação da comunidade, a 

partir do acompanhamento de audiências públicas ocorridas em processo de alteração de 

planos municipais da região. Fato que levou ao retardamento do processo de audiências 

comunitárias para o plano de desenvolvimento regional, focando os esforços da equipe 

no reconhecimento dos locais de interesse turístico e na elaboração do plano de gestão do 

Geoparque Quarta Colônia, cujo processo de engajamento participativo havia sido 

realizado, pelo menos em parte, antes da pandemia, restando a sua submissão ao crivo do 

Comitê Gestor do Geoparque. 

Considerações  

O processo de planejamento participativo desenvolvido entre 2007 e 2010, que culminou 

com a pactuação do Plano de Desenvolvimento Regional, as informações coletadas em 

2020 e a elaboração metodológica, em desenvolvimento, para o Plano de Gestão do 

Geoparque da Quarta Colônia, tem evidencia a inter-relação dos processos, onde o 

segundo está contido no primeiro. Permitindo afirmar que o desenvolvimento regional 

pode ter o Geoparque com um dos vetores, mas não deve ser o único, como restou 

evidenciado pelas restrições às atividades turísticas motivadas pela pandemia do 

Covid19. 

 

Referências 
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Resumo

O prolongamento da pandemia do Covid-19 fez com que o Programa de Pós-Graduação
em Extensão Rural (PPGExR) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tivesse
que  readequar  suas  atividades,  para  na  medida  do  possível  dar  continuidade  aos
trabalhos  desenvolvidos.  Nesse  contexto,  surge  da  disciplina  curricular  obrigatória
Seminários Avançados I, o “Ciclo de Palestras: Experiências de Pesquisa em Extensão
Rural”.  O  evento  ocorreu  de  forma  online,  com  transmissão  através  do  Canal  do
PPGExR  no  YouTube,  agregando  pessoas  da  comunidade  em  geral  e  diversas
instituições. O protagonismo dos discentes na elaboração e condução do projeto, bem
como a ativa participação nos debates,  contribuiu na formação acadêmica coletiva e
individualmente.

Palavras-chave: Formação  acadêmica;  Experiências  de  Extensão;  Pesquisa  na
Pandemia.

Introdução

Em decorrência do prolongamento da pandemia do Covid-19, e suas consequentes

medidas de controle como a suspensão das atividades presenciais  em instituições de

1 Trabalho apresentado no Eixo 5 – Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: 
gabriela.rozek@hotmail.com
3 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: 
tabatasaragoso@gmail.com
4 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: 
jessica_roliveira93@hotmail.com
5 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: 
cassiel.moreira@gmail.com
6 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: 
andreadoerr@yahoo.com.br
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ensino, o Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural (PPGExR) da Universidade

Federal de Santa Maria (UFSM) readequou suas ações referentes à disciplina curricular

obrigatória  de  Seminários  Avançados  I  (EDA  858  –  DEPARTAMENTO  DE

EDUCAÇÃO  AGRÍCOLA  EXTENSÃO  RURAL/PPGExR/UFSM).  Foi  necessário

realizar  os  seminários  típicos  da  formação  desta  disciplina  virtualmente,  e  assim  o

PPGExR percebeu uma oportunidade de expandir o conhecimento para além do seu

quadro de discentes e docentes, promovendo um evento online e gratuito, oportunizando

a  comunicação  entre  temáticas  e  experiências  das  pesquisas  que  são  realizadas  no

Programa e promovendo a extensão de suas atividades de ensino à comunidade externa.

As incertezas da pandemia impactaram negativamente no processo de coleta  de

dados  e  nas  atividades  de  campo,  o  que  causou  tanto  aumento  nos  pedidos  de

prorrogações de defesa e qualificação, quanto efeitos psicológicos negativos nos agentes

investigadores, e, portanto, a Comissão Organizadora do evento, que foi composta pelos

discentes da disciplina, concordou que o evento deveria ser sobre as experiências de

pesquisa dos mestrandos e doutorandos do Programa. Além disso, diante de um período

de repressão e inúmeras tentativas de deslegitimar a produção acadêmica no Brasil, o

evento justifica-se por seu caráter dialógico e de divulgação das atividades científicas

que são realizadas em uma das melhores instituições de Ensino Superior do país, como

é o caso da UFSM. Para institucionalizar o evento, foi elaborado um Projeto de Ensino

denominado  “Ciclo  de  palestras:  Experiências  de  Pesquisa  em Extensão  Rural”  (Nº

056298) aprovado pelo Gabinete de Projetos da universidade (GAP/UFSM) e registrado

pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN/UFSM).

Como objetivo geral o evento pretendeu potencializar a realização da disciplina de

Seminários Avançados I a partir da realização de um ciclo de palestras online, trazendo

as experiências de discentes do PPGExR frente as atividades de pesquisa e dificuldades

enfrentadas, principalmente com relação a impossibilidade de saída a campo, em função

das medidas de distanciamento social, e consequentemente da construção de material

empírico para análise. Alguns objetivos específicos foram realizar diálogos e reflexões

entre  os  discentes,  demonstrando  o  caráter  humano  da  pesquisa,  socializando  os
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sentimentos causados pela impossibilidade da realização de atividades de campo e seus

impactos  na  vida  dos  pesquisadores  e  pesquisadoras,  e  qualificar  a  formação  dos

acadêmicos do Programa aproximando-os por meio de suas experiências de pesquisa.

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do “Ciclo de Palestras:

Experiências  de Pesquisa em Extensão Rural”,  evento de caráter  acadêmico que foi

realizado virtualmente através do Canal do PPGExR no YouTube entre 2 e 30 de julho

de 2021.

Metodologia 

Os seminários aconteceram todas as sextas-feiras do mês de julho de 2021 (dias 2,

9, 16, 23 e 30) no período da tarde. Os palestrantes e responsáveis pela mediação se

encontraram virtualmente  em salas  da Plataforma  StreamYard,  por  meio  da qual  as

palestras foram organizadas, e o evento foi transmitido através do Canal do PPGExR no

YouTube. Foi utilizada uma metodologia dialógica e participativa para a condução do

evento, uma vez que constituía-se como uma atividade de aprendizagem interativa entre

todos os envolvidos. 

Cada encontro teve uma temática brevemente narrada por dois ou duas discentes do

Programa,  e  a  mediação  foi  realizada  por  dois  ou  três  discentes.  Ao  final  da

apresentação,  iniciou  um  debate  onde  todos(as)  os(as)  participantes  foram

convidados(as)  a  contribuir  com  perguntas  ou  colocações  acerca  dos  temas.  As

temáticas  dos  seminários  foram:  Saúde  Mental  na  Pós-Graduação  em  Tempos  de

Pandemia;  As  Guardiãs  de  Sementes  da  Vida  e  Empoderamento  das  Mulheres

Produtoras do Café Orgânico Feminino;  Iniciativas  de Inovação Socioecológica  e O

Avanço  da  Soja  no  Bioma Pampa  no Estado  do Rio  Grande do Sul;  A Identidade

Midiática dos Usuários Suicidas nas Redes Sociais e Os (Des)Caminhos da Pesquisa

Acadêmica Durante a Pandemia de Covid-19; e Ferramentas e Estratégias Digitais e sua

Importância na Educação.
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A divulgação  do  evento  ocorreu  através  dos  meios  de  comunicação  digital  do

PPGExR (Facebook,  Instagram,  YouTube,  WhatsApp, e-mail e site). Para a seleção de

palestrantes, foi criado um formulário por meio da ferramenta Google Docs e divulgado

para os discentes do Programa ingressantes até o ano de 2020, questionando-os sobre o

interesse  de  exporem  suas  experiências  de  pesquisa  no  evento.  Foi  levado  em

consideração a conformação de um discente de mestrado e outro de doutorado por cada

uma das  três  linhas  de  pesquisa:  L1)  Dinâmicas  Econômicas  e  Organizacionais  na

Agricultura; L2) Processos de Inovação Sociotecnológica e Ação Extensionista; e L3)

Dinâmicas Socioambientais e Estratégias de Desenvolvimento Rural.

Além disso,  como forma de  gratificar  a  participação  dos  discentes,  docentes  e

comunidade externa no evento, foi gerado um certificado de participação como ouvinte

de  10  horas  mediante  a  75%  de  frequência.  Para  administrar  a  presença,  foram

disponibilizadas listas nos dias das palestras através de formulários do Google Docs e

divulgadas  pelos  mediadores  durante  o  evento.  Os  certificados  foram gerados  com

auxílio institucional do Centro de Processamento de Dados (CPD/UFSM).

Resultados, discussão e análises

Para  uma  análise  mais  profunda  sobre  o  impacto  e  abrangência  do  evento,  é

necessário dialogar com os e as participantes e acessar os dados referentes as estatísticas

do Canal  do  PPGExR no  YouTube.  Contudo,  para  os  fins  do  presente  trabalho,  os

formulários do Google Docs para confirmação da presença que foram disponibilizados

durante as palestras apresentam dados de grande valia. Analisando essas informações,

foi possível observar que ao total 67 pessoas confirmaram a presença no evento, sendo

que a palestra com maior número de participantes foi a de abertura com 51 pessoas.

Do  total  de  participantes  que  confirmaram  a  presença,  59,7%  fazem  parte  da

universidade sede do evento (UFSM), 7,5% são de Institutos Federais dos estados do

Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Pernambuco, 5,9% da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS) e 5,9% da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri (UFVJM). Os demais participantes dividem-se entre a Universidade Federal da

909



      
Fronteira Sul (UFFS), a Universidade Federal Rural da Bahia (UFRB), a Universidade

Regional  de  Blumenau  (FURB),  a  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná

(UNIOESTE) e a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Além disso, destaca-

se a presença de instituições  de Extensão Rural  (Emater/RS)  e Movimentos  Sociais

(MST).

Em relação à ocupação dos participantes, 80,6% são estudantes de graduação e pós-

graduação e 10,4% são professores  das áreas  de Extensão Rural,  Geografia,  Gestão

Ambiental, Agronomia e Agronegócio. Houve, também, a participação de técnicos em

agropecuária, associados de cooperativas e servidores públicos. Em relação as áreas de

conhecimento,  além das  Ciências  Rurais,  notou-se grande participação  das  Ciências

Sociais, da Geografia, da Psicologia e da Administração.

Considerações 

A Extensão Rural  é  um processo educacional  multidisciplinar  que constitui  um

compromisso  com o meio  rural  brasileiro.  Considerando  o  avanço  da  pandemia  do

Covid-19 e a necessidade de adequação das atividades do PPGExR ao ensino remoto, o

evento  proporcionou aos  discentes  do Programa a  possibilidade  de dialogar  sobre a

construção de suas experiências de pesquisa, tal como mobilizou a comunidade externa

ao promover o acesso online e gratuito a um material científico de alta qualidade. 

É importante ressaltar que o Ciclo de Palestras possibilitou a abertura ao diálogo de

subjetividades  acerca  da  construção  do  conhecimento  na  conjuntura  atual,

proporcionando  um  entendimento  holístico  sobre  as  dinâmicas  dos  processos  de

pesquisa na Extensão Rural. Nesse sentido, entende-se que a pesquisa é um processo

complexo,  que envolve  atores  diversos,  seus objetos  de estudo,  diferentes  contextos

históricos e possibilidades de articulação e ação, e que a troca de saberes e construção

coletiva de perspectivas melhores sobre o futuro podem significar um grande passo para

a formação acadêmica e pessoal dos e das dissentes do PPGExR em tempos difíceis. 
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U-Antártica, un punto de encuentro entre la sociedad y el continente 
más alejado del mundo1  

 
 

Giovannina SUTHERLAND2 
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Resumen 
 
Tras la adjudicación del Fondo Concursable de Extensión Estudiantil de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile por parte de la línea de investigación jurídico-política 
antártica de esta misma institución, se desarrolló el proyecto “Encuentros de vinculación 
jurídico-político antárticos”, con el fin principal de construir un vínculo entre la sociedad 
y el rol universitario a través del fortalecimiento de una identidad antártica nacional.  
  
Palabras-clave: Extensión; U-Antártica; Universidad pública; Redes sociales; Fondo 

Concursable. 

 

  

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 5 - Comunicación y Redes del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales y egresada de Derecho de la Universidad de Chile.  Investigadora de 
temáticas antárticas y ayudante de las cátedras “Derecho Antártico” y “European Union Law & Latinamerican 
Integration”, en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios. Vicepresidenta electa de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y África en Chile (ALADAA) y miembro editor de Asia Blogs, de la Universidad 
de Kathmandú, Nepal.  Email: g.sutherland@ug.uchile.cl 
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Introducción 

El territorio antártico y la forma en que el ser humano se relaciona con su espacio 

constituyen fenómenos ampliamente estudiados por la humanidad, en especial desde las 

ciencias naturales y exactas. Sin embargo, parte importante de la investigación que nos 

permite comprender la regulación internacional del Sexto Continente, su organización y 

geopolítica no pueden presumir un desarrollo igual de extenso y, para desventura de este 

continente, los estudios del área suelen concentrarse en universidades y centros de 

investigación de habla inglesa. Esta situación potencia un sesgo de información dentro de 

la sociedad en general y dificulta aún más la difusión de conocimientos, elemento  que 

consideramos esencial en la educación latinoamericana por su cercanía con el continente 

antártico, en el que, además, dos de sus Estados (Chile y Argentina) afirman soberanía 

sobre partes del mismo.  

En particular, el proyecto contempla un diagnóstico social del contexto antártico chileno 

en el que, por un lado, se evidencian carencias de conocimiento respecto a la regulación 

jurídica del territorio, el Sistema del Tratado Antártico (STA) y la posición chilena como 

soberano antártico; y por otro, el desinterés de la sociedad civil hacia las temáticas 

antárticas en razón del desconocimiento generalizado de su importancia geopolítica y 

estratégica.  

Con esta convicción, la línea de investigación jurídico-político antártica de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile (en adelante, U-Antártica), postuló a principios del 

año 2020 al Fondo Concursable de Extensión Estudiantil de esta misma Facultad, y se 

adjudicó uno de los cuatro cupos ganadores para desarrollar el proyecto “Encuentros de 

Vinculación Jurídico-Antárticos”3. A raíz de la pandemia y la necesidad de cuarentenas 

dentro de todo el país, la iniciativa se reformuló desde un despliegue presencial hacia el 

uso de plataformas virtuales, la creación de una página web y la fundación del actual Blog 

U-Antártica, que pretenden desarrollar una mirada multi, inter y transdisciplinar de la 

Antártica. 

Los objetivos planteados se han llevado a cabo por medio de dos grandes acciones: 

primero, a través de la realización exposiciones abiertas al público general4 por parte de 

                                                           
3 Informe de resultados del Fondo Concursable de Extensión Estudiantil 2020 disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1dvYrsSFRbjeP62SfmfTkRDAwPE8_Ar7M/view?usp=sharing  
4 Videos y material disponible en: http://u-antartica.uchile.cl/event/encuentros-de-vinculacion/  
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tesistas de la comunidad U-Antártica, y la elaboración de research posters5 que lograron 

compartir el contenido de manera más didáctica y visualmente atractiva. A través de estas 

presentaciones e investigaciones, se dio respuesta a interrogantes comunes que suelen 

asaltar la curiosidad de la sociedad, como: ¿Existe soberanía en la Antártica? ¿Por qué 

viajan militares y científicos? ¿Es un patrimonio Común de la Humanidad?, entre otras. 

En segundo lugar, se creó el sitio web www.u-antartica.uchile.cl para generar un espacio 

formal de interacción en el que se pudiera compartir información de variados formatos, 

constituyéndose a fines del año 2020 un equipo editorial permanente.  

Objetivos 

Los objetivos específicos de las actividades a desarrollar con esta iniciativa son: 

- Difundir investigaciones sobre temáticas jurídico-antárticas elaboradas por 

estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

- Afianzar la relación de cooperación institucional universitaria, fortaleciendo el 

vínculo de las ciencias jurídicas con el desarrollo social y científico. 

- Entregar conocimientos jurídicos básicos sobre el STA y el derecho internacional.  

- Acercar y socializar los conocimientos desde la academia hacia el público en general, 

fortaleciendo la identidad antártica nacional y transmitiendo la importancia 

geopolítica que cumplen las investigaciones científicas en el territorio. 

- Visibilizar la importancia de una Política Antártica Nacional.  

- Posicionar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como institución 

pionera en temáticas jurídico-político antárticas apoyándose en la difusión de redes 

sociales. 

Materiales y Métodos  

Para determinar la metodología aplicable, es necesario distinguir según la etapa del 

proyecto: 

1) Encuentros de vinculación jurídico-antárticos: En primera instancia se realizó una 

convocatoria dirigida a tesistas de derecho antártico dentro de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. Se seleccionaron un total de seis proyectos y 

cada uno de ellos debió elaborar un research posters. A su vez, se difundió las 

                                                           
5 Disponibles en: http://u-antartica.uchile.cl/research-posters/ 
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fechas de exposición con tres semanas de anticipación a través de correos, redes 

sociales (twitter, instagram, Facebook) y canales institucionales. 

 

2) Página web U-Antártica: Tras la adjudicación de servicios por parte de una empresa 

informática se diseñó la estructura básica del sitio que incluye una presentación, 

próximos eventos, artículos, preguntas frecuentes, entre otras secciones. La más 

reciente actualización ha sido la sección del blog, donde semanalmente los 

miembros del equipo editorial elaboran y publican un artículo de investigación. 

 
3) Difusión redes sociales: Generación periódica de contenido en redes sociales, en 

particular Twitter e Instagram. Esta se basa en la interacción constante con los 

seguidores a través de historias, artículos, videos, imágenes, entre otros recursos. 

Resultados, discusiones y análisis 

Los resultados obtenidos tras la elaboración, planificación y ejecución del proyecto son: 

- Realización efectiva de los “Encuentros de vinculación jurídico antárticos”, los días 

23 y 30 de octubre del 2020, con un promedio de 80 asistencias virtuales que 

incluyó a personas conectadas desde Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y 

México. 

- Elaboración y mantención de un sitio web oficial para la comunidad U-Antártica. 

- Creación de un espacio educativo en materias político-jurídico antárticas a través 

de tres secciones online dentro del sitio web descrito: 1) Desafío antártico: trivia de 

tres niveles que desafía a demostrar el conocimiento antártico individual y que 

avanza en complejidad a través de pingüinos (desde el más básico al complejo: 

adelia, barbijo y emperador); 2) Línea de tiempo: revisión de los hitos más 

significativos de la historia jurídico-política antártica; y 3) Preguntas frecuentes: 

respuesta a interrogantes que se suelen repetir en torno a la organización y 

funcionamiento del Sistema del Tratado Antártico. 

- Creación del “Blog U-Antártica” y formación de un equipo editorial6 que 

semanalmente publica artículos de difusión académica, investigaciones, entrevistas 

y noticias en la materia. 

                                                           
6 Actualmente compuesto por nueve miembros permanentes: Prof. Luis Valentín Ferrada Walker, Giovannina 
Sutherland Condorelli, Catalina Sepúlveda Illanes, Chantal Lazen Muñoz, Diego Caldera Herrera, Gisselle Gajardo 
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- Elaboración mensual del Newsletter U-Antártica que difunde las publicaciones del 

Blog y se distribuye a un promedio de 1.200 inscritos. 

- Establecimiento, mantención y reforzamiento de redes sociales existentes como 

principal canal de conexión con la comunidad, actualmente con más de 1.300 

seguidores en total (Twitter: @U_Antartica; Instagram:  @u_antartica). 

- Uso del sitio web para difundir material e información de próximos eventos 

asociados a U-Antártica, incluyendo videos con exposiciones y charlas magistrales. 

- Membresía del equipo editorial en APECS Chile (Association of Polar Early Career 

Scientist).   

Es esencial destacar que la primera etapa del proyecto constituyó una instancia de reunión 

para diversos tesistas de temáticas jurídico-político antárticas que, bajo la dirección del 

Prof. Luis Valentín Ferrada, previamente se encontraban trabajando de manera individual 

en el estudio del Sexto Continente.  De esta forma se logró formar un equipo en pos de la 

extensión universitaria que a la vez se nutre constantemente con la interacción de sus 

miembros. Por su parte, la creación del sitio web fundó un espacio para que estos 

                                                           
Flores, Bárbara Silva Ordóñez, Fernando Vicencio Araneda y Mariana Bruna Opazo. Para más detalles de su 
composición, visitar el sitio web: https://u-antartica.uchile.cl/comite-editorial/  
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integrantes continúen investigando y desarrollado el conocimiento, además de lograr 

compartirlo de manera accesible y equitativa a todo aquel que se encuentre interesado. 

Consideraciones  

El rol de extensión de las universidades radica no solo en la divulgación de las actividades 

que se generan por parte de sus miembros e instituciones, sino que a través de la 

educación, el involucramiento con la sociedad y la formación de políticas públicas que 

utilicen de manera efectiva los resultados obtenidos en las investigaciones internas.  

En ese sentido, U-Antártica es una iniciativa que se proyecta a mediano y largo plazo, y 

que tras la propuesta descrita cuenta con una nueva herramienta virtual para difundir lo 

que antes solía remitirse tan solo a especialistas. Asimismo, la función de redes sociales 

se vuelve vital para establecer puentes de comunicación entre la universidad y la 

ciudadanía.  

A su vez, es importante destacar otras externalidades positivas de esta extensión, como la 

promoción de innovación y motivación de nuevos profesiones en el área, el compromiso 

educativo y transformador de las universidades públicas, y el desarrollo de capacidades 

negociadoras, jurídicas, políticas y sociales. 
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Resumen 
Las metodologías educativas de aprendizaje al aire libre y aprendizaje más servicio 
permiten la adquisición de aprendizajes significativos en toda la comunidad educativa. 
Ambas metodologías se utilizaron para el diseño e implementación de un espacio 
educativo interactivo en el Centro Agroecológico el Vergel;  esto involucró un trabajo 
interdisciplinario entre diversas carreras de la Universidad de Valparaíso y la 
comunidad educativa de Quillota, las que participaron en el desarrollo de tres programas 
educativos (agroecología, promoción de estilos de vida saludables y 
experimentación/descubrimiento). Esta experiencia de vinculación con el medio 
promovió el desarrollo de actitudes, habilidades y valores, en todos los participantes. 
 
 
Palabras-clave: Espacio interactivo; aprendizaje al aire libre; aprendizaje más servicio 
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Introducción  

 El Centro Agroecológico El Vergel fue un centro dependiente de la Vicerrectoría 

de Vinculación con el Medio, de la Universidad de Valparaíso (UV), que funciono entre 

los años 2014 y 2020. Su misión fue promover la Vinculación de la Universidad con su 

entorno a través de actividades de docencia de pre y postgrado, investigación y 

transferencia de conocimiento para el  desarrollo y difusión de la agroecología desde un 

enfoque transdisciplinario considerando los ámbitos de los estilos de vida saludable, el 

cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas y de las comunidades, por 

medio de las diversas disciplinas que se cultivan en la UV.   

El Centro Agroecológico El Vergel promovió su vinculación, a través del 

modelo bidireccional establecido por la Universidad, y en el cual la Universidad pone a 

su disposición sus capacidades para resolver algunas demandas de la comunidad, pero 

este es un acto reciproco en el cual la Universidad aprende y se apropia de valores y 

conocimientos de su entorno.  

Los tipos de metodologías educativas utilizadas en todas las actividades 

realizadas en el Centro Agroecológico El Vergel fueron el aprendizaje al aire libre y el 

aprendizaje  más servicio; amabas se ejecutaron a través de un trabajo interdisciplinario 

entre distintas carreras de la UV.  

El aprendizaje al aire libre integra 4 aspectos fundamentales: a) La educación se 

desarrolla en ambientes reales y con incertidumbre; b) El aprendizaje es una aventura, y 

cada día es exactamente diferente; c) Cada persona es protagonista de su aprendizaje, y 

d) El aprendizaje es profundo. Existen innumerables investigaciones internacionales que 

relevan el rol clave de la educación al aire libre, al favorecer el bienestar, el aprendizaje 

significativo y el desarrollo integral durante las etapas de educación inicial y escolar. 

Por otro lado, este tipo de educación les enseña a los niños y las niñas habilidades de 

crucial importancia para la vida tales como resolución de problemas, trabajo en equipo, 

proactividad, respeto, liderazgo,  y creatividad, entre otros (Little & Sweller, 2015; Little 

et al., 2017).  
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El aprendizaje al aire libre se compone principalmente de tres elementos, los 

cuales interactúan durante el proceso de aprendizaje formando una “triada educativa la 

cual se conforma por niños y niñas como protagonistas de su aprendizaje, el o la 

educadora como mediador de estos aprendizaje y facilitador de experiencias y los 

contextos y ambientes naturales como educadores”, elementos que orientan el desarrollo 

de actividades ejecutadas en el medio natural, idealmente, espacios abiertos no 

intervenidos en los cuales sea posible vivenciar fenómenos y procesos incluidos en los 

currículos educativos vigentes. 

Por otra parte, el aprendizaje más servicio es una propuesta educativa que 

combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto 

articulado, y en el cual los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del 

entorno, y generar en este una mejoría (Red Española de Aprendizaje más Servicio, 

2020). 

 

Objetivo 

Diseñar e implementar un Espacio Interactivo Educacional en el Centro Agroecológico 

El Vergel, que contribuya al trabajo de vinculación de la Universidad de Valparaíso con 

la comunidad educativa de la comuna de Quillota y la Región 

 

Materiales y métodos (Metodología) 

Diseño e implementación del Espacio Interactivo Educacional en el Centro 

Agroecológico El Vergel: involucró un trabajo interdisciplinario entre distintas carreras 

de la UV. Estas fueron: Administración Hotelera y Gastronómica, Diseño, Educación 

Parvularia, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil Civil, Ingeniería Civil Industrial, 

Ingeniería Comercial, Nutrición y Dietética, Química y Farmacia y  Trabajo Social.  

Las actividades curriculares en la cual se enmarco el trabajo con las carreras de la UV 

fueron: Salidas pedagógicas, Talleres de Integración del Perfil de Egreso (TIPE), 

Prácticas de Mención, Prácticas Profesionales, Tesis de grado y Equipos técnicos de 

proyectos FDI. Por otra parte, en El Vergel realizaron su práctica profesional 
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estudiantes de otras instituciones académicas, entre las que se encuentran: Agronomía 

(PUC y PUCV), y técnico agrícola (DUOC-UC). 

Programas educativos: se diseñaron, implementaron y ejecutaron 3 programas 

educativos (agroecología, promoción de estilos de vida saludables y 

experimentación/descubrimiento), los cuales, se dirigieron principalmente a niños y 

niñas de los Jardines Infantiles VTF (Vía Transferencia de Fondo) y estudiantes de 

Educación Básica, ambos pertenecientes a la comuna de Quillota; principalmente 

participo la Escuela La Palma, ubicada en el sector rural.  

Los tres ejes de acción definidos en el Centro Agroecológico El Vergel fueron:  

a) Agroecología: Producción sustentable de alimentos, principalmente hortalizas basada 

en el uso de insumos locales con baja huella de carbono, sin la utilización de 

agroquímicos, rescatando conocimientos campesinos y con una cadena de 

comercialización corta. Se elaboró y ejecutó un programa educativo en el cual 

participaron estudiantes de Ingeniería Ambiental y Educación Parvularia. 

b) Promoción de estilos de vida saludable: con especial énfasis en la niñez y la primera 

infancia, se desarrollaron actividades en las cuales la naturaleza funcionó como una 

plataforma para la promoción de estilos de vida saludable (alimentación saludable, 

actividad física y entornos y espacios saludables). Se elaboró y ejecutó un programa 

educativo de promoción de salud que  consistió en la planificación y ejecución de 

actividades educativas al aire libre diseñadas en conjunto con estudiantes de Educación 

Parvularia (mención Promoción de Salud), Trabajo Social y Nutrición y Dietética. 

c) Experimentación y descubrimiento: a través de distintos espacios se fomentó el 

desarrollo del pensamiento científico, la curiosidad, la observación,  la experimentación  

y la comprensión de los procesos naturales que ocurren en nuestro entorno.  Producto de 

la pandemia del Covid 19, el programa educativo de este módulo se desarrolló 

principalmente mediante capsulas educativas. 

Evaluación de la iniciativa: se utilizaron dos instrumentos, los cuales ejecutó y analizó 

la Dirección de Análisis Institucional, de la UV. La primera evaluación se realizó en el 

2019, y se utilizó una encuesta que fue aplicada a 194 personas, pertenecientes a las 
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comunidades educativa de los Jardines Infantiles VTF,  la Escuela La Palma y la UV. 

La segunda evaluación se realizó en el 2020 y  consistió en 9 entrevistas personales  a 

diferentes actores (funcionarias municipales de Quillota y la directora de la Escuela la 

Palma, ex estudiantes de la UV, Docentes, funcionarios/as y autoridades UV). 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Los 3 programas educativos que se desarrollaron en el Centro Agroecológico El Vergel 

están en línea con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, 

entre los cuales destacan: Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, 

Producción y Consumo Responsable y Vida de Ecosistemas Terrestre. 

El Centro Agroecológico El Vergel fue un dispositivo de vinculación con el medio, que 

permitió a los/las estudiantes, los/las académicos y equipo de trabajo adquirir 

habilidades y actitudes que los acompañaran durante toda su vida profesional y que les 

permitirán tener el sello que caracteriza a la UV, ya que esta forma de vinculación 

directa, cercana y acogedora con la comunidad y sus necesidades, fomenta la 

responsabilidad social, la capacidad de gestión, el sentido ciudadano, el desarrollo de 

habilidades blandas, el sentido ético y el trabajo multidisciplinario, lo cual no se 

adquiere en una aula de clases, sin contacto con sus pares, otros profesionales y la 

comunidad que enriquecen la formación humana y profesional.  

El trabajo efectuado en el Centro Agroecológico El Vergel fomentó algunas de las 

competencias genéricas del Sello UV y que son declaradas en su Proyecto Educativo 

(2012). Las competencias genéricas que destacan son: la autorregulación; el 

pensamiento crítico; la búsqueda continua del mejoramiento de sus conocimientos y 

habilidades; la capacidad para trabajar en escenarios que imponen nuevos desafíos y en 

equipos multidisciplinarios; la capacidad de ser proactivos y liderar grupos de trabajo; y 

la vocación de servicio social al respetar las necesidades y los conocimientos de la 

comunidad con la cual se vinculan.  

En las dos evaluaciones realizadas por la DAI, y  en las cuales participaron miembros de 

la comunidad educativa de Quillota y de la UV se destaca el trabajo, la vinculación y el 
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aprendizaje, se valora el Centro como un espacio interactivo y en el cual se promueve el 

trabajo colaborativo entre los establecimientos educacionales y la Universidad; el cual 

aumento significativamente con la presencia del Centro en la comuna de Quillota.  

 

Consideraciones  

Se valora la importancia del trabajo interdisciplinario en la búsqueda de soluciones, esto 

genera un aprendizaje significativo en los/las estudiantes de la UV que participaron en 

esta propuesta y se vincularon con la comunidad educativa de la comuna de Quillota 

(jardines infantiles VTF y escuelas municipales).    

Se evidencia una alta valoración del programa educativo realizado en el Centro 

Agroecológico El Vergel, el cual  es considerado como un espacio interactivo 

educacional, al contribuir con actividades que apuntan a la promoción de los estilos de 

vida saludables, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas y las 

comunidades, favoreciendo el aprendizaje significativo en los niños y las niñas. 

La metodología del aprendizaje al aire libre promueve el desarrollo integral de las 

personas, debido a que la interacción y el contacto con la naturaleza permite 

experimentar, conocer y valorar el medio en el que los niños y las niñas viven; crear 

vínculos con la naturaleza; y valorar  la importancia que tiene su cuidado y protección. 

El Aprendizaje más Servicio realizado en el Centro Agroecológico promovió el 

desarrollo de actitudes, habilidades y valores, los que forman parte del Modelo 

Educativo de la UV. 

 

Referencias  
- Little H & Sweller N. (2015). Affordances for risk-taking and physical activity in australian 
early childhood education settings. Early Childhood Education Journal, 43(4): 337-345. 
- Little H, Elliott S & Wyver S. (2017). Outdoor learning environments: Spaces for exploration, 
discovery and risk-taking in the early years. Allen & Unwin, 298 p. 
- Red Española de Aprendizaje más Servicio. 2020. En: 
https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ 
- Universidad de Valparaíso, División Académica. 2012. Proyecto Educativo de la 
Universidad de Valparaíso, 125 p.  
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Resumen 
“Caminando…” es un equipo de extensión de la UNLP,Argentina, formado en el año 
2009 con el desafío de promover entornos educativos y recursos didácticos accesibles 
para abordar temáticas de paleontología. Al inicio, dictamos talleres para niños/as en 
escuelas primarias y comenzamos a elaborar producciones materiales propias, que 
permitieran a los/as docentes abordar con profundidad ciertos contenidos de las Ciencias 
Naturales. Así, realizamos un libro y un documental y dictamos capacitaciones docentes 
en diferentes instituciones. Desde el 2016, comenzamos a trabajar desde una perspectiva 
inclusiva, a fin de eliminar posibles barreras en el proceso de aprendizaje/enseñanza. Para 
ello, elaboramos nuevos materiales (cuento en versión Braille y audiocuento, cartografía 
táctil, reconstrucciones a escala de fauna pampeana extinta, entre otras) a partir de un 
abordaje multisensorial. 
 
Palabras-clave. Extensión Universitaria; Patrimonio paleontológico; Educación; 
Inclusión; Identidad 
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Introducción 

“Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable” (linktr.ee/Caminando_UNLP) 
es un equipo de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP; 
Argentina), caracterizado por la variedad disciplinar de quienes lo integran, tanto 
profesionales como estudiantes de biología, paleontología, antropología, artes plásticas e 
informática. Nuestra propuesta se fundamenta en el intercambio de saberes sobre 
Paleontología y Ciencias Naturales, poniendo particular énfasis en el patrimonio 
paleontológico local. 

El área donde realizamos nuestras actividades se denomina Región Pampeana, ubicada 

en el centro-este de Argentina y caracterizada por una rica fauna fósil correspondiente a 

los últimos 2.5 millones de años (período Cuaternario), en la que se destacan mamíferos 

exclusivos de América del Sur (SOIBELZON et al., 2015). Consideramos que el abordaje 

de las Ciencias Naturales permite comprender el entorno natural en el que vivimos y 

generar conciencia sobre nuestro rol en él. En particular, esta región ofrece un escenario 

favorable para la apropiación cultural del patrimonio paleontológico por parte de la 

comunidad, en el marco de la Ley Nacional 25.743/03 de Protección del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico. Las actividades educativas en torno al patrimonio 

generan intercambios y debates sobre nuestra responsabilidad en su conservación y su 

aporte a la construcción de identidades locales (IACONA et al., 2018; 2019). 

“Caminando…” se formó en el 2009 (SOIBELZON, et al., 2012; RODRIGUEZ, et al., 

2016). Comenzamos nuestra actividad realizando talleres en escuelas primarias donde 

surgió la necesidad de desarrollar materiales para trabajar en estos espacios. En una 

segunda etapa, elaboramos un libro, un documental, abrimos vías de comunicación en 

redes sociales y realizamos talleres itinerantes y capacitaciones docentes en diferentes 

instituciones. Esto nos permitió compartir nuestro trabajo, nutrirnos de ideas y demandas, 

desarrollar nuevos materiales de difusión y generar espacios de debate y exposiciones en 

jornadas de educación, de investigación y de extensión.  

Desde 2016, elaboramos materiales que ofrecen la posibilidad de poder ser explorados de 

manera autónoma (textos en braille, ilustraciones de alto contraste, material audiovisual 

subtitulado, cartografía táctil, réplicas, animaciones, audiocuentos y una web más 
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accesible). La interdisciplinariedad, basada en la interacción entre la informática, las artes 

y las Ciencias Naturales nos permite concebir un espacio donde todos los sentidos son 

receptores y útiles para el acceso a la información, y nos brinda las herramientas 

necesarias para construir un proceso de aprendizaje equitativo, contribuyendo así a una 

educación inclusiva y a una sociedad más justa. 

 

Objetivos 

A- Generar espacios de reflexión y debate sobre Ciencias Naturales; B- Promover el 

pensamiento crítico, la reflexión y la construcción colectiva de conocimientos en relación a la 

paleontología, evolución biológica y protección del patrimonio paleontológico; C- Reconocer 

a la paleontología como una disciplina fundamental de las Ciencias Naturales para comprender 

la historia y evolución de la vida en la Tierra; D- Fomentar la puesta en valor, apropiación y 

activación cultural del patrimonio local; E- Generar producciones de abordaje multisensorial, 

teniendo en cuenta que en cualquier grupo humano la diversidad es la norma y no la excepción; 

F- Formar multiplicadores de nuestra propuesta.  

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Nuestras actividades se basan en diferentes propuestas educativas que buscan ofrecer 

alternativas al acceso a la información, permitiendo que cada persona seleccione la mejor 

en su proceso de enseñanza y/o aprendizaje (PASTOR, et al., 2014). 

Las actividades están diseñadas bajo la modalidad taller (CIANCIO et al. 2015), que 

permite la construcción colectiva de conocimientos, conjugando juego y aprendizaje, 

permitiendo que las/los participantes puedan indagar en su imaginario, sus ideas previas, 

plantearse interrogantes, argumentar y generar respuestas. 

Hemos desarrollado producciones en diferentes formatos y de descarga gratuita. La 

primera fue un libro (CIANCIO et al. 2015; Fig.1A) que aborda temas de paleontología, 

con énfasis en la fauna que habitó nuestra región los últimos 2.5 millones de años, con 

propuestas de actividades prácticas para realizar en el aula, complementado por una docu-

ficción (https://youtu.be/cZy5PtevwfU). Realizamos una serie de “Fichas didácticas” 
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(Fig.1D), disponibles en nuestras redes, que recorren distintos aspectos de las Ciencias 

Naturales y más precisamente la Paleontología, fundamentales como impulsoras de la 

construcción de aprendizaje. 

Generamos materiales desde una perspectiva multisensorial, dado que aumenta la 

posibilidad de que cada persona pueda acceder al conocimiento de la manera más 

adecuada a sus características. Así, subtitulamos el documental en diferentes idiomas y 

se le incorporó Lengua de Señas Argentina (LSA). También desarrollamos el cuento 

"Caminando hacia tierras nuevas. Cuando se unieron las Américas"(Fig.1C), con texto 

gráfico, y formato para impresión Braille (http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86373) 

y versión audiocuento (https://youtu.be/pIAxW6mjaqw). Desarrollamos esculturas a 

escala de algunos representantes de la fauna fósil pampeana, las cuales se encuentran en 

proceso de escaneo e impresión 3D (Fig.1B) y mapas táctiles (Fig.1E). 

Durante la pandemia COVID-19 y realizamos talleres virtuales y entrevistas en vivo en 

con diversas temáticas vinculadas a la Paleontología y a fin de seguir generando 

intercambio y construcción colectiva de conocimientos (disponible en canal YouTube). 

 
Figura 1. Algunos de los materiales didácticos producidos por “Caminando…”. A, libro 

“Caminando sobre gliptodontes y tigres diente de sable. Una guía didáctica para 
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comprender la evolución de la vida en la Tierra”; B, escultura a escala de un mastodonte; 

C, cuento "Caminando hacia tierras nuevas. Cuando se unieron las Américas"; D ficha 

didáctica; E, mapa táctil de América. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Los temas tratados por nuestro equipo resultan novedosos, tanto para la currícula 

educativa de diferentes niveles, como para la paleontología en general, dado que se ponen 

a disposición de toda la comunidad numerosos materiales gráficos, textos actualizados y 

elaborados con rigor científico. El impacto de nuestros materiales queda evidenciado 

tanto por el nivel de aceptación por parte de estudiantes como de docentes, así como 

también por las devoluciones obtenidas de colegas en diferentes congresos y jornadas. La 

interacción con la comunidad en las redes sociales demuestra el entusiasmo, cooperación 

e interés por esta propuesta. La identidad regional en la que nos enmarcamos brinda la 

posibilidad de encontrar elementos con los que identificarnos, los cuales conforman parte 

fundamental de nuestro patrimonio natural. 

 

Consideraciones  

Estas producciones y herramientas didácticas permiten conocer la fauna que habitó el 

extremo sur de América hasta hace unos 10 mil años, brindando la oportunidad de indagar 

sobre cómo era el ambiente en el que vivieron, hasta cuándo vivieron y por qué se 

extinguieron.  

Conocer esta fauna permite pensar nuestro rol en los ecosistemas, en la importancia que 

tiene cada hallazgo, el rol educativo que tienen los museos locales y por qué estos fósiles 

forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural.  

El trabajo interdisciplinario genera diferentes perspectivas y una retroalimentación 

positiva que favorece al intercambio y construcción colectiva.  

La posibilidad de promover la producción de actividades y/o materiales didácticos, 

enmarcados en el paradigma de la educación inclusiva, amplía los límites de nuestro 

equipo a sectores de nuestra sociedad que muchas veces quedan excluidos. 

928



                              
La actividad extensionista de “Caminando…” ha contribuido a la formación de un 

pensamiento crítico personal y colectivo. Es un trabajo constante donde cada una/o, 

dentro de su disciplina, evalúa su rol y participación en la sociedad de la cual forma parte. 
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Resumo: A agricultura familiar é representada por um grupo socialmente excluído do 

meio rural. A Agroecologia se configura como modelo de produção agropecuária 

alternativa aos modelos tradicionais, ligados a monocultura e ao latifúndio. O 

acolhimento das temáticas, Agricultura Familiar e Agroecologia, em um espaço 

institucional em rede para trabalhos cooperativos e colaborativos coloca a Universidade 

Pública como espaço de posicionamento a favor dos grupos historicamente 

invisibilizados e vulnerabilizados do meio rural. Bem como a favor de modelos 

produtivos que se opõe a lógica da grande propriedade rural, uso intensivo de insumos 

agroquímicos e padronização da produção agropecuária.  

 
Introdução 

O meio rural no Brasil é marcado pela grande desigualdade na distribuição da posse da 

terra.  Esta lógica, que se configurou a partir do processo de colonização, fez com que 

violenta luta pela terra, significativa parte da população vivendo em situação de pobreza, 

insegurança alimentar, existência de trabalho escravo, compusesse a questão agrária no 

país. Neste sentido as grandes propriedades representam os grupos patronais no meio 
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rural. Esses grupos são associadas a grande devastação ambiental, contaminações do solo, 

do ar e da água com agroquímicos, além das formas injustas e ilegais de acesso à terra . 

Além disso, esses mesmos grupos são beneficiados por políticas públicas de crédito e pela 

maleabilidade da legislação trabalhista e ambiental. As grandes propriedades, que 

representam o agronegócio brasileiro, desenvolvem agricultura de elevada dependência 

de insumos externos, desde sementes transgênicas ou híbridas, passando por combustíveis 

fosseis, adubos químicos e agrotóxicos. Se dedicam a produção de commodities com 

vistas ao atendimento do mercado internacional. Porém, este modelo não é capaz de 

garantir a seguridade alimentar. Por outro lado, a agricultura familiar, mesmo com acesso 

marginalizado e oprimido da posse da terra, exclusão das políticas de modernização 

agropecuária, dificuldades para o acesso a canais de crédito e atuando em mercados com 

elevado grau de imperfeição, é responsável pelo abastecimento do mercado interno de 

alimentos no país. De maneira articulada a Agricultura Familiar a Agroecologia surge 

como modelo de produção agropecuária alternativo ao agronegócio. Devido a sua menor 

dependência de insumos externos, respeito aos saberes camponeses e produção 

agropecuária em harmonia com as condições ambientais. Com isso, se deu a criação da 

Rede de Agricultura Familiar e Agroecologia–UFMG de maneira a permitir evidenciação 

e o compromisso da Universidade com as temáticas, agricultura familiar e a agroecologia, 

que se colocam em oposição à lógica hegemônica do agronegócio que valorizador do 

latifúndio. 

Objetivos 

A RAFA tem como objetivo desenvolver planos de ações voltados para a área de políticas 

públicas, atuação na área de pesquisa, levantamento e análises (atuando na divulgação), 

atuação na formação de agricultores, construção de técnicas, articulações de trabalhos e 

parcerias com outras instituições para divulgação das ações da rede. A rede ainda não foi 

lançada oficialmente, e conta com agenda de reuniões mensais para a sua estrutura de 

atuação e planejamento do seu lançamento. 
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 Materiais e Métodos (Metodologia)  

A criação da Rede de Agricultura Familiar e Agroecologia-UFMG (RAFA-

UFMG) surgiu em decorrente das atividades desenvolvidas na Comissão designada pela 

universidade para estudo e elaboração de proposta para a comercialização online de 

produtos da agricultura familiar. A rede foi idealizada por professores e membros da 

comunidade acadêmica que já apontavam a demanda para a universidade. 

As ações da RAFA-UFMG se dão pela integração horizontal, numa perspectiva 

emancipatória, de professores e estudantes, representantes de movimentos sociais, 

representantes de sindicatos de trabalhadores rurais, representantes de órgãos do governo 

estadual e assessores parlamentares. A RAFA-UFMG se configura com espaço aberto à 

participação de novos integrantes. Essas as ações se desenvolvem por meio de reuniões 

mensais, especificamente na terceira terça-feira de cada mês, e a agenda das reuniões é 

composta pelos integrantes da RAFA. 

Resultados, discussão e análises 

A RAFA teve início em 2021 e desde então o grupo que compõem este espaço elaborou 

o plano inicial de trabalho da rede. O plano evolve ações nas áreas de políticas públicas, 

atuação na área de pesquisa, levantamento e análises (atuando na divulgação), atuação na 

formação de agricultores, construção de técnicas, articulações de trabalhos e parcerias 

com outras instituições para divulgação das ações da rede. A rede ainda não foi lançada 

oficialmente, e conta com agenda de reuniões mensais para a sua estrutura de atuação e 

planejamento do seu lançamento. A equipe da RAFA-UFMG é diversa e atuante nas 

causas da Agricultura Familiar e Agroecologia. Possui representantes da Secretaria 

Estadual de Agricultura, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Minas Gerais, da Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural, do 

CONSEA, do CEDRAF, da AMEFA, da Associação dos Horizontes Agroecológicas, 
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SEDESE, FETRAF, MST, AUÊ, Desenvolvedores da Openfood Brasil, assessores 

parlamentares e UNICAFES-MG. Na perspectiva Universitária participam professores 

que representam grupos que atuam com as temáticas nas áreas das ciências agrárias, 

geociências, educação, nutrição e economia. Além disso, a RAFA-UFMG abre espaço 

para a participação de estudantes de graduação e pós graduação. A formação de Redes 

nas Universidades cria espaços institucionais para a discussão e o desenvolvimento de 

ações colaborativas entre grupos que atuam em áreas de interesse comuns. A perspectiva 

de fortalecimento das ações universitárias, abre espaço para que se possam contribuir com 

a elaboração de políticas públicas e ampliar as parcerias com setores da sociedade e 

movimentos sociais. No que tange as temáticas rurais, especificamente voltadas as 

questões da agricultura familiar e da agroecologia, a formação da Rede rompe o 

isolamento dos grupos que atuam nesta perspectiva em âmbito universitário.  

Considerações  

A RAFA-UFMG ao se constituir, buscou articular-se com movimentos sociais, 

seguimentos do legislativo e executivo estadual, cooperativa de associações de 

agricultores familiares, associação de escolas família agrícola, representantes do 

sindicalismo voltado para trabalhadores rurais, criando espaço para potencializar as 

parcerias da Universidade com as populações do campo. A criação da RAFA na UFMG 

reafirma o compromisso da universidade em contribuir para a superação da questão 

agrária no país. Bem como reconhece a importância da agricultura familiar e da 

agroecologia, rompendo com a perspectiva elitizada de apoio ao agronegócio e as grandes 

propriedades rurais. Esta opção de atuação e de atenção as populações do meio rural, 

inclui a esfera universitária ao esforço de garantir a seguridade alimentar, superação das 

desigualdades sociais e da pobreza no meio rural. 

 

1 Trabalho apresentado no Eixo de Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
 
2 Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Matheus Anchieta Ramirez, email: matheusarta@yahoo.com.br 
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Resumo 
 
Promover a busca pela reconciliação da relação sociedade-natureza é contributivo à 
transformação do espaço geográfico da comunidade escolar contemplada permeando-se 
pela relação didático-pedagógica. O projeto em evidência consubstanciou-se de uma 
relação teórico-prática que transversalmente englobou discussões sobre o ambiente, 
usos da água e a socialização de conhecimentos sobre horta. A ação foi realizada 
virtualmente junto a estudantes de turma da Educação de Jovens, Adultos e Idosos de 
uma escola pública municipal do bairro Massagueira, em Marechal Deodoro/AL entre 
os meses de junho a agosto de 2021 virtualmente e a Educação Ambiental foi 
viabilizada a partir da perspectiva crítica que aponta a complexidade do real. Neste 
sentido, destacaremos como os temas foram trabalhados em grupo de Whatsapp e ao 
vivo com os estudantes por meio de sala de videoconferência Google Meet. 
 
Palavras-chave: Extensão; Virtualidade; Adaptabilidade; Interdisciplinar. 

 

Introdução 

A compreensão dos processos que envolvem a poluição das águas e das ações para sua 

preservação requerem conhecimentos da interação entre sociedade e natureza. O 
 

1Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão 
da AUGM. Refere-se ao Projeto de Extensão: Servidor - Relações entre o ambiente, usos da água e horta escolar. 
2Estudante-Pesquisador do Curso Técnico de Nível Médio integrado ao Ensino Médio em Guia de Turismo do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, Campus Marechal Deodoro, email: 
jvss16@aluno.ifal.edu.br.   
3Professora da Secretaria Municipal de Educação de Marechal Deodoro, Doutoranda em Educação na Universidade 
Federal da Paraíba, email: saraingridb@gmail.com.  
4Estudante do Curso de Pós-Graduação em Doutorado em Geografia da Universidade Federal de Santa Maria, e 
Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas Campus Marechal Deodoro, email: 
ricardo.almeida@acad.ufsm.br  

935

mailto:jvss16@aluno.ifal.edu.br
mailto:saraingridb@gmail.com
mailto:ricardo.almeida@acad.ufsm.br


                              
envolvimento entre a sociedade e a natureza cultivado no âmbito escolar, no contexto do 

jardim e horta, fortalecerão a consciência crítica sobre a própria comunidade escolar e 

as questões ambientais como um todo, e “quando uma sociedade alcança certo nível de 

desenvolvimento e complexidade, as pessoas começam a observar e apreciar a relativa 

simplicidade da natureza” (TUAN, 2012, p. 148).  

A Educação Ambiental e o ensino de Geografia associadas contribuem para 

entendermos a sociedade e a natureza, de tal modo que são “instrumentos de maior 

ressonância para a defesa do futuro” (AB’ SABER, 1991, p. 15). Logo, são exercícios 

de cidadania e esforços sociais, sendo contribuintes para a ligação entre a sociedade e a 

natureza, que é à base dos estudos geográficos.  

O cultivo de hortas é capaz de proporcionar lazer e interação ambiental, bem como 

sensações e pertencimento à instituição de ensino pelos discentes da escola receptora da 

ação de extensão. Portanto, os sujeitos que desenvolverão atividades ageoecológicas 

ligadas ao cultivo das hortas, pois “a disposição para cultivar, em certo sentido, é uma 

aposta na vida, na renovação, no florescer e na frutificação. Ao mesmo tempo, significa 

doação e partilha, uma vez que, ao serem bem cuidadas, as plantas oferecem em troca o 

que tem de melhor: flores, perfumes, frutos, sabor e outros encantos” (SILVA et al, 

2009, p. 07). Logo, o jardim e a horta têm por objetivo formativo e social, pois 

possibilita aos estudantes da escola o desenvolvimento de habilidades e competências 

no que tange a educação ambiental, segurança alimentar e práticas contextualizadas com 

a comunidade onde estão inseridos, e ainda busca melhorar a compreensão dos 

conceitos e conteúdos disciplinares. 

 

Objetivos 

Investigou-se como é estabelecida a relação sociedade-natureza na comunidade escolar 

com o intuito de minimizar os diversos impactos socioambientais. 

Reconheceu-se a importância da água como bem comum, básico para a sobrevivência e, 

por isso, um direito universal tendo por ênfase os corpos d’água próximos à escola, 

como a laguna Manguaba. 
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Ampliou-se o conhecimento de discentes participantes e comunidade escolar receptora 

da extensão sobre o meio ambiente, os usos da água e a importância da horta escolar. 

Incentivou-se a revitalização do espaço escolar a partir de sua (re)construção a partir da 

ótica dos participantes, ou seja, a partir da implantação de jardim e horta. A ação de 

revitalização e horta escolar não foram realizadas em função dos protocolos sanitários 

que restringiu encontros presenciais. 

 

Materiais e métodos (Metodologia) 

O percurso metodológico foi mediado pela pesquisa-ação, pois nos consubstanciaremos 

no levantamento de dados referentes a organização do espaço geográfico da ação em 

comunidade escolar e ação centrada na Educação ambiental para melhor entendermos a 

Política Nacional de Educação Ambiental analisando o artigo 1º da Lei n. 9.795, de 27 

de abril de 1999 e seus conceitos sobre a perspectiva de Loureiro (2004) e Mousinho 

(2003) essenciais à Educação formal e informal para a formação de indivíduos capazes 

de agir em prol do meio em que vive.  

Para relacionarmos cine-debate com Educação Ambiental: Loureiro (2005) e Vieira e 

Rosso (2011). Tais referenciais dialogam sobre a importância de obras fílmicas em 

consonância aos debates como recurso didático dialogando sobre a importância do 

aprendizado para além da sala de aula, assuntos que estejam no cotidiano dos alunos. A 

atividade foi conduzida em dois momentos distintos, entretanto relacionados, o Cine-

debate e a sugestão de construção pelos estudantes em suas casas de uma Horta Vertical 

com a utilização de garrafas PET.  

No primeiro momento, o Cine-debate trará filmes sobre sustentabilidade no planeta 

através do universo da água, no qual remete a preservação de toda natureza. Após a 

exibição realizaremos roda de conversa relacionando com a atividade posterior. Em 

seguida, sugeriu-se que os estudantes em suas casas com base no que foi visto e 

discutido no Cine-debate, com a produção de uma Horta Vertical utilizando garrafas 

PET e barbantes para a confecção dos vasos. 
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Figura 1. Ação no Google Meet 

 

Figura 2. Ação no Google Meet 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

As garrafas PET foram coletadas pelos alunos, os pregos e o barbante doados pelos 

integrantes do projeto e orientados para a produção dos vasos de mudas e a importância 

dos cuidados e manutenção de água que as plantas precisam tendo estes a oportunidade 

de plantar a sua no vaso de garrafa PET e depois pendurá-lo na parede de seus lares. 

 

Resultados, discussão e análises 

As discussões sobre o meio ambiente no Brasil são estimuladas a partir de 1970 e 

tornam-se perceptíveis a partir das manifestações populares em busca de liberdade, 

democracia e ambientalismo. Em 1988, ano da instauração da Constituição Federal, 

cujo artigo 225 enuncia a preservação ambiental destacando que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 1988). 

Associado a este enunciativo constitucional temos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) que consolida a obrigatoriedade do ensino de Educação Ambiental em todos os 

938



                              
níveis de ensino, como tema transversal, ou seja, a educação ambiental deve ser tratada 

em sala de aula, de forma de projetos, feiras ou exposições etc. A Lei n. 9.795 de 27 de 

abril de 1999 afirma a sua obrigatoriedade no Art. 2º: “a Educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não formal”. Sendo assim, enfatiza-se a relevância da discussão sobre a 

utilização adequada dos recursos hídricos e os demais recursos ambientais disponíveis 

no espaço geográfico.  

 

Considerações  

O projeto teve como intuito promover um estreitamento relacional dos participantes 

com a instituição preceptora permitindo-lhes por meio da conscientização a preservação 

dos mananciais próximos a mesma (fontes de água potável) e autonomia estudantil no 

sentido deste se reconectar com a natureza a partir de seus cultivos em hortas. 
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Resumo: 

Este trabalho objetiva demonstrar de forma crítica a partir da perspectiva decolonial, as 
experiências extensionistas, obstáculos e novas formas de atividades, vivenciadas durante 
o curso “Mineração e Direitos dos Povos” promovido pelo projeto de extensão 
Ecologismo dos Pobres de forma online para as lideranças de movimentos sociais e 
comunitárias além de entidades que atuam na defesa do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

 
Palavras-chave 
Mineração; Meio ambiente; Extensão Universitária; Decolonialidade; Direito Minerário 
 
Introdução  

Este trabalho pretende analisar as violações de direitos humanos promovida pela 

implantação de empreendimentos minerários no Brasil, suscitando, assim, uma reflexão 

ética sobre a necessidade de mudança na práxis regulatória dos órgãos de proteção ao 

meio ambiente. A análise e a reflexão são feitas a partir das experiências extensionistas 
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de assistência jurídica às populações afetadas por grandes empreendimentos minerário, 

realizada no Projeto de Extensão “Ecologismo dos Pobres: o cuidado/proteção dos bens 

da natureza a partir das perspectivas de vida não capitalistas. Isto posto, a prática 

reguladora e fiscalizadora do poder público viabilizam, reiteradamente, empreendimentos 

predatórios e nocivos que (retro)alimentam uma dialética de espoliação e morte em 

detrimento da sociedade contemporânea brasileira. Concomitantemente com as ações 

concretas instauradas, é notório os reflexos que desembocam em transgressões 

normativas constitucionais garantidoras de um direito difuso que é, nesse caso, o meio 

ambiente equilibrado ecologicamente previsto no art. 225 da Constituição Federal de 

1998. 

Os empreendimentos minerários demonstram, na realidade, suas condições 

violentas e destruidoras nas esferas ambientais e sociais, visto que suas práticas infligem 

danos materiais, psicossociais, culturais, epistemológicos e, inúmeras vezes, implica na 

extinção de um saber-fazer local, em decorrência da ausência de assistência jurídica para 

os atingidos por barragem. 

A mineração predatória instalada no território brasileiro expressa, de maneira 

incisiva, que a conjuntura colonial do Brasil influi na cadeia mercantil da mineração que 

submete países periféricos da economia mundial a realização de atividades extrativistas 

e do fornecimento de matéria prima aos países semi-periféricos e centrais. Um dos 

elementos que contribuem para o processo formativo introdutor da mineração brasileira 

pode ser mencionado, sendo eles, o fenômeno da colonialidade e o capitalismo histórico. 

De conseguinte, esses elementos corroboram para a consolidação das atividades massivas 

de extração, pois a colonialidade induz as instituições sociais e político-jurídicas na 

construção sócio-política de prioridades hegemônicas que, consequentemente, 

preponderam na tomada de decisões no âmbito jurídico. 

Pretende-se, então, criticar a mineração predatória instalada no território brasileiro 

com a filosofia decolonial, filosofia essa que, concede subsídios teóricos para viabilizar 
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a educação ambiental em contraposição da exploração mineral ao propor em sua ideologia 

interior a pluralidade de subjetividades, culturas e epistemes. Ademais, a decolonialidade 

dá vazão analítica para as condutas concretas que remontam e retroalimentam uma 

dinâmica colonial edificadora de ações que tem como intento recolher sua parcela de 

fruição em malefício das pluralidades do ser-saber-fazer brasileiro. 

Objetivos 

Com este trabalho objetiva-se demonstrar a importância da Extensão Universitária para a 

construção de uma sociedade mais justa e emancipada, ou seja, a transformação do status 

quo. O trabalho desenvolvido no projeto visa a emancipação das pessoas à pela introdução 

de uma nova narrativa sobre a exploração mineral-colonial, das normas previstas no 

ordenamento jurídico a partir de uma linguagem acessível que garanta a compreensão e 

consequentemente na emancipação do sujeito para um uso emancipatório do direito. 

Materiais e Métodos (Metodologia) 

A metodologia utilizada foi a teórico-exploratória tracejada na análise de artigos 

científicos e livros com base epistemológica na filosofia decolonial e as fontes legais 

como: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei Mar de Lama 

Nunca Mais e a Convenção 169 da OIT. A partir deste referencial teórico-jurídico para 

possibilitar e embasar as discussões e reflexões desenvolvidas ao longo do curso, ademais 

a articulação de pessoas para agrupar se a partir do objetivo comum, impedir a instalação 

de novos empreendimentos minerários nas cidades mineiras nas quais já possuem 

atividade ou que se pretende instalar. 

Resultados, discussão e análises 

A partir da pesquisa bibliográfica-jurídica foi possível compreender como está incrustado 

no ordenamento jurídico um paradigma normativo colonial que visa uma proteção 

superficial, frágil das populações e ao meio ambiente próximas as barragens. De forma 

que tal situação de desproteção é afirmada a partir dos relatos ao longo do curso dos 
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atingidos, pois há uma sobreposição de violação de direitos básicos e de todas dimensões 

como direito à vida digna, à água potável, de ir e vir e, por fim, direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

A sobreposição é endossada pela ausência de assistência jurídica aos atingidos que diante 

uma sociedade complexa e como resultado um sistema jurídico-judiciário encriptado 

linguisticamente e moroso inviabiliza a busca de direitos violados. 

Considerações 

Antes mesmo da execução do curso já tínhamos ciência que, infelizmente, não 

conseguiríamos abranger boa parte do público alvo, pois em razão das medidas de 

isolamento social, os nossos encontros teriam que ser online, ou seja, somente aqueles 

que possuem habilidades de uso da internet e outros programas e acesso à internet 

poderiam comparecer aos encontros. Sendo assim, as populações indígenas, quilombolas 

e moradores da zona rural não participaram do curso em decorrência da impossibilidade 

de conexão virtual. Apesar disso, os encontros foram proveitosos e alcançou se o objetivo 

principal: levar a informação de forma crítica e reflexiva sobre os direitos postulados no 

ordenamento jurídico que visam a proteção dos bens da natureza, das pessoas e do saber- 

fazer local de forma a emancipar pessoas e comunidades  para  impedir a implantação de 

novos empreendimentos minerários.  
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La “Red de Apoyo a Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro, por autonomía y
vida digna” y el Programa APEX-Cerro de la Universidad de la República:
co-construcción de poder y saber popular local.1
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Resumen

La emergencia sanitaria en Uruguay agudizó una emergencia social alimentaria; ante la ausencia de
políticas protegieran a la población, ha surgido un nuevo fenómeno denominado “redes de ollas
populares”. Este nuevo actor, debe ser incorporado a las salidas de la crisis, a las nuevas políticas
públicas sectoriales y el rol que necesariamente debe jugar la sociedad civil organizada primero para
satisfacer una necesidad básica fundamental y un derecho humano, y luego para restablecer la
integración social y democrática de la población objetivo “comensal”. Por su parte, la Universidad de la
República juega un papel tanto en su función extensionista brindando asistencia técnica a la
organización social, como en su función de enseñanza de futuros profesionales donde desde un diálogo
de saberes se valore y reconozca la importancia de las ollas populares en el Uruguay contemporáneo.

Palabras-clave: Alimentación - Derechos - Solidaridad - Redes - Poder.

Introducción

El trabajo se inserta en la práctica docente extensionista con un sujeto colectivo construido desde
mediados de 2020 hasta mediados de 2021. El Programa APEX fue fundado a inicios de la década de
los ´90s en el barrio del Cerro de Montevideo por Pablo Carlevaro. Hoy por hoy se ha
institucionalizado mediante su ordenanza, junto a la política central de renovación de la enseñanza,
curricularización de la extensión, la integralidad de funciones y más recientemente con el nuevo
estatuto del personal docente.

Por su parte, la larga historia de luchas obreras-sindicales asociadas a los frigoríficos y luego de los
asentamientos populares son parte de una tradición y herencia cultural que es recuperada por la nueva
organización de ollas y merenderos de la zona. La emergencia sanitaria declarada en marzo de 2020 en

2 Estudiante avanzado de la Lic. en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Docente Ayudante
Grado 1 del Programa APEX-Cerro y del Equipo Central de Estudios en Privación de Libertad (Programa Universidad y Cárceles), de la
Universidad de la República. kail.marquez@apex.edu.uy

1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 3 - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congreso de Extensión de la AUGM.
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Uruguay a causa del Sars-Cov-2, desató una caída de ingresos y empleos informales agravando la
situación social y afectando la seguridad alimentaria de muchos hogares.

En una etapa inicial, espontáneamente distintas vecinas y vecinos, núcleos sindicales de base, iglesias y
partidos políticos organizaron ollas comunes para servir un alimento ante la falta de presencia del
Estado, y la incapacidad de sus instituciones sectoriales de cubrir la creciente demanda de comida como
son el Instituto Nacional de Alimentación y el Ministerio de Desarrollo Social.

En particular, tras el desenvolvimiento de múltiples y simultáneas conversaciones de diagnóstico de la
crisis social que acontece, organizaciones sociales como la Organización de Usuarios de Salud (OUS)
del Cerro, y técnicos de instituciones que trabajan en la zona como el área social del Programa APEX
(UdelaR); Centro Comunal Zonal 17 (CCZ17-Municipal); Instituto de Promoción Económico Social
del Uruguay (IPRU-Organización de la Sociedad Civil); junto a lo que se autodenomina “cabezas de
olla”, se propuso hacer un llamado a conformar una nueva organización social: la Red de Apoyo a
Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro, por autonomía y vida digna (de ahora en más, “la Red”).
Como dato de justificación, según una investigación realizada durante el primer semestre de 2020 en
conjunto entre docentes, estudiantes de ciencias sociales y la Asociación de Empleados Bancarios del
Uruguay: “el costo económico del trabajo no remunerado destinado a sostener las iniciativas
solidarias desplegadas en el periodo es de aproximadamente $ 188 millones, en el periodo analizado.”
(Rieiro et al , 2020)

Objetivos

Estudiar las formas en que la red de ollas construye poder y saber popular local.

Materiales y Métodos (Metodología)

Mediante una sistematización de registros y en base a una revisión documental de antecedentes se
realiza un análisis particular sobre la organización social en cuestión. Primero se parte describiendo las
características en cuanto a cómo se trabaja en el colectivo y los principios que guían el mismo los
cuales son construidos en las instancias de participación. Luego se profundiza en algunos nudos críticos
sobre los que resulta de interés reflexionar. Finalmente, se ofrecen algunos ejes que se considera son
aportes de este trabajo.

Resultados, discusiones y análisis

Tras su convocatoria inicial y constitución, la Red estableció un Plenario resolutivo semanal con
obligatoriedad en la presencia de al menos un representante de cada olla o merendero, así como una
serie de grupos de trabajo específicos que informan a cada plenario. Los grupos básicos: un grupo 1,
dedicado a procurar y solicitar donaciones de insumos para distribuir equitativamente; grupo de acopio,
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cuyo fin es registrar y organizar los insumos en paquetes; delegación a la Coordinadora Popular y
Solidaria (CPS) de Redes de Ollas;  comunicación; sentido y horizonte ético y político.

El siguiente paso fue la convocatoria a un Encuentro Metropolitano de Ollas y Redes de Ollas el 8 de
agosto, dando lugar a la creación de la CPS, donde confluyen las distintas organizaciones zonales,
territoriales y barriales.

Como se mencionó anteriormente, en los plenarios semanales se encuentran “cabezas” y representantes
de 25 ollas y merenderos del Cerro, vecinos de la OUS, trabajadores de de APEX y del CCZ-17.
Nuestro rol como docentes extensionistas allí aplica desde la coordinación y registros, mediación de
conflictos, transporte de vecinos sin recursos económicos para participar en la organización
comunitaria. En este sentido, nuestro rol de asistencia técnica y articulación, se ejerce desde un lugar
simbólico donde los actores vecinales depositan una carga de responsabilidad objetiva y “no parte”, ya
que se asume que no se va a privilegiar a ninguna olla particular ni por amiguismo ni seguidismo, etc.
Asimismo, otro rol como docente tiene que ver con las prácticas curriculares estudiantiles que se
acompañan y facilitan, como es el caso de disciplinas como Medicina, Enfermería y Psicología.
Mediante un proceso de diálogo con las cátedras respectivas, se consulta al Plenario de la Red, si se
quiere colaborar y que se seleccione a qué barrio acudir en función de los recursos y objetivos
específicos de la inserción estudiantil. La investigación o producción de conocimiento hasta ahora ha
consistido de la escritura de un artículo para una revista universitaria y una ponencia para el congreso
nacional de Trabajo Social, a lo cual se suma esta ponencia para el congreso regional de Extensión.

El mencionado plenario se caracteriza por estar integrado con actores muy diversos, que participan
desde distintos saberes, algunos como en mi caso técnico-profesional, en otro desde una militancia
como referente en su trabajo o asentamiento, pastores de iglesias evangelistas, y en otros una “simple”
vecina sin formación académica ni sindical, que se incorpora a un colectivo sin experiencia previa. Esta
desigualdad de partida genera dinámicas de concentración de la palabra, los discursos y el poder, donde
también se producen tensiones de discusiones con voz elevada en pos de toma de decisiones donde no
se logra consensuar y hasta situaciones de violencia verbal que es necesario criticar y deconstruir.

Por otro lado, cabe señalar que ocurre con el “trabajo concreto”, las horas-persona que sostienen las
ollas y la red. Por un lado, hay una feminización no absoluta pero sí mayoritaria en lo que es la
preparación, la servida y la limpieza. Mientras que las jornadas de trabajo físico de carga y descarga de
insumos desde los distintos puntos que marcan los donantes, pasando por el transporte de insumos al
punto de acopio en el Cerro, en el Salón comunitario de la OUS, dentro del predio del Ápex. Aquí se
presenta otro desequilibrio que refiere a la participación y a la democracia interna, ya que este trabajo
voluntario del grupo de acopio se sostiene con un escaso número de ollas, mientras que todas gozan del
fruto de dicho esfuerzo. En esos espacios de trabajo físico, también son momentos clave de integración
social horizontal entre personas de distintos barrios; de socialización de información calificada como el
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relacionamiento con las organizaciones e instituciones donantes por parte del colectivo social; así como
del compartir desde la humanización en un lugar donde no se toman decisiones macropolíticas, como
son los plenarios lo cual afecta la dinámica grupal. La pandemia y el distanciamiento físico implica que
no se hayan podido desarrollar grandes manifestaciones por la prohibición de aglomeración, ni
encuentros tipo celebración para desarrollar la fraternidad y sororidad a la interna de la Red.

Una vez realizada esta caracterización interna, compete repasar los vínculos con el Estado. No fue sino
hasta inicios de 2021 que oficialmente el Estado nacional, mediante recursos del llamado Fondo
Coronavirus, a través del Ministerio de Desarrollo Social, reacciona a la emergencia social. La nueva
administración nacional de Luis Lacalle Pou y su ministro Pablo Bartol firmó en sus últimos días a
cargo de la cartera un convenio para brindar asistencia alimentaria a través de la Organización No
Gubernamental “Uruguay Adelante”. Esta se encarga de brindar insumos a las organizaciones sociales
que proveen el servicio a base de trabajo voluntario, en condiciones precarias ya que no ofrecen
logística ni transporte hasta los puntos de acopio locales, sumado al secretismo acerca del costo
económico de la intermediación.

Al cumplirse un año de la creaciòn del CPS, el advenimiento del fin del convenio inicial entre el
MIDES-Uruguay Adelante, sumado a una mejora en el descenso de casos activos por coronavirus
debido al avance de la vacunación, ha llevado a una apertura de movilización callejera sin precedente
en el movimiento de ollas. La CPS es apoyada por un grupo de voluntarios universitarios llamado
Solidaridad.uy quienes llevan una trazabilidad informática de las donaciones a las ollas de la CPS, y
con número se ha demostrado una mayor eficiencia en la gestión social de los insumos frente a
Uruguay Adelante por lo que de propone se desterciarice la política pública con trabajadores públicos
rentados o mediante una gestión social mediante la CPS.

Quienes acuden a alimentarse a las ollas son en general las personas más excluidas y vulneradas de la
sociedad, personas en situación de calle, en pobreza extrema, trabajadores informales sin ingresos por
la pandemia y las políticas públicas. Este espacio social y comunitario que abre el movimiento, genera
condiciones de posibilidad para pensar la inclusión social de estas poblaciones, con educación popular,
promoviendo la participación activa de esos vecinos y vecinas. Esta organización social le ha abierto
las puertas a la Universidad de la República para aprender y apoyarse mutuamente en el desarrollo
comunitario democrático y en la democratización del conocimiento. Son lugares donde convivimos
personas con distinta situación de cualificación educativa y trayectorias diversas, con mucho potencial
para trabajar temas de reflexión crítica, problematización de la realidad. ¿Por qué las vecinas deben
dedicar tantas horas de trabajo voluntario a alimentar a su barrio y no el Estado quien es el responsable
de garantizar ese derecho humano fundamental? ¿Por que tantos beneficiarios pobres de las políticas
sociales de transferencias monetarias acuden en especial la segunda quincena de cada mes a comer a la
olla? El grupo objetivo “comensales” es el eslabón beneficiario de la Red, pero es también el eslabón
más débil, a quien cuesta más involucrar y activar sociopoliticamente. Muchas y muchos ciudadanos
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sin documentos ni acceso a la salud que se acercan a las Ollas y a sus referentes, logran conectar con
una red y generar un cierto capital social que les habilita a encontrar ventanas de oportunidad para
alejarse de la marginación y puertas donde ir a golpear para reclamar por sus derechos.

Consideraciones

Tras un año de trabajo junto a la Red de Apoyo a Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro, por
autonomía y vida digna, deja una serie de consideraciones para compartir en este eje. La Democracia
como mediación entre el Estado y la Sociedad, puede ser delegativa o participativa, como forma de
ejercer los derechos humanos ha experimentado en el campo de la alimentación importantes
variaciones. Primero, la crisis social desatada por la emergencia sanitaria, y la inseguridad alimentaria
que viven muchas personas en Montevideo y en el interior del país, dejará secuelas en un segmento y
en otro permanecerá de forma crónica por un tiempo más ya que tampoco se visualiza una recuperación
económica a corto plazo. Segundo, el surgimiento de un nuevo movimiento social que ha tomado forma
en la Coordinadora Popular y Solidaria de Redes de Ollas por vida digna, supone un actor con el que
necesariamente deben dialogar las políticas públicas y no solo de alimentación, ya que cada cabeza de
olla se ha vuelto un referente legitimado en cada barrio a través del cual pueden y deben acercarse al
territorio otras políticas y con el cual pueden promoverse otro tipo de derechos.

Finalmente, para la Universidad de la República como institución que orgánicamente debe velar por
“acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las
actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su
comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar
social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.” (LOUR,
1958) debe lograr avanzar en los lazos con los movimientos sociales para ponerse al servicio de las
necesidades y problemáticas contemporáneas, y formar a sus futuros profesionales sensibilizados y
comprometidos.
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Resumo 
A pandemia da Covid-19 causada pelo o novo coronavírus vem desafiando o sistema de saúde 

Brasileiro e com impacto às políticas sociais e de cuidados as pessoas em situação de vulnerabilidade, 
no caso, os indígenas Kaingang da Terra Indígena Inhacorá. O vínculo com a comunidade acontece via 
o Programa de Extensão Desenvolvimento Regional Sustentável há cinco anos. O objetivo deste 
estudo é descrever a experiência do impacto da COVID 19 aos indígenas, a partir de suas demandas.   
A prioridade trazida pelo cacique (liderança central) aos extensionistas se refere à insegurança 
alimentar. Assim foi organizado uma Rede de Solidariedade para arrecadar em especial alimentos. A 
ação teve dois meses de duração, de julho e agosto do ano de 2020. Foram arrecadados cerca de 300 
quilos de alimentos, roupas e calçados. Conhecer o que mais impactou na vida dos indígenas com a 
pandemia da Covid 19, revela as iniquidades sociais e ausência de políticas públicas aos cidadãos 
indígenas. 
Palavras-chave: Extensão; Indígena; Cultura; Kaingang. 

 

Introdução 

O novo quadro Sanitário foi declarado de pandemia de covid-19 pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. O coronavírus é transmitido de pessoa 
                                                           
¹ Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
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Programa de Extensão em Desenvolvimento Regional Sustentável. Email: garbinangelo762@gmail.com 
3 Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Mestranda do Curso de Pós Graduação em Gestão 
de Organizações Públicas (PPGOP)/UFSM.  Participante do Programa de Extensão em Desenvolvimento Regional 
Sustentável UFSM. Email: gabimanfioo@gmail.com 
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Pesquisa em Saúde Coletiva NEPESC/UFSM; Integrante do Programa de Extensão. Email: marta.c.c@ufsm.br 
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para pessoa através da saliva ou gotículas respiratórias, que circulam quando alguém que está 

infectado, através de tosse, espirro ou fala, e também, em superfícies e objetos.  

No Brasil todos os estados adotaram medidas de proteção, prevenção, educação à 

saúde, de sensibilização social, para evitar maior disseminação de casos do vírus entre a 

população, dada a letalidade e fácil contágio. Dentre as medidas recomendas pelas 

autoridades consta, a quarentena, importância das pessoas não sair de suas casas salvo em 

caso de extrema necessidade; o distanciamento social; autocuidado com a higienização 

frequente das mãos e uso de álcool em gel e máscaras.  

A orientação das autoridades sanitárias com a prática do distanciamento social, menos 

pessoas passaram ou deixaram de circular em diferentes espaços e frentes, em especial, a de 

trabalho que vem impactando na vida de famílias. Além da redução na renda gerou altos 

índices de desemprego (MOTA, 2020). Nesse sentido, a pandemia da Covid-19 causada pelo 

o novo coronavírus demonstra um quadro desafiador com implicações às políticas sociais e de 

cuidados as pessoas em situação de vulnerabilidade, como o caso dos indígenas, neste estudo 

os Kaingang.  

 Segundo o último Censo do (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE,2010), há no país 896,9 mil indígenas, 305 etnias, falam 274 línguas diferentes. Entre 

os povos indígenas encontra-se o Kaingang, que estão entre os cinco povos mais populosos 

com uma população de 37. 470 mil pessoas. Habitam em Terras Indígenas (TI) demarcadas 

pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em acampamentos as margens de rodovias e 

centros urbanos. São localizados nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul-RS (JAHN et al, 2017).  

No Rio Grande do Sul, vivem aproximadamente 18.000 indígenas, sendo que a 

visibilidade quantitativa é formada pelos Kaingang, localizados principalmente nas regiões 

norte e noroeste gaúcho, territórios adjacentes a Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM, Campus de Palmeira das Missões-RS. 

Na Terra Indígena Inhacorá existe uma única aldeia com aproximadamente 2.843,38 

hectares. Fica localizada à direita do Rio Inhacorá e a 14 quilômetros da sede do município de 

São Valério do Sul-RS, distante 443 quilômetros da capital do Estado. Uma importante 
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característica é a aldeia ser habitada por cerca de 1.300 indígenas Kaingang, destacando-se 

das outras aldeias que possuem habitação de indígenas deste mesmo grupo (JAHN et.al, 

2017).  

Em relação à economia, na TI Inhacorá na atualidade existem iniciativas de cultivos 

praticados pelos índios como meio de subsistência: mandioca, milho, batata doce, trigo, 

moranga, além da criação de aves e suínos. Alguns indígenas trabalham em órgãos públicos, 

desempenham as funções de professores; outros são beneficiários de programas 

governamentais e aposentadorias. Porém, conforme dados passados pela liderança, 95% da 

renda das famílias provêm da venda de artesanatos produzidos pelos mesmos. Com a 

pandemia do novo coronavírus com orientações para o distanciamento social e não 

aglomerações inviabilizou a saída dos indígenas da TI para comercializar os artesanatos, 

principal e mais importante fonte de renda.  

Objetivos  

Conhecer o que mais impactou na pandemia da Covid-19 na vida dos Kaingang da 

Terra Indígena Inhacorá, localizada no município de São Valério do Sul-RS, e descrever a 

iniciativa extesnionista desenvolvida.  

 Materiais e Métodos 

A inserção e vínculos acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Campus de Palmeira das Missões com os indígenas Kaingang da Terra Indígena (TI) 

Inhacorá, vem acontecendo desde o ano de 2016 com o Programa de Extensão desenvolvido 

mediante ações multidisciplinares. A TI Inhacorá, pertence ao município de São Valério do 

Sul-RS que possui uma população de 2.729 habitantes, segundo dados da estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). Desse total, 1.300 habitantes são 

índios da etnia Kaingang que vivem na zona rural.  

A metodologia adotada no estudo consistiu de construções coletivas com a liderança 

indígena e extensionistas na confecção de um folder e diversos instrumentos e técnicas, 

privilegiando esta comunidade com ações solidárias. 

No ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus as atividades presenciais na 

aldeia foram suspensas. O contato com a liderança passou a ser de forma remota e encontros 
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presenciais na UFSM com o cacique que repassa as informações e a situação que mais 

acomete a comunidade. A pandemia de COVID-19 revela as iniquidades que diz respeita não 

só ao quadro sanitário e saneamento básico, mas contribuiu para dar visibilidade da 

precariedade das condições de vida dos indígenas.  

Em um dos encontros presenciais nas dependências da UFSM/PM (junho de 2020), o 

cacique relatou a situação crítica de sua comunidade quanto à insegurança alimentar. Deste 

encontro, membros do Programa de Extensão organizaram uma Rede de Solidariedade para 

arrecadar roupas, alimentos e materiais de higiene e limpeza. A ação ocorreu em três etapas: 

inicio no mês de junho do ano de 2020 para planejar e preparar os cards, cartazes, folders para 

a divulgação nas redes sociais com os pontos de recebimento dos donativos. Na etapa dois, 

definiu se prazos para as arrecadações que teve início no mês de julho, considerado um 

quantitativo de alimentos. Na etapa três, foi à entrega dos produtos ao cacique que aconteceu 

no mês de julho e outra em agosto. A arrecadação foi realizada em pontos estratégicos no 

município de Palmeira das Missões, tendo a referência maior o Campus da UFSM.  

Resultados, discussão e análise.  

 Na Rede de solidariedade foram arrecadado cerca de 300 quilos de alimentos, roupas e 

calçados. Parece pouco dado o número de famílias existentes na aldeia, porém esta frente 

possibilitou outras mobilizações comunitárias e de Instituições que se solidarizaram as 

necessidades indígenas. Destaca-se que a insegurança alimentar afeta severamente a vida dos 

indígenas que só agravou-se com a pandemia. Neste sentido, vale destacar o apelo universal 

da Organização das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza que consta na Agenda 

2030 (ODS).   

Quando se propõe realizar estudos e ações que abordam comunidades tradicionais é 

necessário dizer que se trata de cidadãos brasileiros que sobreviveram a desafios e possuem 

trajetórias históricas e relações sócio territoriais específicas.  Os índios expulsos de suas terras 

e aldeados buscaram manter as bases culturais e organização social (JAHN et al, 2017). 

Os Kaingang buscam parcerias na construção de caminhos voltados às suas 

prioridades. No caso Sanitário da pandemia Covid-19, as consequências estão 

comprometendo severamente a soberania e a segurança alimentar dos atores sociais. A renda 

953



                              

 

das famílias provém principalmente da venda do artesanato, cerca 95%.  Porém, com as 

medidas protetivas de cuidados sanitários a Covid-19 preconizadas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o distanciamento social incide e explicita realidades sociais excludentes.  

 Com a chegada das vacinas contra a COVID-19, a população indígena foi priorizada. 

Segundo dados estatísticos e epidemiológicos da SES/RS (2021), São Valério do Sul possui 

2727 habitantes, destes 60% (1.646) da população está com pelo menos a primeira dose 

aplicada e 40.0% (1.144) com o esquema vacinal completo. A partir destes dados, pode-se 

observar nos centros urbanos da região a retomada da comercialização de artesanato pelos 

indígenas kaingang.  

Considerações  

A COVID-19 exigiu do Estado a tomada de medidas protetivas a saúde como a 

necessidade de olhar para as pessoas em situações de vulnerabilidade social.  O vínculo 

gerado com os indígenas Kaingang da TI Inhacorá no Programa de Extensão, proporcionou 

frentes importantes na proposição da Rede de Solidariedade para arrecadação de roupas, 

calçados e alimentos em especial. Conhecer o que mais impactou na vida dos indígenas com a 

pandemia da Covid 19, revela as iniquidades sociais e ausência de políticas públicas aos 

cidadãos indígenas. Este estudo, potencialmente, propicia a realização de outros com ações 

que envolvam os indígenas e seus projetos de vida coletiva, Também poderá nortear 

estudantes e profissionais de diferentes áreas do conhecimento, um novo campo de estudos e 

saberes interculturais. 
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Resumen  
Agro y turismo, los principales rubros económicos del Departamento de Salto, se han 
desarrollado en forma paralela. Las dificultades que los mismos deben enfrentar y una 
tendencia a nivel mundial y regional, obliga a pensar y actuar para concretar sinergias 
en el territorio. Desde el Área de Estudios Turísticos (AET, UdelaR) se ha incursionado 
en una diversidad de acciones desde el año 2010. Se contempló la promoción de 
espacios de encuentro, colaboración y propuestas que fueran de inmersión gradual, 
construcción participativa y de amplia cobertura de público objetivo y territorial. Las 
distintas instancias buscaron la sensibilización, capacitación e intercambio de forma 
presencial más el efecto multiplicador de ellas por los medios de comunicación y por 
intermedio de los propios participantes. 
 
Palabras clave: Intersectorialidad; Integralidad; Turismo; Agro. 

 
 

Introducción 

El turismo, por plasticidad y transversalidad con otros sectores, presenta condiciones 

como articulador del entramado productivo, en una interrelación de complementariedad 

con otros sectores, asociando esfuerzos y activando valores patrimoniales contenidos en 

procesos, productos, identidades, lugares e historia (entre otros), lo cual puede 

contribuir a la conformación de una oferta competitiva, dado que permite diversificar, 

complementar y dinamizar. Por ello la necesidad de profundizar en la existencia de 

posibilidades y alternativas que surjan  del territorio, y poder así, mediante un mejor uso 
                                                           
1 Trabajo presentado en el Eje 3 de Desarrollo sostenible, Estado y sociedad  del  V Congreso de Extensión de 
AUGM. 
2 Prof de la Universidad de la República, Centro Universitario Litoral Norte, Sede Salto. Licenciado em turismo. 
Magister em desarrollo y gestión de destinos turísticos. correo electrónico: chalarluis@gmail.com  
3 Prof. Universidad de la República, Centro Universitario Región Este (CURE_Sede Maldonado). Licenciado em 
Turismo. Maestrando en Manejo Costero Integrado del Cono Sur. correo electrónico:  
ismaellugocorrales@gmail.com 

955

mailto:chalarluis@gmail.com
mailto:ismaellugocorrales@gmail.com


                              
a los recursos y atención de las tendencias, alcanzar  mejoras en los sectores 

económicos involucrados y en un conjunto más amplio. De esa forma se da cuenta aquí 

de un proceso que tenía como objetivo: generar instancias que estimulen y concreten 

avances en el vínculo entre el turismo y el sector primario.  

Para alcanzar los objetivos propuestos se tuvo como metodología contemplar la 

promoción de espacios de encuentro, colaboración y propuestas que fueran de inmersión 

gradual, construcción participativa y de amplia cobertura de público objetivo y 

territorial. Las distintas instancias buscaron la sensibilización, capacitación e 

intercambio de forma presencial más el efecto multiplicador de ellas por los medios de 

comunicación y por intermedio de los propios participantes.   

El proceso iniciado con un relevamiento, condujo a la realización de un evento, 

posteriormente a etapas alternadas de sistematización, investigación, difusión de 

resultados y búsqueda de consolidación; con asistencia técnica en el territorio mediante 

proyectos con diferentes instituciones. 

 

Exploración y avance del entramado productivo del territorio. 

En el año 2011 se identifica en la región del litoral norte de Uruguay emprendimientos 

involucrados en la recepción de visitantes. Con varios de ellos se conformó una jornada 

denominada “En Uruguay viviendo el sector productivo” (Salto, octubre 2011), con el 

objetivo de dar a conocer experiencias en la gestión de las visitas, haciendo énfasis en 

los beneficios empresariales y el potencial turístico. Entre los principales resultados se 

destaca: la variedad y número de empresas que abren sus puertas a los visitantes; la 

buena receptividad sobre esta temática desde diversos organismos e instituciones 

vinculadas al sector productivo y el turismo; la gran diversidad en el grado de 

planificación y profesionalización de estas iniciativas; y la falta de promoción y 

comercialización de las propuestas existentes. 

Los resultados del evento fueron presentados en jornadas de investigación y de 

extensión.  (Chalar y Lugo, 2011). El proceso de sistematización necesario, abrió 
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nuevas interrogantes, lo que motivó a continuar indagando sobre las condiciones para el 

desarrollo de este tipo de turismo, complementando y diversificando la oferta turística 

tradicional, fomentando el valor agregado de las cadenas productivas y brindando la 

oportunidad de dar a conocer aquellos procesos productivos que sustentan gran parte de 

la economía de Uruguay.  

Asimismo se redactó un trabajo “Turismo y agroindustria, sinergias para el desarrollo 

local” (Chalar y Lugo, 2012) presentado en dos actividades académicas desarrolladas en 

el año 20124. La bibliografía relevada mostró varios puntos de encuentro entre ambas 

actividades, pero dispersas lo cual limita o imposibilita una visión integral del 

relacionamiento entre ambos sectores. A la luz de esa diversidad posible, surgió que el 

Departamento de Salto  presentaba  pocas e incipientes experiencias en cada una de las 

modalidades analizadas. 

La trayectoria en la temática permitió una primera experiencia en el territorio y con 

productores rurales en el año 2016, con el proyecto “Ampliación de capacidades 

institucionales de la Sociedad Fomento Rural Colonia Osimani y Llerena, para el 

desarrollo sustentable de su zona de influencia”5, dentro del cual se realizó un estudio 

de pre factibilidad para el desarrollo turístico de la zona. Dado que las características del 

mencionado trabajo fueron de diagnóstico, resultó necesario el incursionar en el 

acompañamiento técnico que permitiera poner en marcha los esfuerzos para la 

generación de las primeras propuestas de recepción de visitantes en los 

emprendimientos productivos de la zona.  

Por ello, en 2017 se postuló y obtuvo financiación6 de un proyecto que tenía como fin el 

estrechar los vínculos entre los residentes de la Colonia Osimani y Llerena (COyLL), 

entre sí y con su territorio, mediante la diversificación económica. Las acciones 

desarrolladas en dicho proceso consistieron en: a) un ciclo de capacitaciones de turismo 

                                                           
4 III Encuentro de Investigadores del Norte (octubre) y en el VII Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul, 
Turismo e Paisage, Universidad de Caxias do Sul, Caxias do Sul (RS), Brasil (noviembre). 
5 Programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de Ganadería Agricultura  y Pesca (MGAP) 
6 Programa Somos Producción Familiar – Más Integrados – MGAP 
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rural comunitario; b) la planificación y desarrollo de tres instancias concéntricas de 

visitas a emprendimientos (dentro de la COyLL, en zonas cercanas y en el litoral 

argentino); y c) se recibieron excursiones de turismo social coordinadas por el 

Ministerio de Turismo (MINTUR).   

Posteriormente se diseñó y ejecutó el proyecto “Saber mejor; agro + turismo como 

factor de innovación y competitividad”7. La metodología contempló tres grandes etapas: 

a) Talleres de encuentros sectoriales con referentes de agrupaciones de la 

horticultura/agricultura/ganadería y el turismo del departamento; b) Talleres de 

encuentros intersectoriales; c) Instancias de actividades abiertas, con el objetivo de 

acercar la sensibilización a un público más amplio.  

Posteriormente, en abril de 2017 se contribuyó con el armado del proyecto “La Julia, 

lucha, historia y naturaleza” el cual resultaría la primera propuesta del norte del país 

ganador del “Premio Pueblo Turístico 2017” del MINTUR de Uruguay, en su sexta 

edición8. El objetivo del proyecto fue fortalecer y fomentar el desarrollo territorial, 

endógeno y sostenido a partir de la diversificación de las actividades, producto del 

trabajo asociativo y mediante el rescate del entramado del patrimonio natural y cultural, 

generando mejores condiciones para el  turismo rural.  

Posteriormente y en forma simultánea se diseñaron y ejecutaron dos proyectos9. El 

denominado “Potenciando Capacidades locales para la promoción del turismo en la 

Región del Basalto Superficial (Salto)”10, buscó potenciar el mencionado proyecto “La 

                                                           
7 Por parte de docentes del  Área de Estudios Turísticos (AET) de la Universidad de la República (CENUR  Litoral 
Norte_Sede Salto), quienes plantea la importancia del mismo ante las autoridades del Centro Comercial e Industrial 
de Salto (Comisión de Turismo) y en conjunto se busca el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII)  para poder implementar la propuesta 
8 Presentado por la Sociedad de Fomento Rural Basalto Ruta 31, en representación de cinco sociedades civiles de 
productores rurales y asalariados, que juntas congestionan la Colonia Julia Arévalo (Puntas de Valentín- Salto) 
perteneciente al Instituto Nacional de Colonización (INC). 
9 “Fondo de iniciativas para el desarrollo económico territorial” del programa  “Uruguay Más Cerca” de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay. 
10 Presentado por la Sociedad Rural Guaviyú de Arapey (Salto), en representación de otras cuatro instituciones 
rurales del Departamento de Salto.   
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Julia (...)”, generando instancias de capacitación y asesoramiento, como así también 

compra de equipamiento necesario para puesta en funcionamiento de distintos servicios.  

El restante proyecto, denominado “Agroturismo en Salto: una alianza para el 

desarrollo”11, tuvo como eje a localidades rurales cercanas a Salto, donde han surgido 

espontáneamente emprendimientos productivos liderados por mujeres, para atender los 

desafíos de: acceder a nuevos mercados para comercializarlos (fuera de sus pequeñas 

localidades) y capacitarse, tanto en lo que producen como en otras áreas concernientes a 

la gestión de un emprendimiento. 

Sobre estos desarrollos  y buscando alcanzar otro tipo de público y conocer experiencias 

de terceros, las reflexiones fueron presentadas en instancias de difusión vinculadas a la 

temática y organizadas por intituciones diversas (Chalar y Lugo, 2018a, 2018b, 2018c) 

 

Consideraciones 

El camino recorrido mediante los esfuerzos de comunicación y trabajo con productores, 

operadores turísticos, instituciones y organizaciones civiles pertenecientes a ambas 

áreas económicas ha posibilitado una mayor visibilidad de las oportunidades que 

pueden surgir de ampliar los puntos de encuentro entre estos sectores y avances 

tangibles. Se destaca el haber visibilizado al turismo como una herramienta para poner 

en valor y rentabilizar un sinfín de recursos asociados al campo y su gente (históricos, 

culturales, naturales, paisajísticos). Asimismo se ha logrado superar la mirada que tenía 

solo a los turistas como los únicos destinatarios de las actividades, incorporando a la 

población local como un público objetivo ávido por consumir productos y experiencias 

diferentes. 

Es de destacar que en la creación y mejora se requiere del esfuerzo (o compromiso) de 

instituciones tanto de escala nacional (Ministerio de Turismo, INEFOP) como 

                                                           
11 Presentada por el Centro Comercial e Industrial de Salto al llamado “Fondo de iniciativas para el Desarrollo 
Económico Territorial” (OPP), con apoyo de Salto Emprende (Salto) y el AET Udelar 
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departamental (Intendencia de Salto, UdelaR - Cenur Litoral Norte - Salto Emprende) 

generando aportes de diferente tipo (asistencia técnica; capacitación; equipamiento,  

transporte, entre otros). 

El proceso contó con un amplio espectro de público objetivo entre los cuales se 

encuentran emprendedores, representantes de instituciones y organizaciones del área de 

la horticultura, la agricultura, la ganadería y el turismo, así como también estudiantes y 

público en general de Salto, vinculados o interesados en los sectores mencionados.  

Entre algunas reflexiones destacadas que pueden incidir en la metodología de futuros 

proyectos de extensión o actividades en el medio que continúen esta línea de acción, se 

destaca: a) canalizar las acciones de articulación intersectorial en espacios ya existentes, 

destacando en especial el rol protagónico del trabajo asociativo sectorial para lograr 

esfuerzos fértiles en el intercambio entre sectores. 

 

REFERENCIAS  
CHALAR L. Y LUGO I.. El entramado productivo y su tramado. Jornadas 
Nacionales de Extensión 2018”. Montevideo,  Uruguay. 2018a  
CHALAR L. Y LUGO I.. La portera y la sombrilla; aunar el agro y el turismo. 
Jornada Académica de Turismo. Festitur; festival del turismo y la producción. Liga de 
Fomento de Atlántida y Gobierno de Canelones. Atlántida, Canelones, Uruguay. 2018b 
CHALAR L. Y LUGO I.. Articulación del sector turismo y el sector agropecuario. 
Jornada de Intercambio: investigadores vinculados a estudios humanísticos, sociales y 
artísticos del agro uruguayo. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y 
Área Social y Artística de la Udelar.  Apoyo Unidad Académica de CSIC UdelaR. 
Montevideo. 2018c. 
CHALAR L. Y LUGO I.. Articulación de turismo y agroindustria; su 
conceptualización y la situación y desafíos en la Región de Salto Grande.  Jornadas 
Académicas 2013 (V de Investigación y IV de Extensión) FHCE, Montevideo. 2013 
CHALAR L. Y LUGO I.. Turismo y agroindustrias; sinergias para el desarrollo 
local. III Encuentro de investigadores del norte. Regional Norte_Centro Universitario 
de Paysandú, CSIC, CCI. 2012 
CHALAR L. Y LUGO I.. En Uruguay, viviendo el sector productivo. IV Jornadas de 
Investigación y III de Extensión. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Montevideo. 2011. 

960



Complexidades Socioambientais na Extração e Comercialização do
Minhocuçu: Atuação da Extensão Universitária na Sustentabilidade e

Mitigação de Conflitos1

Graziely Gonçalves LIMA2

Luísa Couto Gonçalves de SOUZA3

Camila Braga DAMÁSIO4

Lívia COMINI5

Irla Paula Stopa RODRIGUES6

Maria Auxiliadora DRUMOND7

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais

Resumo

A extração e comercialização do minhocuçu (Rhinodrilus alatus), usado como isca na
pesca amadora, é a principal fonte de renda para milhares de pessoas em Minas Gerais,
Brasil. No entanto, a atividade, desenvolvida desde a década de 1930, é cercada por
diversos conflitos socioambientais e jurídicos. O Projeto Minhocuçu atua desde 2004
junto aos extratores e comerciantes, por meio de ferramentas e técnicas participativas,
visando o uso sustentável da espécie e a mitigação dos conflitos. Atualmente, atua na
avaliação dos impactos do rompimento de uma barragem de minérios em sua cadeia
produtiva e na regulamentação, por meio de uma Instrução Normativa em tramitação,
do manejo adaptativo da espécie junto ao órgão competente, o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Palavras-chave: Rhinodrilus alatus; Geração de Renda; Cerrado; Conservação
Ambiental; Manejo Adaptativo.

1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão
da AUGM.
2 Graduanda em Ciências Socioambientais, Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail:
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Introdução

A extração e comercialização de uma espécie de minhoca gigante conhecida

como minhocuçu (Rhinodrilus alatus) (Fig. 1), ocorre desde a década de 1930, na

região central de Minas Gerais, Brasil, para utilização como isca na pesca amadora

(DRUMOND, 2008). Os extratores (“minhoqueiros”) vendem o minhocuçu a

comerciantes, que os revendem em suas residências e em barracas à beira de estradas na

região. A extração envolve conflitos socioambientais e institucionais há décadas, devido

à invasão de propriedades privadas e de unidades de conservação por parte dos

extratores, para coleta dos minhocuçus (DRUMOND, 2008; DRUMOND,

GUIMARÃES e SILVA, 2015). Ademais, a legislação ambiental brasileira enquadra a

atividade como crime, já que a extração, transporte, uso e venda da espécie de fauna

silvestre ocorre sem a devida autorização (Lei Federal n° 5.197/1967; Lei Federal n°

9605/1998 e Decreto Federal n° 3.179/1999). A presença do anelídeo entre as espécies

ameaçadas de extinção nas listas estadual e federal agravava ainda mais o panorama

relativo à extração, importante fonte de renda de porção considerável da população

local, principalmente dos residentes de Pontinha, comunidade remanescente de

quilombo (DRUMOND, 2008; DRUMOND, GUIMARÃES e SILVA, 2015).

Após solicitação de um produtor rural, foi instaurado um Inquérito Civil pelo

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 2004, na tentativa de mitigação

desses conflitos, seguido de uma audiência

pública e início do trabalho de pesquisa e

extensão pela UFMG e pelo Instituto

Sustentar – através do Projeto Minhocuçu

–, com o apoio de várias instituições e

outros atores sociais envolvidos. Estudos

ecológicos realizados para maior

conhecimento acerca da espécie revelaram

uma lacuna científica, que foi preenchida

em conjunto com o conhecimento
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tradicional local; assim, um plano de manejo foi traçado com a participação dos vários

atores sociais (DRUMOND, 2008).

Em 2019, o rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em

Brumadinho (MG), levou à proibição da pesca no rio Paraopeba. Extratores e

comerciantes de minhocuçu sofreram grave impacto, agravado ainda pela Pandemia de

COVID-19, mais recentemente.

Objetivos

Promover o uso sustentável do Rhinodrilus alatus, através do manejo adaptativo,

construído coletivamente com os atores envolvidos. Reduzir os conflitos

socioambientais decorrentes da atividade. Avaliar os impactos do desastre de

Brumadinho na cadeia produtiva do minhocuçu e na geração de renda das populações

locais, incluindo a Comunidade de Pontinha, e contribuir para o planejamento

estratégico de minimização de danos desse impacto.

Materiais e Métodos

Área de Estudo e População Alvo

Este trabalho compreende os 17 municípios de Minas Gerais onde o minhocuçu

ocorre (Araçaí, Baldim, Caetanópolis, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia,

Inhaúma, Lassance, Maravilhas, Morro da Garça, Papagaios, Paraopeba, Pompéu,

Prudente de Morais, Sete Lagoas e Três Marias) e inclui aproximadamente 2.800

extratores, sendo cerca de 1.000 deles residentes no Quilombo de Pontinha, e

aproximadamente 50 comerciantes. Existem ainda inúmeros pescadores e proprietários

rurais, incluindo empresas, que se relacionam, de alguma forma, com a cadeia de uso do

minhocuçu.

As ações do projeto concentram-se no Quilombo de Pontinha, devido ao grande

número de extratores provenientes do mesmo e à importância da atividade como fonte

de renda para esta comunidade, e no “Shopping da Minhoca”, onde são comercializadas

grande parte das iscas, localizado à margem de uma rodovia interestadual.
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Metodologias

As ferramentas e técnicas participativas são desenvolvidas junto aos atores

envolvidos desde o início do projeto, focadas na construção do manejo adaptativo e no

protagonismo do conhecimento dos sujeitos e em seus aspectos costumeiros, sendo

constantemente adaptadas às demandas locais (DRUMOND, 2008). São exemplos o

mapa falado, o calendário sazonal, as entrevistas semiestruturadas, estruturadas e

abertas, o varal de ideias, o diagrama de Venn e as oficinas participativas.

Os impactos do rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão vêm sendo

avaliados por meio de entrevistas estruturadas e semiestruturadas, realizadas em

Pontinha e no “Shopping da Minhoca”, e de questionários eletrônicos aplicados a

usuários de iscas vivas de diversos estados brasileiros. Questões sobre o impacto da

pandemia foram incorporadas às entrevistas.

Resultados, Discussão e Análises

As ferramentas participativas e a longa trajetória traçada conjuntamente

estabeleceram uma relação de confiança entre os comunitários e a equipe do projeto.

Em 2006, foram deliberadas, em uma oficina de planejamento participativo, questões

relativas à mitigação dos conflitos envolvidos na atividade extrativa, sendo acordada,

informalmente, a interrupção da coleta de minhocuçus durante seu período reprodutivo

(dezembro a março) e da coleta de indivíduos filhotes, a supressão do uso do fogo na

atividade, a rotatividade das áreas de extração e a reposição do solo revolvido. O acordo

levou à diminuição significativa dos conflitos e seu cumprimento, por grande parte dos

extratores, denota a possibilidade da continuidade da extração consorciada à

conservação da espécie.

O conhecimento científico atual sobre a espécie resulta, majoritariamente, dos

anos de pesquisas participativas e ações de extensão. Informações bioecológicas foram

construídas com os quilombolas e comerciantes, que já possuíam vasto conhecimento

sobre a espécie e ampliaram consideravelmente, a partir do projeto, seu conhecimento

sobre a legislação e políticas públicas relacionadas à questão. O mapa falado facilitou a
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compreensão de que o anelídeo ocorre em 17 municípios de MG (e não apenas em dois,

como pensava-se), levando posteriormente à retirada do minhocuçu das listas de

espécies ameaçadas a nível estadual e nacional (DRUMOND, GUIMARÃES e SILVA,

2015). O calendário sazonal permitiu a tradução do conhecimento popular acerca do

ciclo anual da espécie em conhecimento científico. De modo similar, obteve-se dados

sobre a densidade e quantidade de indivíduos extraídos e vendidos, o que permitiu

acompanhar a sustentabilidade da espécie.

Foram produzidas monografias, dissertações, tese e diversos artigos, além de

uma cartilha educativa intitulada Minhocuçu: Conservação e Sustentabilidade (2011),

que informa características da espécie, de seu uso e conservação, distribuída em onze

escolas municipais e estaduais da região (DRUMOND e GIOVANETTI, 2011).

A necessidade do isolamento social, decorrente da pandemia de COVID-19,

impossibilitou a continuidade dos trabalhos de campo e reuniões presenciais. Os

esforços voltaram-se para analisar, medir e remediar seus efeitos, bem como do desastre

causado pelo rompimento da barragem. Foram realizadas ações emergenciais de

distribuição de cestas básicas e insumos de proteção e prevenção frente ao novo

coronavírus e monitoramento das comorbidades, subsidiadas por edital da Fundação

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

Tramita atualmente, junto ao órgão responsável (Instituto Brasileiro de Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA), uma proposta de instrução

normativa para regulamentar a extração do Rhinodrilus alatus, por meio de plano de

manejo adaptativo, fruto de quase 20 anos de trabalho do Projeto Minhocuçu.

Considerações

A extração e venda do minhocuçu é um assunto ainda delicado, cuja

regulamentação faz-se necessária para mitigação de conflitos e estabilização financeira,

ainda que limitada, de extratores e comerciantes em alta vulnerabilidade social. O

manejo adaptativo e seu devido monitoramento é importante para a sustentabilidade da

espécie.
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O projeto Minhocuçu segue ativo, em prol da conservação da espécie, seus

serviços ecossistêmicos e das populações que dependem deles, contribuindo localmente

para o cumprimento de metas de tratados internacionais, como os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Segue traçando, assim, de forma horizontal e

coletiva, um caminho em busca de uma sociedade mais justa social e ambientalmente,

onde distintas formas de ser e estar no mundo e, especialmente, de interagir com o

ambiente convivam respeitosamente e, sobretudo, respeitem-no.
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La Universidad en las políticas públicas: una experiencia uruguaya de 
articulación entre educación y salud, para la promoción del desarrollo 

sostenible en primera infancia1 
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Resumen 

La detección de posibles dificultades en el desarrollo infantil permite articular acciones 
entre organismos vinculados al sector educativo y sanitario, para intervenir 
oportunamente y tener un mayor impacto en el desarrollo del niño. Este trabajo presenta 
una experiencia de aportes a la consecución de los Objetivos 3 y 4 de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, mediante la vinculación de la Universidad de la República 
(Uruguay) con la política pública en dos planos: (1) desde el proceso de investigación-
extensión para la construcción del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI) y el logro de 
la evaluación censal de niños de 3 a 6 años de edad en Uruguay y (2) desde la 
participación en la elaboración de un protocolo de atención conjunta educación-salud, 
para un grupo de niños con indicadores de riesgo de rezago en el desarrollo, a partir de 
los resultados del INDI.  

 

Palabras-clave: extensión y políticas públicas; intersectorialidad; educación y salud; 
desarrollo; primera infancia  

 

Introducción 

La Universidad de la República Oriental del Uruguay tiene entre sus funciones la 

extensión universitaria y actividades en el medio (Ley N°12.549). Estas son concebidas 

como una interacción dialógica con los actores sociales, con un fuerte acento en la 

promoción de experiencias interdisciplinarias y con el fin de generar acciones 

                                                             
1 Trabajo presentado al Eje 3: Desarrollo sostenible, Estado y sociedad en el V Congreso de Extensión de AUGM.  
2 Asistente de la Facultad de Psicología (Universidad de la República, Uruguay). Email: mliz@psico.edu.uy  
3 Directora de la Unidad de Análisis e Intervención de la Administración Nacional de Educación Pública (Uruguay). 
Email: mariacarolina.ponasso@gmail.com  
4 Profesor Adjunto de la Facultad de Psicología (Universidad de la República, Uruguay). Email: 
avasquez@psico.edu.uy 
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comprometidas con los problemas de interés social (CDC, 2009). En línea con este 

cometido, un equipo docente de la Facultad de Psicología desarrolló mediante el 

intercambio con actores educativos, el Inventario de Desarrollo Infantil (INDI), un 

instrumento para evaluar desarrollo en contexto educativo. Su creación buscó colaborar 

en el avance como país, hacia el cumplimiento del Objetivo 4 de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible de la ONU, más particularmente de la meta 4.2 que señala “De 

aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para la enseñanza primaria” (ONU, 2015). En este sentido, se 

llevaron adelante acciones con referentes nacionales alcanzando el hito de que desde 

2018 Uruguay implementa la evaluación con el INDI de manera censal, como política 

educativa nacional para la educación inicial (preescolar). Para acompañar el proceso se 

conforma el Grupo de trabajo de coordinación y articulación interinstitucional e 

intersectorial de seguimiento a la implementación y los resultados del INDI5, 

coordinado por la Unidad de Análisis e Intervención e integrado por representantes del 

sistema educativo (ej. Inspectora Nacional de Educación Inicial) y del equipo de INDI. 

Este grupo se trazó la meta de profundizar en la vinculación entre el sector educativo y 

el sanitario, a fin de priorizar la atención conjunta del desarrollo infantil, a partir de los 

resultados del INDI. Para ello, se estableció la Hoja de Ruta para la coordinación 

interinstitucional entre Educación y Salud (en adelante, Hoja de ruta) como protocolo 

de intercambio de información entre la Administración Nacional de Educación Pública 

y el Ministerio de Salud Pública, organismos rectores de la educación y la salud en 

Uruguay, respectivamente (Comisión INDI, 2020).  

 

Objetivos 

Objetivo general: presentar una experiencia de vinculación de un proceso de 

investigación-extensión universitaria con la política pública en Uruguay, para la 

promoción del desarrollo sostenible en primera infancia. 

                                                             
5 Resolución Nº 4, Acta Nº 3, 7/2/2018, CODICEN-ANEP 
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Objetivos específicos: 

(a) Describir el proceso de conformación y funcionamiento del grupo de trabajo 

intersectorial para el acompañamiento de la evaluación con el INDI, como 

experiencia de vinculación de la Universidad con la política pública 

(b) Relatar el proceso de construcción y presentar el protocolo de intercambio 

intersectorial entre el sistema educativo y sanitario en Uruguay, a partir de los 

resultados de la evaluación con el INDI 

(c) Compartir los resultados de la experiencia piloto en 2020-2021, en contexto de 

emergencia sanitaria 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Para los objetivos (a) y (b) se relata brevemente el proceso de conformación del grupo 

de trabajo, el recorrido para la creación de la Hoja de ruta y la implementación piloto de 

la misma en 2020-2021. Para el objetivo (c) se compartirán las estadísticas preliminares 

obtenidas a partir del intercambio. 

La conformación del grupo de trabajo surge del intercambio entre el equipo de 

desarrollo del INDI (Universidad) y las autoridades nacionales en materia de educación, 

en el entendido de que era necesario acompañar la evaluación con acciones de 

coordinación intersectorial. Se determinó la conformación de una mesa intersectorial, a 

partir de la cual se convocara a actores de diferentes servicios del Estado, para articular 

esfuerzos y ofrecer garantías para el desarrollo de los niños. Como primera línea de 

trabajo se produce el diseño e implementación de un protocolo de actuación conjunta 

entre educación y salud, para población jerarquizada según la detección de múltiples 

áreas de riesgo en el INDI. La puesta en marcha de esta Hoja de ruta involucró varias 

acciones, entre las que se destacan: convocatoria a la mesa de trabajo a actores 

referentes del área de la salud, logro de acuerdos y sostén político entre instituciones, 

designación de referentes en prestadores de salud públicos y privados para el 

intercambio, encuentros formativos con actores, consulta técnica a la Agencia de 

gobierno electrónico de Uruguay para el cumplimiento de la leyes nacionales e 
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internacionales de protección de datos, adecuaciones sucesivas de la Hoja de ruta, entre 

otras. 

Protocolo de Hoja de ruta para la articulación intersectorial entre educación y salud. 

El protocolo comienza con la detección de la población jerarquizada para el intercambio 

en base a dos criterios: (a) Niños a los que no se les pudo evaluar con el INDI por 

presentar elevada inasistencia o por alguna dificultad previa a nivel del desarrollo y (b) 

Niños con co-ocurrencia de riesgo elevado, según los resultados del INDI. A partir de 

ello, se establecen dos fases de intercambio de información intersectorial. En la Fase 1 

se prevén acciones para la detección y el envío de información de los resultados del 

INDI desde el sector educativo al sanitario y para la Fase 2 se estipula la atención 

prioritaria en salud de los niños y el envío de información presente en las fichas médicas 

electrónicas —que refieran al desarrollo infantil y su actual abordaje (de haberlo) en el 

ámbito de la salud— de vuelta al sector educativo. Esta información es utilizada para el 

seguimiento de los niños, así como para el diseño e implementación de acciones 

pedagógicas que acompañen las necesidades educativas que puedan significar. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Se consideran dos niveles de resultados de esta propuesta. A nivel de la experiencia de 

trabajo intersectorial, entendemos que constituye un ejemplo de articulación entre la 

Universidad y los actores políticos y sociales, sin precedentes en nuestro país y en la 

región a nivel del trabajo en primera infancia. En tal sentido, hemos aportado a la co-

construcción del conocimiento intersectorial e interdisciplinar y en el avance hacia la 

promoción conjunta de los Objetivos 3 y 4 de desarrollo sostenible en primera infancia. 

El segundo nivel lo constituyen los resultados preliminares del intercambio educación-

salud, en donde destacamos que el 1,2% de la población de la cohorte (MSP, 2020) 

conformó el listado de la Hoja de Ruta 2020 a nivel nacional, como población 

jerarquizada en contexto de pandemia. Se recibió devolución de información sanitaria 

para el 68% de los casos, especificando si existía un diagnóstico clínico del desarrollo, 

si se encontraba en proceso de evaluación o si se indicaba que presentaba “control 

pediátrico normal”. Los resultados generales del intercambio sugirieron que la 
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información reportada por los maestros mediante el INDI para la detección de 

situaciones de riesgo en el desarrollo presenta una alta precisión, particularmente frente 

a situaciones en donde existe un diagnóstico clínico del desarrollo infantil. Asimismo, 

se destaca como favorable el logro del cumplimiento de los acuerdos en relación al 

intercambio y la colaboración interinstitucional que representó esta experiencia. 

 

Consideraciones  

La consecución de esta experiencia intersectorial se considera un hito en las políticas 

integradas de atención a la primera infancia, a nivel país. Asimismo, constituye una 

muestra relevante del papel que puede ocupar la Extensión Universitaria en articulación 

con la investigación, en el desarrollo y aplicación de las políticas públicas. Dentro de las 

acciones presentes y futuras destacamos los procesos de formación con los actores 

educativos, para el adecuado manejo y uso de la información sanitaria, y trabajando de 

forma mancomunada con actores informáticos para la facilitación de esta información a 

los docentes, mediante plataforma digital. Si bien aún persisten desafíos importantes 

para la implementación de la Hoja de Ruta (ej. avanzar en procesos de atención integral) 

destacamos el logro que significa la articulación entre la Academia y la política pública, 

como un ejemplo del conocimiento universitario al servicio del bien social.  
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Resumo simples

O texto em questão apresenta o trabalho desenvolvido dentro do projeto de extensão
PaComê que busca promover conhecimentos sobre produção, alimentação e culinária da
terra, dando enfoque para a contextualização do mapeamento de locais de comércio de
alimentos da agricultura local e familiar que está sendo realizado pela equipe. Este
registro em mapa consiste na identificação de espaços de comercialização de alimentos
da terra diretamente, ou quase diretamente, pelos produtores. A partir destes
levantamentos, busca-se fornecer os dados desses pontos de comercialização para a
população e estimular a reflexão acerca desta temática, salientando a importância social
e nutricional da produção e consumo deste tipo de alimentos, buscando também resgatar
o histórico dessa troca entre o espaço agrícola e urbano na cidade de Cachoeira do Sul.

Palavras-chave:

Agricultura familiar; paisagens produtivas; diversidade alimentar; sustentabilidade;

Introdução

O presente trabalho busca apresentar as atividades desenvolvidas no projeto de

extensão PaComê: promovendo produção, alimentação e culinária da terra da

Universidade Federal de Santa Maria em parceria com a Universidade Federal de Goiás,

direcionando o enfoque para o mapeamento de pontos de comercialização de alimentos

produzidos localmente e diretamente pelo produtor ou em pontos de venda em pequenos

comércios. O projeto tem como objetivo discutir e difundir a relação do alimento desde

4 Mariana Vieira Coronas, professora da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul

3 Pedro Henrique Taschetto Marin, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus
Cachoeira do Sul. E-mail: ph.marin.ph@gmail.com

2 Lorena Costa Colares, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira
do Sul. E-mail: lorena.colares@acad.ufsm.br

1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da AUGM.
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a sua produção e formação das paisagens produtivas até o seu preparo e fornecimento,

direcionando a sua atuação para a cidade de Cachoeira do Sul (RS, Brasil), destacando a

importância da agricultura familiar e o consumo de alimentos in natura.

Alguns dados censitários foram levantados com o intuito de compreender o

sistema produtivo local e o seu nível de abrangência. Neto, Silva e De Araújo (2020)

expõem que, segundo dados do Censo IBGE 2017, cerca de 76,8% dos 5,073 milhões

dos estabelecimentos rurais do país foram caracterizados como de agricultura familiar.

Em relação ao valor da produção, estima-se que a agricultura familiar gerou 106,5

bilhões de reais (23%) e a não familiar, 355,9 bilhões de reais (77%) neste mesmo ano

(NETO, SILVA E DE ARAÚJO, 2020)

Segundo o decreto 9.064 de 31 de maio de 2017, define-se como espaço de

agricultura familiar os seguintes tópicos que dão seguimento ao Art. 3º

I- possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II- utilizar, predominantemente, mão de obra familiar nas atividades
econômicas do estabelecimento ou do empreendimento; (Redação dada pelo
Decreto nº 10.688, de 2021)

III -auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas
do seu estabelecimento ou empreendimento

IV- ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente
familiar.

De acordo com o levantamento do Censo Agropecuário de 2017, existem no

município de Cachoeira do Sul, 2780 estabelecimentos agropecuários, sendo esses 1759

(63,27%) de Agricultura Familiar. Segundo o panorama familiar da agricultura da

cidade, a agricultura familiar gerou receita de 56,65 milhões de reais, um pouco mais de

8% do total da geração de receita da agricultura no município. No entanto, ao

analisarmos alguns tipos de produção, como a horticultura, percebemos que esse é

predominado por produtores familiares, representando mais de 90% dos

estabelecimentos (124)  e concentram mais de 98% da receita desse tipo de produção.
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Também, segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, 62,59% dos

estabelecimentos que são da Agricultura Familiar não utilizaram agrotóxicos, e

comparados aos estabelecimentos que não são caracterizados como de Agricultura

Familiar, essa proporção cai para 51,03%. Azevedo (2021) destaca em seu artigo a

importância do consumo de alimentos orgânicos que, além de serem mais saudáveis,

fogem de uma cadeia produtiva destrutiva, colaborando com questões ambientais e

gerando impacto social.

Objetivos

O objetivo deste mapeamento é destacar a importância e incentivar a adesão à

alimentação de base orgânica originária da agricultura familiar local, facilitando o

acesso à localização de pontos de comercialização. Ademais, tem-se como enfoque, o

resgate ao cooperativismo de consumo em relação ao pequeno produtor, atrelando o

projeto aos objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo os principais os seguintes

objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas: 2 Fome Zero e

Agricultura Sustentável, objetivo 3 Saúde e Bem-Estar, objetivo 4 Educação de

Qualidade e o objetivo 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Buscando atender os objetivos propostos, os levantamentos dos locais de venda

de produtos vegetais da agricultura local são realizados de forma presencial e online,

através de captação de informações fornecidas por moradores e encontradas em redes

sociais. Além disso, são realizados debates e leituras em conjunto com o projeto

Cultivando Saberes: hortas urbanas e paisagens produtivas da Universidade Federal de

Santa Maria, embasando às discussões e pesquisas, compreendendo desde o sistema

alimentar e de distribuição, até as paisagens produtivas dos cultivos locais que serão

demarcados no mapa.

Para a elaboração do mapeamento, utilizou-se como referência o mapa ilustrado

na imagem abaixo, realizado pela Rede Urbanismo Contra o Corona (RS). Pode-se
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observar que nesta coleta de dados estão contidos os pontos de apoio e demais

informações necessárias para a captação de doações realizadas pela rede.

Captura de tela do MAPA da Solidariedade COVID19 RS DOE PARA QUEM PRECISA.
Fonte:https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11iOLUMavShc5YGM-CXnbGrOm8Y5ZbZkr&
ll=-30.037916499999994%2C-51.21611339999998&z=12.

Tomando esse referencial como base, o mapeamento desenvolvido pelo

PaComê, demarca pontos de comercialização e dados informativos como, localização,

horário de atendimento e contatos, conforme a imagem abaixo. A proposta é, através da

divulgação do mapeamento, convidar a comunidade a indicar e ampliar as informações

sobre locais de comercialização e dos produtores do município.

Captura de tela do mapeamento realizado pela equipe. Fonte:Mapeamento de
espaçMaps-https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1juOgUBR7yf5tSUhPPG5Eqmfh4Zt2KyXz&ll
=-30.03959039800588%2C-52.90307315611028&z=15
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Posteriormente, serão demarcadas as áreas das paisagens produtivas, em

conjunto com as características e descrições dos produtos cultivados no território

cachoeirense. Como ferramenta de apoio pretende-se utilizar as mídias sociais do

projeto que já estão ativas com o instagram @projetopacome e o canal do youtube

Projeto Pacomê para difundir os dados recolhidos e produzidos pelo grupo.

Resultados, discussão e análises

Resultados de impacto ao público ainda não foram obtidos pois o mapeamento

encontra-se em fase inicial de coleta e inserção de dados. Já se obteve como grupo a

exploração quanto a algumas temáticas produtivas, buscando entender a dinâmica da

produção familiar local com dados censitários e coleta de informações, em conjunto ao

estudo das espécies cultivadas para produção na região, como por exemplo, a nogueira.

Considerações

Estima-se alcançar a população de modo a facilitar o acesso à alimentos in

natura ou minimamente processados de produção local, fornecendo em conjunto,

informações sobre a importância de se (re)pensar a alimentação, trazendo reflexões que

ultrapassem as delimitações acadêmicas, bem como o resgate das trocas rural-urbana.

Há a expectativa de que estes estudos colaborem com a compreensão das interferências

desses cultivos dentro das paisagens locais, atrelando o projeto aos objetivos de

desenvolvimento sustentável e colaborando com estes.
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Resumo 

A qualidade do leite é influenciada por múltiplos fatores, dentre eles, a qualidade 
microbiológica da água. Este estudo tem como objetivo avaliar a influência da cloração 
da água nos parâmetros de qualidade do leite, contagem de células somáticas (CCS) e 
contagem bacteriana total (CBT). Foi realizada a instalação de cloradores de água em 15 
propriedades distintas da bacia leiteira de Goiás. Durante um ano, foram coletadas 
amostras de água e leite. As amostras de água foram submetidas a análise de teor de cloro, 
contagem de bactérias heterotróficas, presença de coliformes totais, coliformes 
termotolerantes e Escherichia coli. As amostras de leite foram submetidas a análise de 
CCS e CBT. Nas propriedades que mantiveram água com níveis adequados de cloro, 
houve uma redução substancial na CCS e no CBT do leite obtido. 
 

Palavras-chave: Microbiologia; Fazendas; Leiteiras; Ordenha; Células. 

 

Introdução 

Há uma crescente demanda por melhoria da qualidade de produtos alimentícios. 

O leite é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, manter sua qualidade 

garante o fornecimento industrial de produtos seguros aos consumidores. Desde 1998, 

normas publicadas pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) regulam e 
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incentivam o setor leiteiro a implementar procedimentos básicos para melhoria da 

qualidade do leite em propriedades produtoras e indústrias. 

A qualidade do leite produzido no Brasil ainda apresenta problemas, tais como os altos 

valores de CCS e CBT, esses parâmetros são influenciados por fatores que passam pela 

raça do animal, instalações, formas de manejo, água utilizada na produção e 

principalmente, pela capacidade técnica dos ordenhadores e outros colaboradores 

(LEIRA et al., 2018). 

A água da maioria das propriedades produtoras de leite é proveniente de nascentes ou 

poços comuns, sem nenhum tipo de tratamento prévio de filtragem ou desinfecção, além 

de ser utilizada para dessedentação humana e dos animais, seu uso na ordenha e/ou na 

higienização de utensílios e equipamentos, pode contribuir para o aumento da 

contaminação do leite por bactérias (PINTO; MARTINS; VANETTI, 2006; VOGES, 

2017). 

Objetivos  

Efetuar a cloração de água em fazendas produtoras ao longo de 12 meses, coletar amostras 

da água e do leite e comparar os parâmetros de qualidade destas com os resultados obtidos 

de amostras coletadas no ano anterior, quando a água ainda não era clorada. 

Metodologia 

Para realização do trabalho foram escolhidas 3 empresas que identificaram dentre seus 

fornecedores de leite cru, 5 produtores rurais, totalizando 15 produtores espalhados pelas 

principais bacias leiteiras do estado de Goiás. Após identificação dos produtores, foi 

estabelecido o calendário de visitas que eram realizadas as seguintes atividades: coleta de 

amostra de água bruta na fonte de captação, instalação do clorador, ajuste do teor de cloro 

e coleta de amostras para análises da água clorada, orientação do produtor ou trabalhador 

para operação do clorador, procedimento diário de análise do teor de cloro e registro em 

planilha, coleta de amostras de leite para análises físico-químicas, CBT e CCS. 

Nas visitas mensais posteriores, foi realizada a coleta de amostra de água e leite para 

submeter às análises. Os resultados das análises do ano de 2016, quando a água ainda não 

era clorada, foram obtidos com as empresas compradoras de leite dos produtores 
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participantes do projeto. Em 2017, após a cloração da água, as amostras de leite eram 

coletadas nos tanques das propriedades produtoras. Já as amostras de água eram coletadas 

em torneiras da ordenha, seguindo os protocolos preconizados nas normas para coleta e 

conservação de amostras. As análises de CBT, composição e CCS do leite foram 

realizadas pelo Laboratório de Qualidade do Leite (LQL) em Goiânia. As análises de água 

(físico-química e microbiológica) foram realizadas pelo laboratório Microlab Ambiental, 

em Goiânia. Dentre as análises microbiológicas foram realizadas: contagem de bactérias 

heterotróficas (expressa em UFC/mL), presença em 100 mL água de coliformes totais, 

coliformes termotolerantes e Escherichia Coli. 

Resultados, discussão e análise 

As amostras de água obtidas na fonte de captação indicaram a presença de diferentes 

grupos de microrganismos ambientais, provenientes do solo, de matéria orgânica em 

decomposição ou arraste pelas águas das chuvas. Em cisternas, foram encontrados todos 

os grupos de microrganismos analisados, já nas minas superficiais foi detectada apenas a 

presença de bactérias heterotróficas e coliformes totais. A presença de bactérias em minas 

superficiais e cisternas se justifica por serem fontes desprotegidas, altamente expostas a 

contaminações ambientais e antrópicas. 

Nas águas captadas de mini poços, observa-se uma significativa redução na proporção de 

contaminações bacterianas, mas ainda há presença de todos os grupos analisados em 

algumas amostras. O mini poço é um pouco mais profundo que cisternas e é protegido 

por tubulação de PVC, as bactérias presentes nele podem ser provenientes de um lençol 

freático ou caixa d’água contaminada.  

Já o poço artesiano, por ser mais profundo, apresentou o melhor resultado de qualidade 

microbiológica, embora tenha mostrado a presença de coliformes totais em algumas 

amostras, indicando que este foi instalado em uma região de subsolo já contaminado 

demonstrando que não há fonte de captação que forneça água totalmente livre de 

contaminantes microbianos. Águas de represa e de ribeirão apresentaram baixa qualidade 

microbiológica, assim como as outras fontes analisadas. 
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Observa-se que após a cloração da água, houve redução significativa no número de 

amostras positivas para todos os microrganismos analisados. A redução seria ainda maior 

se todos os produtores tivessem feito a cloração de água de maneira adequada.  

Controlar a concentração de cloro diariamente também é importante. Ao comparar 

registros do teor de cloro na caixa d’água com os resultados de análise microbiológica no 

ano de 2017 em uma das propriedades estudadas, a água clorada apresentou-se livre de 

microrganismos, entretanto, nos meses de fevereiro, agosto, setembro e novembro, os 

teores de cloro livre foram inferiores a 0,2 mg/L e foi detectada a presença de coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e Escherichia Coli. A água era captada de um ribeirão 

nessa propriedade. 

Estes dados corroboram com os resultados obtidos com outros autores como Silva et al. 

(2018), e com a legislação, que afirmam que o cloro é um desinfetante eficaz para água, 

eliminando microrganismos deteriorantes e patogênicos. 

A contaminação e proliferação dos microrganismos no leite cru dependem diretamente 

das técnicas empregadas no manejo da ordenha, agilidade no transporte e no resfriamento. 

Assim, a qualidade da água é fundamental na redução da contagem bacteriana no leite, se 

água contaminada é usada na limpeza e enxague, a superfície de equipamentos e 

utensílios permanecerá contaminada, contribuindo com o aumento de CBT no leite 

(Lamas et al., 2016). 

Fez-se a CBT do ano de 2016 em comparação com o ano de 2017 onde foi realizada a 

cloração da água segundo a recomendação. Foi verificado que ao longo do ano houve 

uma considerável redução da CBT, com exceção dos meses de março, abril e outubro. 

Esse fato se deve a três produtores distintos que não mantiveram níveis de cloro 

adequados nos dias anteriores à análise e atingiram contagens bacterianas de 2359, 5691 

e 2676 mil UFC/mL nos respectivos meses, elevando substancialmente a média de CBT.  

Também foi observado os resultados dos valores médios de CCS do leite produzido em 

todas as propriedades nos anos de 2016 e 2017. Os dados indicam que houve uma redução 

significativa na CCS do leite no ano em que a água foi clorada. Mesmo considerando que 

alguns produtores não levaram tão a sério a cloração da água ao longo do 
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desenvolvimento do projeto, pode ser observado um efeito positivo da desinfecção da 

água na redução da CCS. 

 

Considerações 

A água não tratada, obtida diretamente das fontes de captação apresentou presença de 

microrganismos contaminantes independentemente do tipo de fonte. A cloração da água 

reduziu a CBT no leite ao longo do ano de 2017 naquelas propriedades que mantiveram 

água clorada nas instalações ordenha. Houve uma redução substancial na CCS do leite 

obtido nas propriedades que usaram água clorada. A qualidade da água está diretamente 

associada com a contagem microbiana do leite e com a incidência de mastite no rebanho. 
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Resumo simples: O projeto “Ação para desenvolvimento de comunidades de
agricultura familiar no município de Pompéu-MG” foi criado em 2012 na Escola de
Veterinária da UFMG e atua desde então no município de Pompéu propondo
alternativas que visam o desenvolvimento de comunidades, melhorias socioeconômicas
e a inserção dos atores e lideranças locais em setores da sociedade que possibilitam
articular e expor demandas coletivas para solução das questões apresentadas. As ações
são propostas de modo a colaborar na promoção de informações acessíveis e aplicáveis
a campo, na mobilização e participação dos atores sociais necessária para a
reivindicação e efetividade de políticas públicas para o desenvolvimento regional e na
prática de liberdade das comunidades de assentamentos de reforma agrária na tomada
das decisões que melhor forem compatíveis com seus anseios. Além do fornecimento de
trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Palavras-chave: Extensão universitária; Comunidades; Agricultura Familiar.
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A extensão universitária é fundamental na proposição do novo modelo

extensionista ao promover ações democráticas e participativas, ao possibilitar o

protagonismo dos atores sociais. Nessa perspectiva, o projeto “Ação para

desenvolvimento de comunidades de agricultura familiar no município de Pompéu-MG”

com desenvolvimento contínuo desde 2012 atua em conjunto com comunidades de

agricultura familiar que compõem os assentamentos de reforma agrária e as populações

remanescentes de quilombos em Pompéu-MG. Atualmente é gerido com recursos de

editais de extensão internos da UFMG e pelo financiamento direto da Unidade. A

equipe do projeto é composta por professores e estudantes de graduação e de

pós-graduação de diferentes áreas da EV-UFMG. As principais ações do projeto são o

fornecimento de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, a realização de cursos

de extensão universitária com os produtores, a organização de encontros comunitários e

o auxílio na regularização dos assentamentos de reforma agrária do município.

Para além dos impactos sociais indiretos, a extensão universitária possibilita

uma experiência que permite aos estudantes de cursos da área das ciências agrárias

alternar entre as vivências acadêmicas, sociais, práticas, teórico a fim de fortalecer a

capacidade crítica, propor e adaptar alternativas que colaborem com o desenvolvimento

socioeconômico dos atores envolvidos no processo, o que qualifica a trajetória e

formação acadêmica dos estudantes. Assim, a sociedade é contemplada com a atuação

de profissionais qualificados nas mais diversas áreas do conhecimento capacitados para

atuar em diferentes realidades.

Objetivos

Contribuir para a promoção social, econômica, cultural e política das

comunidades rurais do município de Pompéu, atuar no desenvolvimento de

comunidades a partir do desenvolvimento das potencialidades humanas em sua

perspectiva individual e coletiva, e para a consecução e aprimoramento do processo de

cidadania.
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Materiais e Métodos (Metodologia)

A metodologia utilizada no desenvolvimento das ações do projeto é proposta por

Prado e Ramirez (2011), na qual as demandas devem partir da comunidade que avalia

sua própria realidade em busca de melhorias individuais e coletivas. As ações são

organizadas pelos estudantes, com a orientação do coordenador do projeto.

As lideranças comunitárias são mediadoras no processo de comunicação entre a

equipe de estudantes e o acesso às comunidades rurais. A atuação comunitária no

projeto é delineada com base na metodologia da participação, do diálogo, da construção

conjunta de demandas e da visibilidade dos sujeitos como atores principais no processo

de avaliação da sua própria realidade e escolhas para obtenção de melhorias econômicas

e sociais. As atividades comunitárias são desenvolvidas de maneira presencial, quando

possível, com visitas às propriedades, reuniões com os moradores, rodas de conversa e

dinâmicas. Nesse sentido, a extensão no desenvolvimento de comunidades busca

promover o debate, a problematização, o entendimento das condições sociais e de

reprodução das questões vivenciadas pelas comunidades, conforme citado por Oliveira

et al. (2019).

O projeto é viabilizado por meio de viagens da equipe da UFMG até o

Município de Pompéu-MG. Estas ocorrem de acordo com as demandas dos produtores,

a disponibilidade dos estudantes em preparar as atividades e de recursos para custear os

deslocamentos.

Resultados, discussão e análises

Os cursos foram organizados com base nas demandas comunitárias dos

produtores e nas experiências locais da equipe do projeto. Os cursos já realizados

abordaram aspectos técnicos dos sistemas de produção, organização comunitária e

beneficiamento e agregação de valor à produção agropecuária (piscicultura básica,

defumação e criação de galinha caipira). A participação foi certificada formalmente pela

EV-UFMG.
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Os encontros comunitários foram organizados pela equipe do projeto em

parceria com as comunidades. Esses encontros tiveram o objetivo de reunir produtores

familiares de diferentes comunidades do município e estabelecer uma instância de

debate e troca de experiências entre as comunidades de agricultura familiar. Os

encontros duraram um dia e tiveram palestras, rodas de conversas e trocas de sementes e

mudas.

O auxílio na organização fundiária local ocorreu com a mediação de debates

entre os produtores do Assentamento Queima-Fogo, o Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e empresas técnicas. Nesse processo, foram

realizadas reuniões com todos os produtores para a tomada de decisão da melhor forma

de dividir os lotes, de financiar o projeto estrutural de divisão e de regulamentar a

situação dos lotes junto ao INCRA.

As demandas de assistência técnica se destinam ao atendimento a sistemas de

produção de gado de leite, gado de corte, manejo de pastagens, piscicultura e criação de

galinhas caipiras. Neste trabalho os estudantes percorrem a propriedade junto com o

produtor, onde são discutidas de forma verticalizada as necessidades de assistência

técnica. Diretamente a equipe recebe demandas variadas como o acompanhamento e

manejo sanitário da produção de frangos, cirurgia em alguns bovinos e auxílio na

compra de alevinos e ração para piscicultura. Recentemente, a equipe recebeu

solicitação de uma reunião da equipe na associação da comunidade para alinhamento de

demandas e anseios da comunidade, além disso, avaliação da instalação de um projeto

de criação de peixes no sistema de Aquaponia.

As ações do projeto “Ação para desenvolvimento de comunidades de agricultura

familiar no município de Pompéu-MG” foram realizadas em quatro assentamentos de

reforma agrária e em uma comunidade quilombola. As ações, durante os nove anos, se

concentraram no Assentamento 26 de Outubro (63,80%) e no Assentamento

Queima-Fogo (23,53%). Destaca-se que 81,45% das ações do projeto foram

desenvolvidas até 2016.
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Atualmente, as atividades presenciais estão paralisadas em virtude da pandemia.

Porém a equipe do projeto mantém contato remoto com as comunidades. A equipe está

planejando a retomada das atividades com as devidas medidas protetivas, assim que o

processo de vacinação avançar no município de Pompéu-MG.

Considerações

A extensão universitária é fundamental na promoção e ampliação dos espaços de

aprendizado dos estudantes, além de promover melhorias e conseguir atuar em diversas

categorias sociais que na maioria das vezes não são foco das ações de ATER no país. A

extensão universitária ao atuar de forma conjunta a agricultura familiar, público

historicamente excluído e invisibilizado pelas Políticas Públicas, detentor do menor

acesso à posse da terra e das terras mais improdutivas, com as maiores dificuldades de

acesso à informação, logística e mercado, reafirma o compromisso socialmente

transformador da Universidade Pública.

Durante o processo de formação, muitas vezes, os estudantes têm poucas

possibilidades de vivenciar o enfrentamento de problemas reais das comunidades rurais.

Dessa forma, projetos de extensão possibilitam aos estudantes o conhecimento das

condições reais dos sistemas produtivos, com a possibilidade da participação no diálogo

com os produtores rurais na busca de melhores soluções.
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Resumo 
 
Este estudo tem como objetivo disseminar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) de forma inclusiva por meio de um grupo de trabalho do Movimento Minas 2032. 
Trata-se de um estudo sobre a criação de estratégias da frente de trabalho relacionadas ao 
setor da Educação desde o ensino fundamental, médio e superior no território de Minas 
Gerais, contendo integrantes de diversos setores da sociedade a fim de alcançar uma 
maior propagação da Agenda 2030 na sociedade. Foram identificadas 12 atividades que 
atualmente dialogamos ODS à comunidade escolar. Além disso, estão sendo 
desenvolvidas parcerias institucionais, atividades e materiais no intuito de dissipar as 
ações de sustentabilidade para promover a cultura.  

Palavras-chave: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Agenda 2030; Movimento 
Minas 2032. 
 

Introdução 

A sustentabilidade tem sido uma temática bastante difundida em todo o Globo, 

nesse sentido, as discussões a respeito da Agenda 2030 na qual teve a participação de 193 

Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e consiste numa 

Declaração, no estabelecimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se faz 
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necessária. Tais propostas contam ainda com mais 169 metas específicas e países de 

diversas características sejam eles pobres ou ricos reconhecem a derrubada da 

desigualdade social, econômica e ambiental como alternativa para o alcance desse 

propósito. Assim, faz-se necessário o agir sobre o combate à pobreza da mesma forma 

que a promoção do crescimento econômico (ONU, 2016).   

As Nações Unidas têm como alvo a erradicação da pobreza e da fome, a 

alfabetização universal, os cuidados de saúde e proteção social, o bem-estar físico, 

mental, social e a harmonia da vida com a natureza. Para tanto, essa desafiadora temática 

global deve abarcar ainda questões como desigualdade, infraestrutura, energia, consumo, 

biodiversidade, oceanos e industrialização (PNUD, 2021). 

Dessa forma é urgente e oportuno a participação de diversos setores da sociedade 

civil, privado e público para as discussões do alcance das metas propostas pela ONU. É 

necessário que a relação transcenda o setor público e formem parcerias com outras 

organizações privadas ou filantrópicas. Assim, essas relações tornam-se fundamentais no 

pressuposto da influência na solução de problemas globais e que requerem a ação coletiva 

e recursos de competência de todos os segmentos da sociedade (ANDRADE, 2009; 

CNODS, 2017). 

O “Movimento Minas 2032 (MM2032) tem como missão internalizar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Minas Gerais. O grupo é composto 

pela união de diversos setores públicos e privados que buscam dialogar sobre modelos de 

produção duradouros e inclusivos e o estabelecimento de um padrão de consumo 

igualmente responsável, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

para a transformação global (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2021). 

Para tanto, diversos atores como instituições públicas, privadas e instituições de 

ensino se uniram para disseminar os ODS na sociedade. Todavia foram realizados 

subdivisões e Grupos de Trabalho (GT) para atuar em diversos segmentos e frentes 

distintas. O presente estudo visa discutir um dos GT propostos pelo MM2032, a 
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propagação da sustentabilidade em todas as frentes de atuação da Educação em Minas 

Gerais. 

Objetivos 

Propagar os 17 ODS de forma inclusiva e equitativa por meio do Grupo de 

Trabalho que engloba o setor da Educação desde o fundamental, médio e superior no 

território de Minas Gerais. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Trata- se de um estudo descritivo e qualitativo do tipo relato de experiência sobre 

o desenvolvimento e as atividades realizadas no Grupo de Trabalho- GT Educação e 

ODS. 

A experiência se deu com um projeto de intervenção na busca de integrar os ODS 

junto às atividades de ensino. A proposta de criação da frente de trabalho relacionada à 

Educação do Grupo Movimento Minas 2032, refere-se ao engajamento de adultos, jovens 

e crianças com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para tanto pretende-se 

abranger o ensino fundamental, médio e superior.  

Como primeira etapa da proposta foi realizado um levantamento de ações já 

existentes que envolvem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas práticas 

educativas. As próximas etapas do projeto estão envolvendo a criação de parcerias com 

instituições e órgãos de ensino e a organização de materiais que permitirão a prática dos 

ODS na educação. 

Em seguida, pretende- se realizar uma intervenção piloto com a propagação dos 

conteúdos produzidos em níveis de ensino e locais em específico. Isso irá indicar os 

pontos positivos e que devem ser aprimorados para a extensão da proposta em todo 

estado. Cabe ressaltar que pretende- se o desenvolvimento com a utilização de materiais 

interativos, jogos e mecanismos digitais. 
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Resultados, discussão e análises 

As atividades em andamento referente a ação visam o desenvolvimento de um 

processo educativo, estimulando a interface dos ODS com conteúdos de diversos níveis 

educacionais, abarcando públicos que vão da infância à fase adulta. 

Até o momento foi realizado um levantamento sobre a oferta e os tipos de 

atividades educacionais que dialogam aos ODS. Foram identificadas 12 atividades 

direcionadas aos públicos estudantes de ensino fundamental, médio, ensino superior, 

comunidade universitária, gestores, servidores públicos, sociedade civil e usuários do 

Sistema Único de Saúde nas modalidades de cursos online, livros e gibis educativos, jogos 

em plataformas digitais, apostilas, aplicativos, eventos e seminários nacionais e sites 

interativos, desenvolvidas por universidades, prefeituras municipais, instituições públicas 

e privadas, fundações de pesquisa e institutos. 

Os resultados desse levantamento serão inspiração para o desenvolvimento de 

atividades futuras no estado de Minas Gerais que irão integrar os ODS em meio aos 

conteúdos estudados, levando as pessoas a visualizarem a prática dos ODS e sua 

importância cotidiana. 

Cabe ressaltar que essa proposta está em andamento. Estão sendo desenvolvidas 

parcerias institucionais com universidades e setores interessados em colaborar com a 

propagação dos ODS. E, posteriormente, haverá o desenvolvimento dos materiais a serem 

divulgados.  

Espera- se que os resultados da proposta incentivem o conhecimento e o 

protagonismo em relação ao alcance das metas propostas pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Considerações  

O estabelecimento da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) pelas Nações Unidas inclui diversos setores da sociedade e coloca metas e 
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indicadores, assim, incluir e disseminá-los faz-se necessário. Acredita-se que a criação de 

frentes de trabalho, juntamente com a aliança de diversos setores da sociedade para a 

propagação da sustentabilidade em Minas Gerais, possa impulsionar a efetivação do 

alcance das metas no âmbito regional, sendo uma estratégia que possa ser ampliada em 

todo país. Para tanto, o estímulo aos ODS na educação faz-se necessário. 
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Resumen 
El desperdicio de alimentos, es una problemática que afecta  a todas las naciones, y 
cuya disminución es un desafío de todos y todas; esto enfatiza la importancia de 
sensibilizar a las comunidades educativas, con la finalidad de producir aprendizajes 
significativos en los niños y las niñas que son las futuras generaciones y sujetos de 
derechos que van desarrollando sus potencialidades de manera integral. A través de esta  
guía educativa elaborada en forma interdisciplinaria se plantea abordar esta temática y 
contribuir con la meta 12.3 de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
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Introducción  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

(FAO, 2016), propone conceptualizar “las pérdidas y el desperdicio de alimentos” 

(PDA) como “la disminución de la masa de alimentos destinados originalmente al 

consumo humano, independientemente de la causa y en todas las fases de la cadena 

alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo”. 

Existe una diferencia entre la pérdida y el desperdicio de alimento, puesto que 

las primeras, tienen lugar antes del ámbito del consumo independiente de la causa, por 

ejemplo, alimentos que se pudren en el campo o en bodegas debido a manejo, 

tecnología o refrigeración inadecuados. Mientras que el desperdicio tiene lugar en el 

ámbito del consumo, por ejemplo, en la venta minorista, en la forma de preparar la 

comida a nivel institucional o preparación y consumo en los hogares. Por tanto, una se 

centra en la etapa inicial de la cadena de suministro y las otras en las etapas finales.  

La importancia de trabajar en la prevención y reducción de las pérdidas y 

desperdicio de alimentos fue resignificada en septiembre del 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, dentro del plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad; la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; y en específico, 

la meta 12.3 para el 2030, es reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per 

cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, y disminuir las pérdidas 

de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas 

posteriores a las cosechas. 

El desperdicio de alimentos es una práctica habitual en los hogares de las 

familias chilenas, y las principales causas están relacionadas con una escasa 

organización, por diferentes motivos, de lo que se compra, cocina o consume (CEOC 

2011). Esta práctica, no sólo tiene consecuencias para el medio ambiente, también 

puede afectar en el plano  nutricional y económico ya que, por un lado se desechan 

importantes cantidades de nutrientes (vitaminas, minerales), fibra dietética y 

compuestos bioactivos (fitoquímicos con propiedades antioxidantes) en alimentos 

preparados o bien en cáscaras, tallos u hojas, provenientes de hortalizas y frutas, las 
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cuales habitualmente no se consumen; y al mismo tiempo pueden ser valorados 

económicamente al cuantificar el volumen de alimentos que se compraron y terminaron 

en la basura (CEOC, 2011; González, 2018). 

Sumado a los antecedentes planteados, la crisis derivada de la pandemia del 

COVID-19 posiciona a gran parte de la población en un escenario adverso en el cual los 

ingresos económicos se ven disminuidos o inestables y al mismo tiempo, la salud 

personal se ve amenazada ante un posible contagio. Por lo que se presenta el desafío de  

mejorar el consumo. 

Por otro lado, los niños y las niñas son sujetos de derechos que van 

desarrollando sus potencialidades de manera integral. La relación activa que mantengan 

con su entorno natural social y cultural posibilita el reconocimiento de sí mismos y la 

construcción de saberes sobre el mundo. Esto implica, dentro de otras garantías, tener 

acceso a información sobre asuntos que le competen, participar libremente en la vida 

cultural, disfrutar de espacios para asumir protagonismo en los múltiples contextos de 

los cuales forman parte, es decir ser personas activas de su educación;  en efecto, está 

debe saber responder a los diferentes cambios y problemáticas que se presentan; uno de 

estos aspectos, es el cambio climático, de allí la importancia que ellos y ellas sean 

involucrados/as, para generar conciencia y acciones para propender a un mundo 

saludable.  

En Chile, el marco orientador del nivel inicial, las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia (Ministerio de Educación, 2018), en distintos núcleos del 

aprendizaje aborda la temática del desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente 

los que se articulan con materias que se trabajan en la etapa inicial y escolar.  

 

Objetivos 

Diseñar y elaborar en forma interdisciplinaria una guía didáctica educativa dirigida a los 

educadores de párvulos y profesores de educación básica, que aborde el desperdicio de 

los alimentos desde una mirada local y con pertinencia territorial, para que motive y 
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sensibilice a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y de 

consumo responsable. 

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

La guía didáctica educativa se desarrolló a través del trabajo interdisciplinario que 

coordinó el Centro Agroecológico El Vergel, dependiente de la Universidad de 

Valparaíso y en el cual participaron estudiantes de las siguientes carreras: 

Administración Hotelera y Gastronómica, Diseño, Educación Parvularia, Ingeniería 

Comercial, Nutrición y Dietética y Trabajo Social. 

Los/las estudiantes se incorporaron a este proyecto a través de instancias de prácticas 

profesionales, tesis de pregrado y asignaturas TIPE (Taller de Integración del Perfil de 

Egreso). Este trabajo interdisciplinario involucró distintas miradas y soluciones a la 

problemática del desperdicio de alimentos al interior de los hogares, y en el proceso de 

construcción de soluciones se incluyó la participación de los socios comunitarios del 

Centro Agroecológico El Vergel, entre los que se encuentran: la Escuela Básica La 

Palma y los Jardines Infantiles VTF (Vía Transferencia de Fondos), ambos 

pertenecientes a la comuna de Quillota. 

La elaboración de la guía didáctica involucró las siguientes etapas: 

1) Sensibilización al equipo de trabajo: esta etapa de sensibilización fue realizada por el 

equipo técnico del Centro Agroecológico El Vergel, y en ella participaron los/las 

estudiantes de las diversas carreras y los/las profesores tutores de cada una de las 

actividades académicas 

2) Definición de los roles asignados al equipo de trabajo involucrado en la propuesta: se 

realizaron grupos interdisciplinarios de estudiantes, los que favorecieron el abordaje de 

la temática desde distintas perspectivas. 

3) Elaboración del diagnóstico: en el diagnóstico participaron los socios comunitarios 

del Centro Agroecológico El Vergel. Previo a la elaboración del diagnóstico, se realizó 

una sensibilización a la comunidad educativa, para comprender la importancia de esta 

temática y su impacto en el medio ambiente y la salud y el bienestar de las personas.  
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Posteriormente, se realizó una encuesta en formato google form la cual fue respondida 

por 158 personas. Las temáticas abordadas fueron: participación de los niños y las niñas 

en la alimentación familiar, consumo de alimentos, equipamiento en el hogar, técnicas 

de conservación, hábitos de compra de alimentos, desperdicios de alimentos, valoración 

de la temática y tradiciones culinaria, para rescatar prácticas y saberes ancestrales 

relacionados con el uso de alimentos considerados “desperdicio”. 

4) Diseño y elaboración del material educativo: se desarrollaron en forma 

interdisciplinaria cápsulas educativas, planificaciones didácticas, audiolibros, 

pictogramas, infogramas, y recetas,  entre otros, los que se dirigieron a toda la 

comunidad educativa (educadores, niños y niñas y familias)    

5) Recopilación de los materiales educativos elaborados, los que se organizaron en una 

guía didáctica. 

 

Resultados 

Los principales resultados obtenidos fueron: 

 

1) Diseño y elaboración de la guía didáctica educativa titulada: “Nada se pierde todo se 

transforma”.  

Esta guía presenta tres fases: 1° Sensibilización, en la cual se detallan distintas 

actividades que permitirán que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

reconozca sus conocimientos y la significancia que tiene trabajar esta temática;  2° 

Manos a la obra, en esta se detallan distintas atividades dirigidas a los distintos 

integrantes de la comunidad educativa y 3° Reflexiones y registros: etapa final, en la 

cual se invita a la comunidad a significar el proceso vivido y las metas que a cada uno 

se compromete a realizar. 

2) Los/las estudiantes que participaron en esta iniciativa valoraron positivamente el 

trabajo interdisciplinario, y adquirieron habilidades y actitudes que los acompañaran 

durante toda su vida profesional tales como la capacidad de trabajar en equipo, la 
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búsqueda continua del mejoramiento de sus conocimientos y habilidades como la 

creatividad, la proactividad, y el liderazgo, entre otros  

 

Consideraciones 

En la búsqueda de soluciones se debe valorar el trabajo interdisciplinario, el cual genera 

un aprendizaje significativo en los/las estudiantes, ya que la valoración de las diversas 

miradas y opiniones, permiten elaborar un producto que represente a todos y todas los 

que han participado, y las distintas disciplinas que cada uno de ellos/ellas representa.      

El desperdicio de alimentos, es una problemática que afecta  a todas las naciones, y 

cuya disminución es un desafío de todos y todas; esto enfatiza la importancia de 

sensibilizar a las comunidades educativas, con la finalidad de producir aprendizajes 

significativos en los niños y las niñas que son las futuras generaciones. 

La educación de calidad reside en educadores que lideren comunidades, que 

continuamente se encuentren innovando, que se preparen de manera constante para 

responder con pertinencia a este mundo y que sean valorado/as y respetados/as por el rol 

social que cumplen.   

Es fundamental la participación de la comunidad en este proceso de co-construcción, y 

en el cual se debe valorar cada uno de sus conocimientos y saberes, los cuales 

enriquecerán la formación humana y profesional de los /las estudiantes, y fomentará el 

sentido ético, el respeto, la responsabilidad social y  el sentido ciudadano, lo cual no se 

adquiere en una aula de clases, sin contacto con sus pares, otros profesionales y la 

comunidad que enriquecen su formación humana y profesional. 
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Resumo

A alimentação engloba uma cadeia interligada que vai desde a produção, o
processamento, a distribuição até o consumo. Atualmente se observa mudanças nessa
cadeia, ocorrendo a massiva substituição de alimentos in natura por produtos
ultraprocessados com importantes consequências na saúde, na cultura e no ambiente.
Na contramão dessas mudanças negativas no sistema alimentar, as feiras livres têm se
tornado espaços potenciais para recolocar e aproximar os atores do sistema alimentar
(produtores, consumidores e acadêmicos) na promoção de dietas sustentáveis. Assim,
o presente trabalho tem como função, a partir do preparo de receitas com ingredientes
da feira e que falam das histórias familiares e dos sabores afetivos, propiciar reflexões
sobre agroecologia e o papel de todos na preservação da comida como patrimônio.
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Texto do Trabalho

Introdução

A alimentação envolve, desde a produção, o processamento, a distribuição até o

consumo, uma cadeia interligada que tem se direcionado para a industrialização e

consequente influência nos hábitos alimentares, na saúde, na cultura e no meio

ambiente através da substituição de alimentos in natura por produtos ultraprocessados.

O resultado dessa padronização industrial torna os alimentos artificiais, além de

interferir negativamente na soberania alimentar, na construção da identidade do povo

brasileiro, bem como na perda da diversidade, da qualidade dos alimentos e da cultura.

É, então, nesse contexto, que emerge a necessidade de promoção de dietas e de

sistemas alimentares sustentáveis que partam da valorização da biodiversidade e da

comida local, proporcionando saúde, prazer, segurança alimentar e nutricional,

perpetuação de identidades culturais e regionais, bem como a manutenção de espécies

alimentares cruciais para o bioma. Ou seja, como sociedade, precisamos agir cada vez

mais e entender que a comida é crucial para o desenvolvimento sustentável e, por isso, é

bem, um patrimônio que precisa ser preservado (BRASIL, 2014; CANESQUI, 2005;

CONTRERA, 2011).

Objetivos

A ação de extensão foi pensada para ser desenvolvida nos espaços das feiras

livres que, por serem agroecológicas e atuarem no encurtamento das cadeias

alimentares, teriam potencialidade para recolocar e aproximar os atores do sistema

alimentar (produtores, consumidores e acadêmicos) na promoção de dietas mais

sustentáveis. Nesse sentido, objetivo da ação é, a partir do preparo de receitas com

ingredientes da feira e que falem das identidades, das histórias familiares e contemplem

os sabores afetivos, propiciar reflexões e ações ao encontro da necessidade de promover

sistemas alimentares mais justos, equitativos, saudáveis, sustentáveis e solidários. Além
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disso, através do desenvolvimento de materiais, como o livro digital, a ação visa

proporcionar a conscientização do papel de todos na preservação da comida como um

bem comum.

Metodologia

A ação ocorreu através de oficinas organizadas aos sábados na Feira Ecológica

do Bairro Menino Deus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A programação das

atividades foi toda acordada com os coordenadores, agricultores familiares e estudantes

do Curso de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Para o planejamento de cada atividade, foi escolhido um agricultor para ser o

protagonista do encontro, ou seja, ele definiu a receita típica da sua família e, a partir da

sua escolha, foram coletados dados como ingredientes da receita; modo de preparo; a

história e significado da receita para sua família. O grupo de extensionistas levantou as

propriedades nutricionais dos ingredientes e no dia da feira foi montado um espaço para

a preparação da receita, de interação com os consumidores presentes no local e de

compartilhamento de sabores e saberes. Através dos materiais coletados nas oficinas foi

elaborado um livro digital que contemplou a história da feira e dos agricultores, as

receitas (desde os ingredientes, modo de preparo e fotos das preparações), temas do

Guia Alimentar para a População Brasileira e questões nutricionais dos alimentos, bem

como reflexões ao longo do texto sobre a cultura e agricultura.

Resultados

Em 2019 foram realizados quatro encontros nos quais houve a preparação de

quatro receitas protagonizadas por quatro agricultores: cuscuz com almeirão refogado

(família do Olair), bolo de banana (família da Taíse), polenta com fortaia (família da

Nilva) e ensopado de legumes (família da Dora). Mediado pelo preparo das receitas dos

agricultores, ocorreu o compartilhamento de experiências em torno da memória,

identidade, afeto, sabores, a valorização dos saberes dos agricultores e dos diferentes
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participantes que estavam presentes na feira. Enquanto os agricultores exercitavam e

partilhavam a sua habilidade culinária todos estavam em volta participando desse

momento, dialogando sobre as lembranças da infância e do sabor afetivo da comida, a

importância da diversidade e da qualidade dos alimentos e como que o ato de comer

está fortemente ligado ao ato de compartilhar.

O encontro em torno do alimento proporcionou a todos, reflexões sobre o

produzir e o saber-fazer comida como sendo algo que passa de geração em geração e

que precisa ser valorizado. A criticidade dos participante em relação as suas escolhas

alimentares também foi estimulado nos encontros, nesse sentido, enfatizou-se temas

como a preferência para alimentos in natura ou minimamente processados e o hábito de

fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos locais oriundos da

agroecologia e que promovessem o encurtamento da cadeia de produção. A cada

encontro foi notável que os participantes da feira compreendiam que, ao fazerem suas

escolhas, estavam desempenhando um papel no sistema alimentar. Com isso, muitos

relataram estarem abertos para conhecer, degustar e adquirir maior variedade de

alimentos na feira que não era de seu hábito alimentar o que, por sua vez, vai ao

encontro  da prática de uma dieta mais saudável e sustentável.

Além disso, em 2020 e 2021 foi, respectivamente, elaborado e publicado nas

redes sociais da feira um livro digital, ou seja, um E-book contendo a história da Feira

Ecológica do Menino Deus; as histórias dos agricultores como de suas preparações

compartilhadas; o modo de preparo com fotos originais das oficinas; o conteúdo

nutricional e informações técnicas e científicas sobre os alimentos utilizados nos

encontros. Este material propiciou a divulgação sobre a feira; a visibilidade das

regionalidades agrícolas e culinárias; a promoção da identidade cultural como Cozinha

brasileira; o senso de pertencimento e responsabilidade como ator do sistema alimentar,

bem como de registrar os resultados dos encontros.
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Considerações

As oficinas mostraram-se ferramentas de sucesso para a reconexão dos

agricultores com seus costumes e sabedorias rurais, bem como entre o conhecimento

científico e o do cotidiano e entre o rural e o urbano. A atividade também provocou

reencontros com a comida de verdade e com as memórias afetivas, trazendo também

reflexões para todos os participantes (agricultores, consumidores da feira, público das

redes sociais) sobre escolhas alimentares e consequências na saúde, cultura e meio

ambiente. Com isso, valorizou-se o prazer à mesa, o desfrute dos sabores e da

qualidade, os produtos da terra, as técnicas e conhecimentos próprios do saber-fazer

herdado, os produtos e variedades locais, as tradições e identidades associadas às

práticas alimentares artesanais. Enfim, a ação foi capaz de incentivar sistemas

alimentares mais sustentáveis e saudáveis a partir da feira e da comida como

patrimônio.
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Resumen

Se presentan la metodología y los aprendizajes hacia la construcción de un modelo de
gestión de una incubadora de emprendimientos gastronómicos con un marcado perfil
social en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro de Montevideo. El trabajo se
enmarca en las actividades del núcleo interdisciplinario “Diseño para la Innovación y el
Desarrollo” y en él se realiza el análisis de la operativa de incubadores tradicionales, se
identifican aportes de la economía social y solidaria y se organizan talleres para discutir
construir colaborativamente el modelo de gestión de la cocina comunitaria.

Palabras clave:
Gestión; Incubadora de empresas; Economía social y solidaria; Vinculación con el
Estado y las políticas públicas.

Introducción

Impulsado por la realidad percibida en el entorno, el Parque Tecnológico Industrial del
Cerro5 (PTIC), dependiente de la Intendencia de Montevideo, decidió crear un espacio
que brinde apoyo e infraestructura a personas que quieran desarrollar emprendimientos
gastronómicos. Así se inicia, en junio de 2020, el “Centro Colectivo de Elaboración de
Alimentos”, conocido como “Cocina Comunitaria” (en adelante: La Cocina) con el
objetivo de constituirse en un instrumento de política pública orientado promover la
formalización del empleo y la inocuidad alimentaria a través del apoyo a pequeños
emprendimientos. Además de proveer la infraestructura que cumple los niveles de
calidad requeridos del punto de vista bromatológico, La Cocina facilita la capacitación
para la manipulación de alimentos, colabora para la formalización fiscal de las empresas
y busca apoyar a los emprendimientos con herramientas para su crecimiento y
consolidación.

5 https://www.pti.com.uy/

4 Contador. Ayudante Docente, Grupo Administración y Organizaciones del Departamento de Inserción Social del
Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Email: aquiroga@fing.edu.uy

3 Ingeniero. Ayudante Docente, Grupo Administración y Organizaciones del Departamento de Inserción Social del
Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Email: adergam@fing.edu.uy

2 Ingeniero, Profesor Adjunto, Grupo Administración y Organizaciones del Departamento de Inserción Social del
Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Email: gerardoa@fing.edu.uy

1 Trabajo presentado en el Eje - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congreso de Extensión de AUGM.
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Por su parte, en la Universidad de la República en el año 2018, integrantes de la
Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura y su Escuela Universitaria
Centro de Diseño y de la Facultad de Ingeniería conforman el Núcleo Interdisciplinario
“Diseño para la Innovación y el Desarrollo”6 (en adelante: el Núcleo).

En el año 2019 surge la posibilidad de trabajar conjuntamente el Núcleo, PTIC y otros
actores para comenzar a cimentar el proyecto de “La Cocina”. Se acordó entre le
Núcleo y el PTIC un trabajo conjunto sobre tres ejes:

1.- Trabajar individualmente con cada emprendimiento, buscando potenciarlo.
2.- La Cocina como un instrumento específico y una unidad particular.
3.- La Cocina como actor presente en el territorio y dentro de la cadena de valor
de la industria alimenticia.

En el marco del Eje 2, es que el Grupo Administración y Organizaciones del
Departamento de Inserción Social del Ingeniero asume la responsabilidad de coordinar
y proveer insumos metodológicos y de información para, conjuntamente con el resto de
los actores, construir un modelo de gestión de La Cocina. Se inicia el trabajo bajo la
hipótesis de que el modelo de gestión de La Cocina puede construirse a partir de
considerar los modelos clásicos de gestión de incubadoras de empresas, y adaptarlos a
la realidad a la que se quiere aplicar.

Objetivos

El objetivo del trabajo es el de construir de forma colaborativa entre los diversos actores
de La Cocina, del PTIC, del Núcleo y del resto de los participantes de la Universidad de
la República, una propuesta del modelo de gestión de la incubadora de emprendimientos
gastronómicos.

Metodología

En primer lugar se realizó una aproximación a La Cocina, a los modelos de gestión de
incubadoras y a mecanismos de apoyo a emprendimientos de la economía social y
solidaria. Para ello se realizaron: :

● Búsqueda bibliográfica y análisis de documentos sobre modelos de gestión de
incubadoras tradicionales y de emprendimientos de economía social y solidaria;

● Análisis de entrevistas[1]realizadas a actores de La Cocina y el PTIC;
● Entrevista realizada a la directora del Centro de Desarrollo Local Este7 de la

Intendencia de Montevideo;
● Entrevistas a gerentes de las incubadoras Ingenio y Khem8;
● Búsqueda de experiencias internacionales de cocinas comunitarias funcionando9.

9 Por ejemplo http://www.food2rue.org/ y https://lacocinasf.org/
8 https://ingenio.org.uy/ y https://www.khem.org.uy/es/

7 https://montevideo.gub.uy/institucional/dependencias/cedel-carrasco

6 https://nodoinnovacion.ei.udelar.edu.uy/
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El marco del trabajo de el Núcleo junto con el PTIC implica la participación en
diferentes reuniones presenciales o virtuales a las que asistieron integrantes de La
Cocina, de la Dirección del PTIC, docentes y estudiantes del Núcleo y otros actores
universitarios (en particular integrantes del Programa APEX y de la Escuela de
Nutrición de la Universidad de la República) y en una instancia los emprendedores.

Posteriormente, a efectos de presentar los hallazgos y poner en discusión los temas
clave se realizaron dos talleres de forma virtual con participación de los diversos
actores. Se discutieron aspectos como qué es y qué debería ser en el futuro La Cocina,
cuáles deberían ser las principales actividades y su estructura organizacional.

Resultados, discusión y análisis

Un primer paso necesario al elaborar un modelo de gestión es la definición de los
objetivos de lo que se quiere gestionar. En este caso, a partir de las entrevistas y
reuniones previas y como resultado del taller se obtuvieron opiniones respecto a qué es
“La Cocina” y qué debería incorporar en un futuro. Si bien se consolidaron ideas
respecto a qué es actualmente “La Cocina”, surgen necesidades futuras que no estaban
definidas previamente y que permiten clarificar un rumbo.

El resultado se muestra en la pizarra electrónica elaborada en uno de los talleres:

Respecto a las actividades que debe realizar “La Cocina”, se evalúa el tipo de tareas que
pueden ser parte de la propuesta de valor de la incubadora. Del análisis de la
bibliografía10 surge que en las incubadoras clásicas existen diferentes fases de apoyo a
los emprendedores que se tienen que ver con la sensibilización, la pre-incubación, la
incubación propiamente, la aceleración y la post-incubación.

10 Véase por ejemplo las referencias [2], [3], [4] y [5] sobre gestión de incubadoras y [6] sobre medición
de impacto .
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Sin embargo al analizar los aportes de incubación de emprendimientos de la economía
social y solidaria aparece una fase de des-incubación que tiene que ver con
particularidades propias de los emprendimientos a los que se está apoyando11.

En el caso de “La Cocina” hay que tener especial cuidado debido a que sus
emprendedores pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad social y el empleo
generado por el emprendimiento podría representar la fuente de ingresos más firme. Esa
fase de des-incubación permitiría hacer un plan para cada emprendimiento de forma de
apoyarlos en la construcción de capacidades propias previo a desvincularse de La
Cocina.

Las respuestas respecto a qué fases de apoyo a emprendimientos debería realizar La
Cocina muestran que la opinión mayoritaria de los participantes está orientada a las
fases de: sensibilización, preincubación, incubación y des-incubación.

No fue posible aún, a partir de los talleres realizados, sintetizar una propuesta de
organización formal y estructura de la toma de decisiones, si bien fue uno de los puntos
puestos en consideración de los participantes. La pregunta más relevante a responder
aún es el grado de autonomía de los emprendedores en La Cocina y su poder de
decisión en la definición de aspectos organizativos y operativos de la misma.

Consideraciones

La hipótesis de que los modelos de gestión de Incubadoras de empresas tradicionales
podrían ser una buena base para realizar el de “La Cocina” fue parcialmente validada,
sin embargo existen actividades que deben abordarse de una forma muy diferente.

A partir de la interacción con los actores de La Cocina, se evalúa que la desvinculación
de la incubadora debe recibir una atención especial, por lo que surge como relevante
contar con una fase de “des-incubación” que permita apoyar a los emprendedores a
generar capacidades de  producción con autonomía.

Otro rasgo que diferenciará a “La Cocina” de una incubadora tradicional es que, además
de un apoyo técnico habrá que diseñar un acompañamiento específico que aporte al
desarrollo social y humano del emprendedor.

Como síntesis de las lecciones aprendidas se resaltan: la riqueza de la aproximación a
La Cocina desde un abordaje interdisciplinario y en el territorio; la importancia del
análisis de las metodologías de gestión de incubadoras existentes tanto en lo teórico
como en la práctica operativa; el necesario complemento de la mirada desde la
perspectiva de la economía social y solidaria; y la discusión de estos insumos en talleres

11 Véanse las referencias [7] y [8]
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de docentes, estudiantes y los actores cotidianos de La Cocina que permiten una
propuesta concreta a partir de bases estructurales compartidas.
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Resumen 

En el año 2019-2021 se desarrolló un proyecto de extensión por medio del cual no sólo 
se pretendió aportar a docentes del Instituto Agropecuario de San Miguel del Monte, 
herramientas procedimentales que les permita asegurar la calidad de los alimentos 
producidos en las agroindustrias didácticas, sino también contribuir con una 
metodología de trabajo que permita la sistematización y control de la producciones 
agropecuarias intensivas que forman parte de la currícula educativa. Desde lo 
metodológico, y en el contexto de la pandemia por Covid, se realizaron encuentros 
virtuales de capacitación y encuentros orientados a la construcción de los documentos y 
registros del manual de calidad de la agroindustria didáctica.  
 
Palabras-clave: educación agrarias; inocuidad alimentaria; multiplicación de saberes. 
 
Introducción 

Las exigencias que deben cumplir los alimentos y sus procesos de elaboración tienen un 

alto grado de agregación con la implementación de prácticas dirigidas a garantizar su 

inocuidad, lo que complejiza las actividades desarrolladas, a partir de la integración de 

la normalización y el control (Carro y González Gómez, 2012). Los requisitos que 

deben cumplir las industrias alimentarias, la obligatoriedad de implementar las Buenas 

                                                           
1 Eje 3 - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Profesor de la Cátedra de Producción Animal I, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 
Nacional de La Plata. mmouteira@agro.unlp.edu.ar 
3 Alumna de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata. 
prnpamela@gmail.com 
4 Director de la Carrera de Magister Scientiae en Economía Agroalimentaria, Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. ecagraria@agro.unlp.edu.ar 
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Prácticas de Manufactura (BPM) y la incorporación de Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Elaboración, Saneamiento y Mantenimiento, son algunos de los 

aspectos considerados en las disposiciones reglamentarias y exigencias del mercado. 

De la problematización de las regiones con la presencia de múltiples microempresas 

elaboradoras de alimentos, como generador de fuente laboral y estrategia facilitadora de 

la permanencia en los pueblos del interior, y la necesidad de garantizar la inocuidad de 

los alimentos que producen, es pertinente establecer acciones orientadas al desarrollo de 

incumbencias acordes a los sistemas de aseguramiento de la calidad. De ahí la 

importancia de la presencia de instituciones públicas regionales, como son las escuelas 

de educación agraria, que participen en el desarrollo de estrategias de difusión de 

tecnologías (López, 2012). Es así que estas instituciones se convierten en actores 

estratégicos, ya que al contar con conocimiento sobre las particularidades productivas 

regionales, y las demandas y necesidades del sector productivo local, pueden contribuir 

a la modelación, adaptación y diseño de estrategias productivas viables, a partir de la 

intervención de los técnicos agropecuarios formados en el contexto de la educación 

agraria secundaria. 

 

Objetivo 

El objetivo del proyecto Aprendemos Haciendo Alimentos de Calidad fue contribuir 

con conocimientos sobre BPM y los sistemas de aseguramiento de la calidad dirigidos a 

los docentes del Instituto Agropecuario de San Miguel del Monte, Buenos Aires, 

Argentina, además de colaborar con el centro educativo en la construcción de los 

procedimientos operativos estandarizados de los alimentos elaborados en la 

agroindustria didáctica.   

 

Metodología  

Desde lo metodológico, el proyecto tomó bases en los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los participantes docentes. Desde lo pedagógico el equipo del proyecto se 

constituyó por un equipo interdisciplinario constituido por estudiantes y docentes de las 
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Facultades de Agronomía, Medicina, Veterinaria, Exactas, Naturales, Bellas Artes y 

Ciencias Económicas  de la Universidad Nacional de La Plata e investigadores de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica.  

En la primera parte del proyecto, durante el año 2019,  se realizaron cursos y talleres, 

que permitieron la construcción de un saber, en el que la teoría y la práctica se 

articularon. El desarrollo comprendió  6 encuentros presenciales y 4 encuentros no 

presenciales. Cada uno de ellos contó con un seguimiento del proceso de aprendizaje a 

partir del establecimiento de cuestionarios iniciales y finales, a fin de detectar cambios 

en el proceso de apropiación, y que aportaron  información valiosa para la visualización 

del cumplimiento de las expectativas de logro y como herramientas de diagnóstico para 

ajustar o modificar, en la marcha, el proyecto formativo. 

En una segunda etapa del proyecto, y en el contexto de la reclusión por la pandemia de 

Covid (año 2020-2021),  metodológicamente se establecieron encuentros semanales 

para confeccionar en forma virtual  los Procedimientos Operativos Estándares (POEs) 

de los productos alimenticios elaborados en la agroindustria didáctica,  los cuales 

además de ser preparados por los estudiantes del centro educativo, eran comercializados 

a nivel local. Estos encuentros fueron grabados y registrados mediante la confección de 

actas donde se indicó los temas tratados, las acciones diseñadas, los integrantes 

participantes y fecha del próximo encuentro. Para trabajar cada uno de los documentos 

se contó además con filmaciones de los procesos de elaboración in situ. Todo este 

material se encontró disponible para la totalidad del equipo implementador (Drive), 

contando además con un grupo de WhatsApp, empleado para los recordatorios de las 

reuniones y poner en conocimiento cualquier información pertinente que requería de 

resolución inmediata. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Como resultado del  seguimiento del proceso de aprendizaje a partir del establecimiento 

de cuestionarios iniciales y finales (año 2019),  los resultados se representan en la tabla 

N°1. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE ELABORACIÓN (POE) 

¿Considera necesario tener escrito los pasos 
a seguir en la elaboración de una alimento? 

Si es si conteste ¿qué utilidades le advierte? 

SI 70% 
 Estandarizar el procedimiento y producto 
 Saber cuáles son los pasos a seguir en la elaboración de un 

alimento 
 Estandarizar el producto 
 Lograr la seguridad del operador. 
 Evitar contaminaciones cruzadas 
 Disminuir los riesgos de contaminación 

NO 30% 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE SANEAMIENTO (POES) 

¿Considera necesario tener escritos  los 
pasos a seguir en la limpieza y desinfección 

de instalaciones, maquinaria, utensilios y 
personal?      

 

Si es si conteste ¿qué utilidades le advierte? 

SI 95% 

 Para una mejor organización de las personas encargadas y para 
que quede bien establecido por cualquier cambio de personal 

 Ordenamiento en el trabajo  
 Como comprobación de proceso y detectar errores ante una 

contaminación 
 Obtener un producto de  calidad, y prevenir alteraciones 
 Optimizar el uso de los recursos 
 Estandarizar resultados, procedimiento y producto 
 Seguridad alimentaria e higiene, prevención de ETAS 
 Seguridad laboral 
 Mejorar la producción 

NO 5% 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO (POEM) 

¿Considera necesario tener escritos  los procedimientos que 
definen el mantenimiento de equipos y utensilios utilizados en 

la elaboración de los alimentos y de las instalaciones de la 
industria?      

¿Qué utilidades le advierte? 

SI 94% 

 Mejor organización del trabajo 
 Un trabajo en equipo más efectivos 
 El funcionamiento correcto de todas las 
maquinarias 
 Necesaria para asegurar la calidad alimentaria 
 Mejora el funcionamiento de los entornos 
formativos 
 Conserva la vida útil de las herramientas y 
maquinarias  
 Estandarización del mantenimiento 
 Para que quede establecido las acciones de 
mantenimiento, para su uso por el personal 

NO 6% 

 

Por su parte como resultado de la segunda parte del proyecto (año 2020-2021), se logró 

la confección de los POEs de los productos elaborados: chorizo seco y longaniza; 

mermelada de frutilla,  higos, manzana, pelones, naranja y tomate; quinotos y zapallo en 

almíbar; dulce de leche; fraccionado miel; escabeche berenjena y conejo; envasado de 
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huevos frescos; queso Pategras y refractómetro. Cada uno de los documentos contó 

además con los registros necesarios para asegurar su cumplimiento y control.  

 

Consideraciones  

El presente trabajo se centralizó en los beneficios que trae la introducción de ciertas 

innovaciones en el desarrollo de alimentos en los contextos de la educación agraria y las 

ventajas que esto tiene con el desarrollo local de espacios rurales. En este sentido los 

establecimientos educativos, juntamente con las instituciones públicas y privadas 

locales, juegan un papel importante en el desarrollo de ventajas competitivas 

territoriales que respondan a los cambios en los mercados. 

Es en este sentido que la educación media agraria en la actualidad no solo debe 

contribuir con una formación integral, sino también dotar a los técnicos agropecuarios 

de incumbencias que den respuestas a las necesidades locales, nacionales e 

internacionales, en acuerdo a los procesos de reconversión productiva que caracteriza a 

las últimas décadas. De ahí que la inclusión en los trayectos formativos de los conceptos 

de calidad de alimentos y de los sistemas que la aseguren, adaptados a las 

particularidades locales pero en articulación con los requerimientos globales, son un 

aspecto a considerar como significativo a la hora de actualizar las currículas educativas. 
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Resumo 
 
Este projeto visa propor cenários de recuperação para as economias e realidades sociais 
por meio da criação de ferramentas de gestão. Especificamente, pretende-se desenvolver 
um curso a distância sobre o momento atual por que a sociedade está passando e os 
possíveis cenários de retomada em nível socioeconômico; elaborar relatórios de análise 
das oportunidades, ameaças, forças e fraquezas locais; elaborar boletim socioeconômico 
com os principais impactos da pandemia na realidade local; desenvolver um APP em 
sistema Android, com todos os relatórios produzidos pela pesquisa; propor eventos para 
divulgação dos resultados e mobilização da sociedade regional. Nesse sentido, utilizar-
se-ão planos de ações, relatórios, aplicações digitais e outros ferramentais de gestão para 
contribuir na discussão socioeconômica com a realidade local. A metodologia deste 
projeto é colaborativa, podendo ser modificada e adaptada conforme demandas das 
realidades locais. 
 
Palavras-chave: Covid-19; Crise; Impactos. 
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Texto do Trabalho 

 

O novo Coronavírus (Covid-19) é uma emergência de saúde pública que vem 

causando, em um contexto recente, uma preocupação internacional. Comparada com 

doenças epidêmicas anteriores, a Covid-19 se espalhou de forma mais rápida devido a 

características próprias do vírus, ao mundo cada vez mais interconectado dos dias de hoje 

e também ao foco da epidemia ter ocorrido na China, que é uma área populosa, com 

grande circulação de indivíduos de todas as partes do mundo (NAQVI, 2020; PEERI et 

al., 2020).  

Ademais, o impacto da Covid-19 vai muito além das questões de saúde pública, 

sendo necessária a tomada de fortes decisões econômicas (NERSISYAN; WRAY, 2020; 

WILLIAMS, 2020). Algumas decisões econômicas precisam ser tomadas, conforme 

Nersisyan e Wray (2020), dentre elas a renegociação das dívidas das famílias durante esse 

período de crise e atenção às particularidades das comunidades carentes. Outras decisões, 

conforme Mattei (2020), estão relacionadas a garantir o funcionamento das empresas por 

meio de aspectos relacionados à manutenção do seu capital de giro, preservar os níveis 

de emprego e de salário dos trabalhadores e atender àqueles que estão excluídos 

economicamente.  

Ainda nessa perspectiva, autores como Minsky (2013) defendem uma forte 

intervenção do Estado na economia, através de políticas fiscais e monetárias, visando 

preservar o emprego e a renda das famílias. Ademais, a geografia em desenvolvimento 

sobre a pandemia demonstra que nem todos os países são impactados da mesma forma 

pela Covid-19.  

O mesmo princípio pode ser aplicado quando se refere a regiões dentro de um 

mesmo país como, por exemplo, o norte da Itália e a região de Nova Iorque, nos Estados 

Unidos (NAQVI, 2020). Isso é válido da mesma forma para o Brasil, que não pode ser 

tratado apenas como uma unidade, tendo em vista o seu aspecto territorial de continente. 

É a partir dessa premissa que análises socioeconômicas de um país como um todo são 

importantes. Porém, mais importantes ainda são as análises que levam em consideração 
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as particularidades regionais a fim de que cada situação possa ser detalhada e que as 

recomendações as levem em consideração.  

É esse o motivo para o desenvolvimento deste projeto, que tem por objetivo 

dialogar com municípios, empresas e associações com disposição de agir ativamente no 

sentido de estimular a sociedade e suas lideranças a assumirem responsabilidades sobre 

processos que podem estimular a geração de renda, a formação de lideranças capazes de 

lidar com a Gestão de Crises, bem como a melhoria nas condições de vida da população 

e o combate aos efeitos socioeconômicos deletérios dessa pandemia. Um observatório 

socioeconômico com dados dos impactos que essas variáveis sofreram nas economias 

locais serve, em um primeiro momento, como um sistema de informação que pode pautar 

uma tomada de decisão. A partir disso, a proposta do observatório não é apenas ser 

informativo, mas demonstrar quais medidas podem ser tomadas e seus reflexos a fim de 

colocar em debate atitudes intervencionistas das administrações públicas locais 

pesquisadas.  

Assim, a Covid-19 exige respostas urgentes. Além das medidas de saúde, são 

necessárias políticas e outras ações para suavizar os impactos negativos socioeconômicos 

da crise (PNUD, 2020). Ademais, é necessária a promoção de parcerias eficazes para 

abordar as disparidades econômicas da doença (RODELA et al., 2020). A partir disso, a 

proposição deste projeto, além de demonstrar o impacto das questões socioeconômicas, 

irá sugerir, medidas para minimizar esses impactos e de que maneira, tanto conceitual 

como numérica, isso vai acontecer.  

Em consonância com os objetivos e metas propostas, os principais indicadores de 

progresso deste trabalho, ao final de cada mês de projeto, é verificar uma situação 

diferente da inicial do trabalho. Nesse caso, contribuir por meio de três eixos: teórico, 

prático e empírico. O eixo teórico tem por objetivo fomentar e reforçar as discussões, 

relações e dilemas sobre o cenário de realidades locais em relação à pandemia da Covid-

19. Também é função do eixo teórico contribuir para maiores discussões no âmbito da 

gestão pública e social dentro do contexto do desenvolvimento regional. O eixo prático 

deste estudo tem a função de ser uma fonte de informação para a sociedade bem como a 
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sua população sobre como as informações e seus impactos se encontram em sua realidade 

para sustentar eventuais planos de ação futuros. Por último, o eixo empírico deste estudo 

visa fornecer um plano de trabalho e uma ferramenta de gestão para eventuais ações 

futuras a serem realizadas nas diversas realidades locais. Ao final do projeto, espera-se 

que os resultados forneçam subsídios para que medidas futuras possam ser tomadas a fim 

de auxiliar na melhoria das questões de desenvolvimento local e de acesso à informação 

da população. A repercussão dos resultados dar-se-á por meio de publicações de trabalhos 

em revistas e congressos pertinentes, além da divulgação dos resultados através de sites, 

redes sociais, aplicações digitais e workshops 
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Sustentabilidade em Artesanato de Bonecas de Pano1 
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Resumo 
 
A prática do artesanato, é tão antiga quanto a história do homem e presente em todas as 
sociedades e culturas, seja na forma de utilitários ou estética. Nesta práxis temos a 
confecção de bonecas de pano, utilizadas de diversas maneiras, como brinquedos, adornos 
ou em rituais. Em toda e qualquer atividade humana existe a geração de impactos 
ambientais. Este trabalho visa entender o quão sustentável é a produção de bonecas de 
pano produzidas artesanalmente, levantando os principais impactos e como este são 
geridos. Para este trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e uma 
entrevista aberta com uma artesã sobre o processo produtivo e os impactos ambientais 
gerados. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, artesanato, bonecas de pano. 

 

Introdução 

O artesanato está presente na história desde as eras antigas. Egípcios, Gregos, 

Mongóis, Indígenas entre outros povos, possuem uma vasta gama de patrimônio cultural 

oriundo do artesanato. Com a necessidade de se produzir utilitários e adornos, o ser 

humano começou a expressar sua capacidade criativa e produtiva como artesanato. 

Artesã(o) “é a pessoa que fabrica manualmente determinadas peças ou produtos, de olaria, 

carpintaria, tecelagem, renda.” (FERREIRA, 2010). Um tipo de artesanato produzido em 

toda a história, são as bonecas de pano, utilizadas como brinquedos, adornos ou em 

rituais, como uma forma de espelhar a imagem do ser humano.  

Temos exemplos culturais na fabricação de bonecas de pano, como as Abayomis 

feitas pelas negras com retalhos de suas saias, para acalentar seus filhos durante as 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Graduanda de Licenciatura em Matemática pela Faculdades Integradas de Ariquemes, formada em Comércio Exterior, 
especialista em Controladoria e Finanças. E-mail: nana_2012@hotmail.com  
3 Doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, Mestre em Ciência Ambiental, 
Engenheiro Florestal, Geógrafo e Pedagogo. E-mail: cmg2209@hotmail.com 
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terríveis viagens a bordo dos navios negreiros (exemplo na Figura 1). De origem 

Escandinava as Tildas, dos americanos as bonecas de oração, feitas de lenço durante a 

guerra civil norte americana. Os austríacos utilizavam as bonecas Waldorf, como 

ferramenta para análise psicopedagógica de crianças. As bonecas de pano são uma forte 

marca da arte popular e folclore, fazem parte de todas as culturas espalhadas pelo mundo, 

com suas características e sua relevância econômica dentro do ramo do artesanato. 

 
Figura 1: Boneca Abayomi (foto: Mariana Cardoso do Nascimento) 

Junto com a confecção destas bonecas, temos a figura da(o) artesã(o), que gera 

impactos ambientais na sua produção, comercialização e disposição final. 

 

Objetivos 

Os comportamentos frente as necessidades sociais, econômicas e ambientais do 

microempreendedor artesão na confecção de bonecas de pano gera demandas e produz 

impactos ambientais. Desta forma este trabalho possui como objetivo verificar o quão 

sustentável é a produção artesanal de bonecas de pano, através de um estudo de caso.  

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Para o desenvolvimento desse artigo foram utilizados os seguintes métodos: 

levantamento bibliográfico, documental e um estudo de caso.  

O levantamento bibliográfico consistiu em um levantamento de informações 

através de artigos, teses, dissertações, livros e outros tipos de materiais já cientificamente 
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elaborados. O levantamento documental é baseado em textos e outros documentos de 

internet que embasarão o artigo. Gil (2002) classifica a pesquisa bibliográfica como um 

material de excelência, já elaborado, constituído de livros e artigos científicos e pesquisa 

documental aquela baseada em textos que não tiveram um tratamento analítico científico 

ou que ainda podem ser reelaborados dependendo da utilização. Foi realizada uma 

entrevista aberta qualitativa com uma artesã que produz as bonecas de pano, em 05 de 

outubro de 2018, para entender melhor a produção e os impactos gerados.  

 

Resultados, discussão e análises 

Terezinha Conceição, 68 anos, solteira, artesã a mais de 40 anos, que utiliza o 

artesanato como complementação da aposentadoria produz principalmente bonecas, 

como as mostradas na Figura 2. A entrevistada vem de uma família de alfaiates e 

costureiras, cuja sua mãe e tias faziam bonecas de pano para ela brincar e ela começou a 

fazer tais bonecas. O artesanato foi importante não somente na questão financeira, mas 

também como terapia mental e emocional para enfrentar um tratamento contra o câncer. 

Quando questionada sobre a origem dos materiais e os resíduos gerados, a artesã 

demonstrou uma consciência ambiental, tentando utilizar na maioria das vezes fibras 

naturais, não realizando tingimento químico e destinando os carreteis para reciclagem e 

reutilizando as sobras de tecido e fios como enchimento de bonecas. A artesã salientou, 

que nunca havia visto, mas tinha ciência de trabalho escravo, baixas remunerações e 

outras práticas trabalhistas abusivas, praticadas contra colegas artesãs(os). 

 
Figura 2: Bonecas de pano produzida por Terezinha Conceição (foto: Mariana Cardoso do Nascimento). 
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A concepção clássica de sustentabilidade se baseia em um tripé composto de 

ambiental, social e econômico. Transportando esta visão para o artesanato percebemos 

que para ser sustentável esta prática precisa ser pautada na menor geração de impactos 

ambientais negativos possível 

Segundo Sebrae (2014) o artesanato sustentável para microempreendedores, 

consta os três pilares da sustentabilidade como parâmetro para o artesão se adequar à 

essas práticas de responsabilidade socioambiental. O pilar social, compreende o capital 

humano, como a regularização legal do trabalhador. No ambiental a sugestão está nos 

materiais reciclados como insumo e o descarte correto de seus produtos. No econômico 

o retorno no valor monetário, como negócio mais competitivo, na redução de custos, 

agregação de valor aos produtos e na cadeia de valor. (SEBRAE, 2014) 

O tecido esconde muitos dos impactos ambientais. Para manter a saúde dos 

agricultores, a água e o solo preservados dos impactos da fabricação dos tecidos há muito 

que se fazer. Além dos pesticidas utilizados na produção das fibras dos tecidos da 

fabricação de bonecas, existem os efluentes gerados no processo produtivo têxtil, com 

várias substâncias químicas contaminantes. Além disto, a produção gera diversos 

resíduos, que muitas vezes, podem não ter a destinação correta. O maior impacto causado 

no meio ambiente acontece através da utilização de produtos químicos, como os corantes 

nas atividades de finalização e tingimento dos tecidos, pois utiliza-se água durante o 

processo da lavagem, coloração, aquecimento e resfriamento (FERREIRA, 2011). 

 

Considerações  

A necessidade de pensar em um bem maior que abrange toda sociedade e o 

ambiente em que vivemos é uma forma de agregação de valor para as empresas. Valor 

esse agregado em produtos, serviços, lucro financeiro, ético, no bem-estar social interno 

e externo, e no bem ambiental para preservação da vida. A sustentabilidade praticada por 

artesãs(os) nos lembra da importância do fator humano dentro do mundo dos números, 

estratégias e gestões. Ao aprimorar nossa capacidade de enxergar as práticas, sociais, 

ambientais, sustentáveis, de progresso e da conscientização tem melhores resultados.  
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Na confecção das bonecas de pano, pude perceber a sintonia com a 

sustentabilidade na produção e comercialização, ao contrário da geração e aquisição de 

insumos, que ainda é precária nesse quesito. A artesã entrevistada, deixa claro que seus 

esforços para agregar este valor social e ambiental são uma preocupação constante, a 

partir da confecção até a venda das bonecas, seja com a reutilização de materiais, 

destinação de resíduos, utilização de iluminação natural e utilização de tecidos naturais.  

Contudo, a artesã não se preocupou com os impactos oriundos dos insumos 

utilizados. Ela utiliza tecidos de algodão, sem verificar se a origem teve utilização de 

agrotóxicos e pesticidas e possíveis tratamentos químicos destas fibras para confecção 

dos tecidos. No pós-venda, a artesã também não levantou os impactos gerados.  

Com a constante evolução da preocupação ambiental, nota-se a maior interesse 

em fornecer produtos e serviços sustentáveis. No entanto esta temática, ainda necessita 

de mais pesquisas e conscientização dos danos que geramos no planeta, para melhores 

resultados com menores impactos. 
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Resumo 
 
O projeto de extensão intitulado Uso da Cama Sobreposta (deep bedding) na Criação de Suínos - 

Difusão na região central do Rio Grande do Sul  tem por objetivo apresentar ao produtor rural um 

sistema de criação de suínos agroecológico, mais sustentável e mais econômico se comparado ao 

sistema tradicional. Através de palestras, dias de campo, lives e a confecção de um manual técnico 

abordando o tema, o projeto busca gerar incentivos aos pequenos produtores. Estas ações estão 

sendo executadas pelo Departamento de Zootecnia/CCR/UFSM, em parceria com o 

Departamento de Solos/CCR/UFSM, Colégio Politécnico/UFSM, Emater Regional de Santa 

Maria/RS, Prefeitura de Nova Palma/RS e Prefeitura de Santa Margarida do Sul/RS. Espera-se 
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que, através do projeto, o sistema possa ser adotado por muitos produtores e assim minimizar os 

danos ambientais causados pelo sistema de criação tradicional. 

Palavras-chave: Extensão; Suínos; Cama Sobreposta; Instalações. 

 

Introdução 

A criação de suínos em sistema de cama sobreposta (Deep Bedding), consiste no 

alojamento dos animais em instalações que possuam uma camada de material orgânico, 

tais como maravalha, casca de arroz, palha de milho com sabugo e feno entre outros 

materiais.  

Na década de 90, o Centro Nacional de Pesquisas em Suínos e Aves/Embrapa 

desenvolveu este sistema como forma alternativa aos sistemas convencionais de criação 

de suínos. O intuito principal é o de reduzir o custo de implantação, maior facilidade no 

manejo de dejetos, menor poder poluente e maior conforto e bem-estar aos animais. 

(DALLA COSTA, et al. 2006). A principal vantagem observada em sistemas já 

implantados é a compostagem (in situ) dos dejetos, fazendo com que sejam reduzidos os 

riscos de poluição ambiental e valorizando os dejetos para fins agronômicos (OLIVEIRA, 

2020). 

O projeto conta com a participação ativa de alunos da graduação e pós-graduação, 

sendo fundamental o envolvimento dos acadêmicos para sua formação pessoal e 

profissional, considerando o envolvimento de todos os elos que nortearão o projeto. 

Portanto, ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, e através da participação das 

instituições parceiras nas ações de extensão será possível estabelecer relações 

interdisciplinares. 

Objetivo Geral 

Apresentar aos produtores rurais da região central do RS o sistema de criação de 

suínos em cama sobreposta, enaltecendo o fato de este ser agroecológico, mais econômico 
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e sustentável. Proporcionar a economia na instalação, no consumo de água e a mitigação 

dos danos ambientais. 

 

Objetivos específicos 

- Proporcionar conforto e bem-estar aos animais através das instalações; 

- Incentivar o uso da cama sobreposta como adubo orgânico, reduzindo o uso dos 

adubos químicos e consequentemente, aumentando a rentabilidade da 

propriedade; 

- Possibilitar o treinamento de alunos de graduação e pós-graduação acerca do 
tema; 

- Implantar unidades demonstrativas nos municípios participantes do projeto; 
- Publicar uma cartilha técnica sobre o tema em questão. 

 Materiais e Métodos  

Em parceria com a EMATER- RS, estão sendo realizadas sucessivas visitas 

(Figura 1) aos produtores familiares de Santa Maria e região que já desenvolvem o 

sistema Deep Bedding buscando se inteirar da realidade existente nas mesmas. Será feito 

um levantamento de dados para cada propriedade identificando o grau de tecnificação, 

número de animais, tipo de substrato utilizado, infraestrutura e mão-de-obra disponíveis, 

realizando assim, uma “radiografia” que nos possibilitará sugerir melhorias fortalecendo 

os empreendimentos suinícolas já existentes. Os produtores familiares que não realizam 

a criação de suínos e que desconhecem o sistema Deep Bedding também estão sendo 

visitados. Nessas, explicamos como desenvolver a criação e caso demonstrarem interesse 

em ingressar na atividade, avaliamos a qualidade das instalações pré-existentes, todos os 

pontos positivos, bem como as dificuldades e elaboramos um projeto de acordo com a 

particularidade de cada.  
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Figura 1: Visita técnica a produtor  

 

FONTE: Os autores  

Resultados, discussão e análises 

Espera-se que ocorra a implantação do sistema de criação de suínos em camas 

sobrepostas em várias propriedades rurais, gerando assim melhorias no meio ambiente 

rural com ênfase na qualidade da água (menor contaminação), redução no consumo de 

água na cadeia produtiva de suínos. O uso agronômico da cama como adubo orgânico nas 

culturas existentes nas propriedades reduz drasticamente os gastos com fertilizantes 

químicos. O projeto visa também o treinamento de 50 alunos de graduação e de pós-

graduação, bem como a publicação de informes técnicos para serem distribuídos aos 

produtores rurais da região central do RS. 

Considerações  

A busca pela sustentabilidade é o ponto chave da implantação do sistema, tendo 

em vista que a suinocultura é uma atividade de extrema importância, geradora de renda 

tanto em âmbito local, como regional e nacional. O sistema Deep Bedding possibilita o 
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incremento de renda com baixo investimento inicial. Contudo, fica evidente que o projeto 

é capaz de auxiliar os produtores em suas atividades e proporcionar resultados positivos. 
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Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro: a Unifesp em diálogo 

com a sociedade1 
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Resumo 
 

Focado na realização de ações que contribuam com a formulação de novos sistemas de 
governança institucional, empresarial e governamental, que considerem a 
multidisciplinaridade da sustentabilidade, o Estado de Direito e a qualidade das leis e sua 
aplicabilidade, o presente trabalho apresenta o processo de criação da Cátedra 
Sustentabilidade e Visões de Futuro na Unifesp, que tem por objetivo fornecer caminhos 
concretos possíveis, ante o quadro de crise em que os países se encontram, especialmente 
no Brasil, com instruções claras e medidas que possam ser implementadas no nível global, 
nacional e local, de modo que os gestores e empreendedores possam apreender a 
complexidade dos problemas, e enfrentar adequadamente os desafios em busca de 
soluções aos mesmos, requalificando pesquisadores em instituições públicas e privadas e 
a classe política, além da formação de novas lideranças sociais e empresariais. 
 

Palavras-chave: Cátedra; Sustentabilidade; Parcerias; Agenda 2030. 

 
Introdução 

Muitas organizações têm dificuldade em integrar conceitos holísticos e sustentáveis em 

sua política institucional e sistemas de governança, devido à complexidade do tópico, 

desde a compreensão do conceito de sustentabilidade até a sua implementação concreta 

(VIEIRA, 2019). Os problemas cotidianos da gestão pública têm exigido respostas de 

curto prazo, não havendo tempo para integrar todas as suas dimensões. Isso é agravado 

pelo fato de que um planejamento a longo prazo é difícil para muitos gestores públicos 

que estão sob a pressão de demonstrar produtividade e eficiência para a população, em 

sistemas de governança desgastados, pouco democráticos e participativos, burocráticos e, 

por vezes, demasiadamente centralizados (LOTTA, 2019).  

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento sustentabilidade, Estado e sociedade do V Congresso de Extensão da AUGM..  
2 Professor da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, email: zneiman@unifesp.br 
3 Professora da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, email: arabinovici@unifesp.br  
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Já existem alguns espaços acadêmicos de debates sobre os modelos de desenvolvimento 

econômico, segurança alimentar mundial, conservação da natureza, redução da pobreza 

ou justiça distributiva, aspectos importantes presentes hoje na discussão sobre 

sustentabilidade. No entanto, esses tópicos têm sido tratados de forma independente e 

examinados separadamente, conforme o contexto histórico que priorizou, a cada 

momento, certas questões.   

Os teóricos da sustentabilidade entendem que é necessário atentar para o fato de que ela 

exige equacionamento de diversas dimensões, para além da ambiental (meio ambiente) e 

da econômica (economia). Como uma abordagem integradora, é preciso garantir que a 

sociedade adote ações políticas holísticas de sustentabilidade (ROMEIRO, 2012), 

baseadas na ética e na transparência, apoiadas pelos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável previstos na Agenda 2030. 

A necessidade da governança surge, portanto, como espaço de alargamento da 

democracia e da “capacidade de governar”, aperfeiçoando processos decisórios, a 

implementação das políticas e, ainda mais, promovendo a integração transversal das 

mesmas. O primeiro passo necessário para a conquista da governança é a ética dos valores 

comuns que sedimentam a ação e os pactos políticos pela sustentabilidade, em todas as 

instâncias da sociedade (AUTOUNIAN;  FARINON, 2020)   

O princípio da“Sustentabilidade, Bem Viver Social e Ambiental”, de caráter abrangente 

e integrador,  está presente no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Dentre as Políticas Transversais previstas 

no PDI 2016-2020, “forças centrípetas que auxiliam na compreensão do sentido e 

alargam e aprofundam o alcance das práticas institucionais – verdadeiros elementos de 

coesão da experiência unifespiana”, uma delas refere-se ao  meio ambiente e à 

sustentabilidade como uma “preocupação consubstanciada, entre outras medidas, no 

advento do ‘Pensa Unifesp4’, política de excelência que expressa um conjunto de normas 

 
4 Política de Excelência em Sustentabilidade Ambiental, aprovada por meio da Resolução 113/2015, 
disponível em: https://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao113.pdf  
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e diretrizes encarregadas de promover o desenvolvimento sustentável na gestão dos 

diversos campi e estruturas da Unifesp” (Unifesp PDI 2016-2020, p.185). 

Também estão previstas no PDI as “Diretrizes para o Desenvolvimento Institucional da 

Universidade Federal de São Paulo no período 2021-2024”, dentre as quais, mais uma 

vez, se insere a Diretriz Instituinte 10 - “Políticas de gestão ambiental e sustentabilidade: 

implantação e desenvolvimento” (p.247). 

No entanto, apesar do destaque da sustentabilidade como uma das áreas estratégicas da 

Unifesp, sendo, inclusive, inserida em recente iniciativa de participação em Edital de 

Internacionalização (PRINT-CAPES), que precisou ser retirada da versão final do projeto 

enviado justamente pelo fato da universidade ainda não ter uma estruturação interna forte 

e desenvolvida, quando comparada às outras áreas mais consolidadas. 

Objetivos 

A fim de lidar com alguns dos desafios mencionados, e institucionalizar a 

sustentabilidade como um eixo de atuação transversal na Unifesp, o presente trabalho tem 

por objetivo descrever o processo de criação a Cátedra Sustentabilidade e Visões de 

Futuro5 como um órgão complementar da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, com a 

missão, descrita em seu regimento6, de “contribuir com o ensino, pesquisa e extensão 

sobre essa temática no Brasil, a partir da abordagem multidisciplinar por intermédio de 

busca de colaboração acadêmica institucional”. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Para a implementação da cátedra, o processo se deu por meio das seguintes etapas: 

1) Realização de um diagnóstico sobre todas as ações (ensino, pesquisa, extensão e 

gestão) e iniciativas desenvolvidas pela Unifesp que dialogavam com as diversas 

dimensões da sustentabilidade; 

2) Elaboração de um projeto de criação da Cátedra como um órgão complementar 

da Reitoria, com caráter institucional multi-campi; 

 
5 https://catedrasustentabilidade.unifesp.br/ 
6 Regimento Cátedra Sustentabilidade e visões de futuro da Unifesp, diponíve l em: 
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/images/PROEX/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Catedra_Sustentabil id
ade/REGIMENTO_C%C3%81TEDRA_SUSTENTABILIDADE_APROVADO.pdf 
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3) Debate do projeto pelos diversos colegiados da Unifesp, de modo a aperfeiçoar o 

projeto e ampliar a adesão de docentes, técnicos e discentes, com posterior 

aprovação de sua criação, regimento e composição de Conselho Deliberativo; 

4) Convite a toda a comunidade da Unifesp para adesão, com início de reuniões, 

elaboração de projeto de comunicação, e formação de Grupos de Trabalho. 

Resultados, discussão e análises 

Entre 2016 e 2020 um grupo de docentes da Unifesp realizou diversas reuniões para 

dialogar sobre a possibilidade de se criar a Cátedra, culminando em sua aprovação, após 

detalhado diagnóstico que apontou dezenas de ações relacionadas à sustentabilidade, pelo 

Conselho Universitário em novembro de 2020. 

Nesse período, vale destacar algumas ações desenvolvidas até sua aprovação: a) curso de 

extensão sobre a Agenda 2030 que produziu um Livro denominado ‘Leituras dos ODS 

para um Brasil Sustentável” RABINOVICI et al., 2021); b) organização do GTs 

Temáticos, com a participação dos primeiros membros que aderiram ao projeto; c) 

construção de uma parceria com o SESC - São Paulo para o desenvolvimento e ações 

conjuntas já a partir de 2021; d) participação na elaboração do Relatório Luz sobre a 

Agenda 2030, juntamente com outras 56 organizações da sociedade civil; e) criação do 

site institucional e outras ferramentas de comunicação; f) participação do Congresso 

Acadêmico da Unifesp como organizador de mesas de debate sobre sustentabilidade; g) 

participação em grupo de universidades para criação de um selo ODS de Universidades; 

h) representação na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São 

Paulo (CIEA-SP); i) representação na Comissão Municipal de ODS de SP; e j) 

representação no Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. 

 

Considerações  

Os próximo desafios da Cátedra estão relacionados à: a) implementação das 10 metas da 

Diretriz Instituinte descritas no PDI; b) estimular no meio acadêmico brasileiro o uso da 

abordagem multidisciplinar ao estudo da sustentabilidade, da política institucional e dos 
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sistemas de governança; c) formar lideranças políticas, gestores públicos, 

empreendedores e especialistas que se dediquem à busca de soluções para as questões 

socioambientais a partir da abordagem multidisciplinar; d) Promover a cooperação 

institucional e entre professores-pesquisadores de universidade e organizações de 

pesquisa nacionais e internacionais que se dedicam ao ensino e à pesquisa da 

sustentabilidade a partir da abordagem multidisciplinar e da mobilidade de especialistas 

entre as instituições parceiras; e) contribuir para maior oferta de formação em 

Sustentabilidade; Governança e Responsabilidade Social no Brasil; f) estimular 

estudantes de graduação e de pós-graduação (mestrandos e doutorandos) à realizarem 

estudos sobre sustentabilidade a partir da abordagem multidisciplinar; e g) promover 

cursos, seminários e palestras para que abordem as diversas dimensões da 

sustentabilidade de modo transversal e multidisciplinar. 
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Resumen 

La horticultura convencional es altamente demandante de insumos externos y deteriora 
los recursos naturales. Esto, sumado al aumento en las exigencias por alimentos de mejor 
calidad y el respeto por el ambiente, ha aumentado el interés por la agroecología. En este 
sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar de manera multidimensional el grado de 
transición agroecológica en sistemas de producción hortícola de Florencio Varela. Se 
trabajó con 19 establecimientos auto-percibidos agroecológicos o convencionales, 
utilizando la Herramienta para la Evaluación del Desempeño de la Agroecología. De 
acuerdo al análisis la transición agroecológica es aún incipiente, sin embargo, los sistemas 
agroecológicos se destacaron en diversidad, sinergia, eficiencia, reciclado, resiliencia, co-
creación e intercambio de conocimientos, y cultura y tradiciones alimentarias. 

Palabras-clave: sistemas hortícolas periurbanos; agricultura familiar; sostenibilidad; 
encuestas; TAPE 
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Introducción 

La actividad hortícola en Argentina tiene gran importancia social por su participación 

en la alimentación, su contribución al producto bruto, su sustento en pequeñas y medianas 

empresas, y su alta capacidad de generar empleos (García y Hang, 2007). El partido de 

Florencio Varela, en el cinturón verde bonaerense, es un gran proveedor de hortalizas 

frescas. Sin embargo, su manejo convencional intensivo es altamente dependiente de 

insumos externos y ha generado deterioro de los recursos naturales (Paladino et al., 2018). 

A su vez, están en aumento las exigencias de los consumidores por alimentos de mejor 

calidad y el respeto por el ambiente (Fraj y Martinez, 2004).  

Ante este escenario, la agroecología se presenta como camino alternativo hacia 

sistemas alimentarios sostenibles. La agroecología es considerada un campo científico, 

un conjunto de prácticas agrícolas y un movimiento social (Wezel et al., 2009). Su 

enfoque sistémico se basa en los conocimientos locales y ecológicos, reivindica al capital 

social y hace frente al uso de agroquímicos. Se destacan sus impactos positivos sobre el 

ambiente (Modernel et al., 2018), la seguridad alimentaria, la nutrición (Luna y Sørensen, 

2018) y los ingresos familiares (D'Annolfo et al., 2017).  

La herramienta para la evaluación del desempeño de la agroecología (TAPE) fue 

desarrollada para generar pruebas globales y comparables sobre el rendimiento 

multidimensional de la agroecología. Su primer paso es caracterizar la transición 

agroecológica basándose en los 10 elementos de la agroecología (FAO, 2019) y permite, 

entre otros, comparar niveles de transición (Mottet et al., 2020). Actualmente, TAPE se 

aplica en más de 10 países, entre ellos Argentina, México, Nicaragua y Perú. 

Objetivo: evaluar el grado de transición agroecológica de sistemas de producción 

hortícola del cinturón hortícola de Florencio Varela. 

Materiales y métodos 

Se utilizó el primer paso de la herramienta TAPE (FAO, 2018). Los elementos 

diversidad, sinergias, eficiencia, resiliencia y reciclaje caracterizan las prácticas de 

manejo y criterios de innovación; en tanto que, los aspectos sociales y el entorno favorable 

se abordan a través de los valores humanos y sociales, la co-creación e intercambio de 
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conocimientos, la cultura y tradiciones alimentarias, la economía circular y solidaria, y 

la gobernanza responsable. Cada elemento es evaluado a través de indicadores puntuados 

en una escala de 0 (modelo convencional) a 4 (modelo agroecológico), en función de las 

características del establecimiento en estudio. Producto de dicha puntuación, surgen como 

resultados parciales los porcentajes de cada indicador respecto a una situación ideal, y 

como resultado final, el grado de transición a la agroecología (% TAE) respecto a un 

sistema agroecológico modelo.      

Se trabajó con 19 productores de Florencio Varela. Entre ellos, diez auto-perciben su 

modelo productivo como Agroecológico (A) y nueve como Convencional (C). Todos los 

establecimientos tienen más de 30 años de producción hortícola. Los sistemas con modelo 

A tenían modelo C, pero, a partir del año 2011 y gracias al impulso de un productor 

interesado en la sostenibilidad, están en vías de transición a la agroecología. Para evaluar 

las diferencias entre A y C se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon (Mann-

Whitney U), considerando un p < 0,05. 

Resultados, discusiones y análisis 

El índice TAE para el conjunto de casos evaluados fue de 39 %, lo que evidencia que 

la transición a la agroecología es incipiente en estos sistemas en comparación con los de 

otras regiones de Argentina (Álvarez et al., 2019). Aun así, los resultados reflejan un 

mayor grado de avance en los sistemas auto-percibidos como A que en los C, con valores 

de TAE de 43 % (35-61) y 32 % (27-47), respectivamente.  

De los 20 indicadores que caracterizan a los aspectos de manejo e innovación, nueve 

presentaron mejoras en A en comparación con C, involucrando a cada uno de los 

elementos (Figura 1). El indicador animales presentó índices bajos, sin embargo, los 

sistemas A mostraron una mejora con respecto a los C, que se tradujo en una mejora en 

el indicador silvopastoralismo y agrosilvopastoralismo. Los sistemas del cinturón verde 

se especializan en horticultura, siendo poco frecuente la incorporación de animales. La 

gallina fue el único animal proveedor de alimentos. Como proveedor de servicio, el perro 

fue destacado, por su rol en vigilancia y protección de la cosecha en el periurbano. 
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La eficiencia, fue el elemento donde se observaron mayores avances en la transición, 

dentro del contexto manejo. Mientras los niveles de productividad fueron semejantes, los 

sistemas A presentaron, respecto de los C, avances en el manejo ecológico de (a) la 

fertilidad y (b) las plagas y enfermedades, y mayor eficiencia en el uso de insumos 

externos. Esto estaría beneficiando a la salud humana y al ambiente (Mie et al. 2017). 

En los sistemas A existe un mayor nivel de reciclaje de nutrientes y biomasa que en 

los C, sin embargo, resta potencial para ser explotado. La especialización en horticultura, 

no solo se refleja en pocos animales, sino también en el destino de las especies vegetales 

cultivadas. A pesar de la alta diversidad de cultivos, tanto A como C, cultivan casi 

exclusivamente especies para cosecha. Esto implica elevada exportación de la biomasa 

producida. La implementación de cultivos de servicio, e.g. abonos verdes multiespecie, 

podría ser una alternativa para mejorar la transición (Hansen et al. 2021). 

Finalmente, los sistemas A presentaron mejoras en la estabilidad de ingresos y 

producción, y el endeudamiento, ambos indicadores de resiliencia.  

Figura  1- Aspectos de manejo y criterios de innovación. Los círculos indican los valores medios para los 

establecimientos. El color verde representa a los sistemas A y el rojo a los C. ns: no significativo, *p<0,05, 
**p<0,01 de acuerdo a la prueba de Wilcoxon.  

1037



                              
De los 17 indicadores que caracterizan los aspectos sociales y de entorno favorable, 

cuatro presentaron mejoras y uno presentó un retroceso, en A en comparación con los C, 

involucrando a tres de los cinco elementos (Figura 2). Co-creación e intercambio de 

conocimientos fue el elemento con mejores índices en esta categoría. Sumado a esto, los 

sistemas A presentaron una mejora en el acceso e interés por el conocimiento 

agroecológico así como en la participación en redes y organizaciones de base.  

El empoderamiento de las mujeres fue el único indicador que presentó un retroceso en 

A respecto de C, comportándose de manera contraria a lo esperado. Sin embargo, cabe 

señalar que son tres las mujeres a la cabeza de establecimientos A, y una en C. 

Un aspecto a destacar en A es la mejora en la dieta y la consciencia nutricional. Esto 

podría deberse (a) a un mayor interés por dietas saludables que acompañaría al interés por 

la producción sostenible (Mie et al. 2017), y/o (b) al aumento en la diversidad y la 

provisión de alimentos del sistema productivo (Luna y Sørensen, 2018). 

Consideraciones: En pos de continuar con la transición agroecológica, es necesario 

trabajar sobre los aspectos asociados a indicadores que poseen índices menores a 50, 

identificando a su vez si la causa del bajo grado de avance es económica u organizacional. 

Una condición limitante identificada en la zona estudiada es la tenencia de la tierra. En 

los sistemas A, sólo dos productores son dueños (padre e hija), mientras los restantes 

alquilan. Esto condiciona a las inversiones con beneficios a largo plazo, incluyendo 

Figura 2- Aspectos sociales y de entorno favorable. Los círculos indican los valores medios para los 
establecimientos. El color verde representa a los sistemas A y el rojo a los C. ns: no significativo, *p<0,05, 
**p<0,01 de acuerdo a la prueba de Wilcoxon. 
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aquellas relacionadas con (a) la diversidad, como la incorporación de árboles frutales, o 

(b) la infraestructura, como la captura y almacenamiento de agua. 
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Proyecto Granada, la comunidad de estudiantes de innovación social
de la Universidad de Chile1

Ariel Pavez2
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Resumen

Proyecto Granada es una comunidad de estudiantes de innovación social, con 5 años de
experiencia y con más de 30 proyectos asesorados, la cual nace desde la necesidad de
generar cambios transformadores en la sociedad y la cultura del país, a través la
innovación social, enmarcada en el rol público social de la universidad de Chile y en un
espíritu estudiantil en pos de los cambios.

Palabras-clave

Proyectos de innovación, innovación social, comunidad estudiantil,

Introducción

En Chile, y en Latinoamérica, se vive en una complejidad de problemáticas y desafíos
de diversas dimensiones por resolver, las cuales pueden ser enmarcadas dentro de la
falta de una construcción trascendente de identidad cultural, es por ello que en la
actualidad se ven conflictos que segmentan al país, falta de confianza en las
instituciones y por lo tanto escasa sensación de comunidad que existe actualmente en la
sociedad.

La raíz del problema se encuentra en el paradigma que incentiva el sistema capitalista
en nuestra sociedad. Dentro de este sistema se destacan 3 características: La primera
característica es la desarticulación cultural que significa un sistema donde se busca
como finalidad del ejercicio laboral la recaudación de capital, la segunda es el
paradigma extractivista mediante el cual opera nuestro sistema, se plantea desde el

4 Estudiante de ingeniería civil de la universidad de Chile
3 Estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Chile
2 Estudiante de ingeniería civil industrial de la Universidad de Chile

1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 3 – Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congreso de Extensión de
AUGM.
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capitalismo que la cantidad de recursos naturales que se extraen para el giro de la
economía no permite el abasto equitativo para cada uno de los grupos sociales, y la
tercera corresponde al carácter colonialista que tiene el sistema neoliberal que está
implementado en Chile, este entrega una jerarquía social basada en el capital social que
pueda adquirir una persona, a través del poder económico, el poder político, la
validación en grados académicos, etc. Esto en términos culturales inhibe la habitación
de otras formas de comportamiento, lo cual corresponde a la estrategia de colonización
que tiene el paradigma occidental de la actualidad.

En base a los puntos anteriores, se ha diagnosticado la falta de confianza interna de la
sociedad chilena. Primero, en el contexto de hostilidad que se genera al haber
mecanismos de segregación social dentro de nuestro país. Segundo, por la competencia
que significa la búsqueda de capital social en base a recursos escasos, y el
desplazamiento cultural que acompaña el paradigma implantado. Y tercero, por la falta
de una identidad cultural que congregue a las personas e invite a la colaboración.

Finalmente, la problemática a abordar consiste en construir estrategias para transformar
el quehacer ciudadano en actividades evaluadas en base a la ecología nacional que
tengan como objetivo la construcción de una identidad cultural como país y la búsqueda
de estrategias para replantear los valores que conforman el capital social, de forma que
incluya y sustente las culturas y/o grupos sociales. En este contexto Proyecto Granada,
nace como una organización de estudiantes con la finalidad de introducir un paradigma
colaborativo en la sociedad chilena. Para lo anterior el enfoque de la organización está
en la formación integral de estudiantes en torno al compromiso con la sociedad, y en
impulsar y asesorar proyectos estudiantiles de innovación social que impacten cualquier
rubro de la economía chilena.

Objetivos

La recepción e incubamiento de emprendimientos sociales, es solo el medio por el cual
se pretende realizar cambios estructurales a los paradigmas que están instaurados hoy en
día en la sociedad chilena. En un principio se pretende contribuir con el desarrollo y
generación de nuevos modelos de economía. El objetivo de estos es que sean
sustentables en todo aspecto, es decir, que puedan subsistir en el tiempo de manera
armónica con el ecosistema, la sociedad y además sustentarse de manera viable
económicamente, sin ser el fin de estos la maximización de utilidades si no que el
bienestar social. “El objetivo del Proyecto Granada es contribuir con el desarrollo y
generación de nuevos modelos de economía sustentables que maximicen el bienestar
social, mediante … ”
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● Vincular, formar e incentivar a estudiantes de la FCFM5 en torno al desarrollo de
proyectos de innovación social.

● Contribuir a la formación de profesionales empoderados al servicio de la
comunidad.

● Crear ambientes colaborativos multidisciplinarios dentro de la facultad.
● Convertir a Beauchef en el núcleo de emprendimiento social en Chile.
● Convertir a Beauchef y a la Universidad de Chile como propulsores de una

reconstrucción cultural chilena.
● Transformar el quehacer estudiantil desde un objetivo ecológico para con la

economía y la sociedad. (Ecología medioambiental, social, cultural)

Metodología

Proyecto Granada tiene cuatro líneas de trabajo: Formación de estudiantes, Apoyo
metodológico, Fondo Granada y Vinculación con la comunidad universitaria.

● Formación de estudiantes: Proyecto Granada realiza charlas abiertas a la
comunidad estudiantil con el objetivo de informar, motivar y dar a conocer
emprendimientos de innovación social como referentes para invitar a los
estudiantes a este tipo de proyectos. En las charlas el o los charlistas muestran
sus visiones y experiencias, y luego los participantes del evento pueden
interactuar entre sí y también con los expositores. En segundo lugar, dentro de
Proyecto Granada se capacita a sus miembros en la metodología de apoyo a
proyectos, además de potenciar la formación de redes entre sus miembros y el
fortalecimiento de la comunidad.

● Apoyo metodológico: Los proyectos estudiantiles que se integran al ecosistema
de Granada pueden ser apoyados por estudiantes con experiencia en apoyo
metodológico de proyectos de innovación social. La metodología se encuentra
dividida en 5 grandes etapas, las que se aplicarán según el avance de cada uno de
los proyectos que soliciten acompañamiento por parte de Proyecto Granada.

● Financiamiento a proyectos: Se ofrece a los estudiantes postular con sus
proyectos al “Fondo Granada” el cual les permite validar hipótesis del desarrollo
de sus proyectos y contar con un importante financiamiento temprano, el cual les
permite progresar en sus investigaciones, desarrollar prototipos de bajo costo y
facilitar la postulación a otros fondos.

● Vinculación con la comunidad universitaria: Proyecto Granada colabora en
conjunto con organizaciones que conforman el ecosistema de innovación y

5 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
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emprendimiento de Beauchef. Entre ellas, se derivan proyectos que pasan por
Granada, como por ejemplo a OpenBeauchef. También se realizan contactos con
organizaciones externas a la FCFM con tal de vincular a la comunidad
universitaria con asociaciones que pueden potenciar el desarrollo de proyectos
de innovación social. Dentro de la facultad también se colabora en conjunto con
los equipos docentes de cursos que tengan algún componente de desarrollo de
proyectos, innovación y emprendimiento dentro de su programa, fomentando la
participación y vinculación de los estudiantes al ecosistema de innovación y a
las redes que ha generado Proyecto Granada.

Resultados, discusiones y análisis

El diagnóstico general que desde Proyecto Granada se ha generado, es que los
estudiantes son altamente capaces de hacer innovación social, pero hoy necesitan
estímulos y habilidades complementarias para lograrlo. También la investigación
realizada muestra una serie de estrategias y acciones que pueden ser utilizadas para
aprovechar la motivación de los integrantes de la comunidad estudiantil, y también para
actualizar la estrategia con la cual se está cumpliendo el rol público y social de la
Universidad de Chile. Las diferentes perspectivas expuestas muestran que existen
intenciones de fortalecer la formación de los estudiantes desde la innovación social u
otras conceptualizaciones del compromiso con el medio. Además, se observa una
oportunidad para flexibilizar las labores docentes y académicas hacia actividades que
aporten a la vinculación con el contexto nacional. La incorporación de nuevas
actividades y estrategias pueden facilitar la vinculación interna de la comunidad, y
también pueden lograr cambiar la realidad del país desde los proyectos, la formación, y
el ejemplo para las otras universidades. Cristobal Omar Ostornol (2019, p. 39)6

Ante los ojos de los integrantes de la comunidad, hay una oportunidad importante en la
cultura interna que tiene la comunidad de la facultad, donde hay grupos de personas que
tienen la capacidad de movilizarse y realizar iniciativas, y hay esfuerzos por vincularse
con el entorno y mejorarlo. Pero no todas las iniciativas son conocidas por los miembros
de la comunidad, no son parte de los medios de información de la Facultad y no tienen
tantos espacios para trabajar y colaborar como aquellas iniciativas que sí son parte del
currículo o parte de las líneas de investigación. Estas iniciativas son un ejemplo
concreto de que en la Facultad existen personas y equipos que están dispuestos a
trabajar por el bien del país, y desde ese punto de vista, la oportunidad de generar un
impacto importante para el desarrollo sostenible del país es real

6 MODELO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA
INGENIERÍA Y CIENCIAS 2019
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Dentro del análisis mencionado es que Proyecto Granada puede seguir trabajando para
maximizar el impacto de los estudiantes en el entorno social y ambiental, como
comunidad de innovación social estudiantil, se tiene un diagnóstico sobre la capacidad
de los mismos alumnos y las bases para seguir potenciando el rol público y social de la
Universidad, a través de la innovación social.

Consideraciones

Con respecto al rol del Proyecto Granada dentro del entorno de innovación social de la
facultad y las consideraciones sobre su posicionamiento y misión, cabe destacar que es
una iniciativa que nace desde y para estudiantes, a diferencia de otras organizaciones
que surgen desde la institucionalidad académica, es por ello que Proyecto Granada ha
sido testigo dentro de una alta rotación de sus miembros, y reclutamiento de estudiantes
de primeros años los cuales carecen de los conocimientos de años posteriores, lo cual
implica que dentro del proyecto existe una transferencia de conocimiento de estudiantes
mayores a los miembros nuevos.

Es importante considerar que dentro del contexto sanitario actual en Proyecto Granada
no se ha dejado de apoyar y promover los proyectos estudiantiles de innovación, e
incluso se ha sido testigo del surgimiento de ideas y prototipos de estudiantes capaces
de aportar en las estrategias y medidas contra la pandemia, es por ello que dentro de
Granada existe la firme creencia que el espíritu estudiantil y el apoyo entre pares es
capaz de generar los cambios y las transformaciones necesarias en la sociedad para
generar una cultura y sociedad de colaboración en pos de un buen vivir.

Referencias
Ostornol, Cristobal. MODELO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE INNOVACIÓN
SOCIAL PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS. In: Ostornol Cristobal. Trabajo de titulación
(Ingeniero Civil Industrial) - Departamento de Ingeniería Civil Industrial, Universidad de Chile,
2019.
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Paradiplomacia em Formação: Cooperação para o Desenvolvimento
do Geoparque Quarta Colônia1

Bárbara Silveira Inácio ROCHA2
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Resumo

O projeto Paradiplomacia em Formação: Cooperação para o Desenvolvimento do
Geoparque Quarta Colônia teve início em outubro de 2020, objetivando elevar o status
de aspirante dado ao Geoparque Quarta Colônia para o reconhecimento internacional.
Inicialmente, foi apresentada a ideia de fomentar a cooperação entre a Quarta Colônia e
a região de Vêneto, na Itália, através de práticas paradiplomáticas, como o irmanamento
de cidades e convênios bilaterais. Vivenciando a realidade de uma pandemia e
dificuldades relacionadas ao processo burocrático, a segunda parte do projeto busca
integrar a região em organizações como a Mercocidades e o Local Governments for
Sustainability (ICLEI), além da inscrição de projetos culturais em editais de captação de
recursos nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Geoparque; Quarta Colônia; captação de recursos; paradiplomacia;

Introdução

A Paradiplomacia contempla um conjunto de atividades com caráter internacional que

envolvem entes subnacionais, no caso brasileiro, estados e municípios. As principais

atividades paradiplomáticas desenvolvidas atualmente são a atuação em eventos

internacionais, participação dos atores em organismos internacionais, assinatura de

convênios e acordos internacionais, captação de recursos e cooperação em torno de

interesses comuns.

5 Professora da Universidade Federal de Santa Maria, co-orientadora da F5 Junior - Consultoria Internacional. Email:
joseli.gomes@ufsm.br

4 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, orientador da F5 Junior - Consultoria Internacional. Email:
gunther.mros@ufsm.br

3 Estudante do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, assessora de projetos da F5
Junior - Consultoria Internacional. Email: martha.nummer@acad.ufsm.br

2 Estudante do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, diretora de projetos da F5
Junior - Consultoria Internacional. Email: barbara.rocha@acad.ufsm.br

1 Trabalho apresentado no Eixo 3 - Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão
da AUGM.
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Os projetos de extensão da empresa júnior F5 Junior - Consultoria Internacional buscou,

a partir da sua atuação, explorar o âmbito da Paradiplomacia no desenvolvimento do

Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco, sendo suas propostas contempladas em

2020, e novamente, em 2021 em editais publicados pela Pró-reitoria de Extensão da

Universidade Federal de Santa Maria, em chamadas internas para possibilitar a conexão

entre os Geoparques e as Empresas Juniores.

O Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco é um território localizado na região

central do estado do Rio Grande do Sul e é formado por nove municípios: Agudo, Dona

Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São

João do Polêsine e Silveira Martins, os quais se reúnem no Consórcio de

Desenvolvimento Sustentável Quarta Colônia (CONDESUS/Quarta Colônia). A

principal característica que qualifica o território como um geoparque é a relevância

paleontológica que a região dispõe devido à diversidade de fósseis de dinossauros e

outros animais. Todos estes fatores, aliados à importância histórica e cultural deste local

e às atividades de desenvolvimento sustentável que a região realiza, possibilitou as

ações da F5 Junior - Consultoria Internacional, que buscam auxiliar no desenvolvimento

e no fortalecimento de projetos culturais e ações de economia sustentável através da

cooperação com organizações e instituições que possam fomentar o crescimento

econômico e cultural da região da Quarta Colônia.

Objetivos

O projeto Paradiplomacia em Formação: Cooperação para o Desenvolvimento do

Geoparque Quarta Colônia, com sua continuação iniciada em julho de 2021, está

fundamentado em três objetivos principais, relativos aos resultados obtidos da primeira

etapa, iniciada em 2020: Mediar a parceria entre o CONDESUS e ICLEI (organização

não governamental internacional que promove o desenvolvimento sustentável); Mediar

a parceria entre o CONDESUS e a Mercocidades (rede de municípios localizados no

Mercosul que busca potencializar a integração regional); Identificar projetos culturais
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realizados nos municípios da Quarta Colônia para participar dos processos de captação

de recursos.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Em outubro de 2020, de forma a estudar as possibilidades de irmanamento, foram

realizados relatórios sobre o perfil de cada cidade localizada na região da Quarta

Colônia, englobando aspectos econômicos e políticos de forma a compreender a

realidade local. Também foram realizadas pesquisas aprofundadas sobre a região de

Vêneto e o mapeamento de suas cidades, analisando o histórico de imigrações e

localizando suas semelhanças em áreas culturais e turísticas. A coleta destes dados foi

realizada através de reuniões virtuais com profissionais da região da Quarta Colônia,

sites oficiais dos governos, acervos municipais e pesquisas individuais na Internet.

Em complemento, entregou-se aos representantes do CONDESUS um documento sobre

o processo de membresia junto às associações internacionais de cidades ICLEI e

Mercocidades para que os gestores públicos pudessem ter maior conhecimento do

funcionamento das organizações e planejar suas ações conjuntas. Este relatório foi

fundamental para delinear as ações da segunda fase do projeto, pois determinaram as

áreas de enfoque e os eixos de candidatura em que o consórcio estará inserido.

A documentação de todas as etapas do antigo projeto também foi utilizada como

material pela nova equipe, que analisou os equívocos passados e conseguiu estabelecer

os contatos com parceiros externos de forma mais eficiente e assertiva.

A segunda fase do projeto pretende, a partir de agosto de 2021, realizar um mapeamento

dos projetos culturais realizados na Quarta Colônia, através de reuniões e coleta de

dados realizados nas secretarias de Cultura e Turismo dos municípios, também

estendendo-se para professores da Universidade Federal de Santa Maria participantes do

Projeto estratégico Geoparques, gerido pela Pró-Reitoria de Extensão, que desejarem

contribuir com o projeto. Com este mapeamento, serão elencados aqueles que serão

inscritos nos editais através de critérios de importância social e cultural. Por fim, haverá

1047



a consumação das parcerias entre os municípios e as organizações para o

desenvolvimento através de reuniões nas quais a F5 Junior - Consultoria Internacional

atuará como mediadora. Os resultados e encaminhamentos serão registrados em forma

de relatórios e fotos (ou capturas de tela, caso seja realizada de forma virtual).

Resultados, discussão e análises

Inicialmente, no âmbito do primeiro projeto de extensão, aprovado em 2020, foram

realizadas capacitações em paradiplomacia com profissionais atuantes na área, sendo

eles: Daniely Votto; Guilherme Suzin; Soraya Pessino; Suelma Rosa; Rodrigo Corradi;

Creomar de Souza; Marden Barbosa; e Matheus Junges. Após isso, iniciou-se o contato

com o CONDESUS e as prefeituras das cidades que compõem a Quarta Colônia. Foi

estabelecida uma parceria com o CONDESUS, visto que as prefeituras estavam

envolvidas com as eleições municipais no final de 2020 e, posterior a isso, detinham

com outras prioridades na agenda com os novos prefeitos.

Devido à pandemia e o isolamento social, o contato e a aproximação com a comunidade

acabaram comprometidos, não sendo possível ouvir e compreender suas demandas de

modo mais aprofundado. Ao mapear o nível de contato e cooperação internacional da

região, buscou-se identificar os irmanamentos das cidades envolvidas na candidatura à

Geoparque com cidades estrangeiras. No entanto, com a limitação documental online

não foi possível identificar tais irmanamentos para resgate da cooperação internacional

já existente.

Atualmente, com a aprovação de novo projeto para continuidade em 2021, as ações

desenvolvidas têm como objetivo firmar parceria entre o Consórcio de

Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia e associações internacionais de

cidades, como o ICLEI e a Mercocidades. Simultaneamente, espera-se a realização de

um planejamento de ações sustentáveis nas cidades da Quarta Colônia, de modo que

haja o fomento da economia sustentável. Planeja-se também o desenvolvimento da
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captação de recursos por editais, para buscar maiores investimentos em projetos

culturais realizados nestes locais.

Considerações

Espera-se, como objetivo principal, auxiliar os municípios da Quarta Colônia na

obtenção do “selo geoparque”, um reconhecimento de nível internacional dado pela

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura para regiões

dotadas de estratégias de desenvolvimento sustentável. Essa conquista garantirá maior

visibilidade para a região, atraindo não apenas investimentos, mas a oportunidade de

turismo e resgate de patrimônio. Ainda, a F5 Junior - Consultoria Internacional deseja

contribuir com o Geoparque Quarta Colônia na obtenção das ODS 9 (Indústria,

Inovação e Infraestrutura) e ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação).

Aspira-se que o projeto Paradiplomacia em Formação: Cooperação para o

Desenvolvimento do Geoparque Quarta Colônia possibilite o fomento e consolidação da

atuação internacional dos municípios da região no cenário internacional. O passado

fortemente ligado à imigração italiana torna a Quarta Colônia uma região altamente

promissora para buscar atenção e recursos no exterior, fortalecendo laços com os países

de origem desses imigrantes e apresentando suas histórias para muitos outros.
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Resumo

O serviço de Captação de Recursos Internacionais desenvolvido pela F5 Junior - Consultoria
Internacional visa a oferecer acesso a recursos para desenvolver diferentes dores do
Geoparque, como: preservação, infraestrutura e conexão com a comunidade. Diante disso,
desenvolveu-se projeto de auxílio na captação de recursos através de editais de diferentes
instituições internacionais, além do mapeamento das organizações financiadoras, submissão
em editais, acompanhamento da submissão e por fim à criação de um manual de captação de
recursos que possibilite à autonomia da comunidade em editais futuros. Para isso, fez-se
contato com representantes da comunidade local, bem como realizou-se levantamento de
quais projetos estão em execução e são prioridade para o município. Assim, redigiram-se as
propostas para as organizações financiadoras, efetuando-se o acompanhamento da submissão.

Palavras-chave: Geoparque; captação de recursos; Caçapava do Sul.
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Introdução

Captação de recursos pode ser definida, em resumo, como um processo com a finalidade de

mobilizar recursos - financeiros, humanos, materiais ou serviços - para alguma organização

ou projeto sem fins lucrativos, voltados ao desenvolvimento de alguma causa. A captação de

recursos moderna, da forma que é conhecida atualmente, tem suas origens no início do século

XX, com o surgimento das primeiras instituições financiadoras, nos Estados Unidos.

Atualmente, a busca por recursos para execução de projetos sem fins lucrativos vai além das

ações filantrópicas tradicionais mediante busca de doação com indivíduos, ultrapassando

fronteiras por meio dos editais lançados por instituições financiadoras.

Nesse contexto se encontra o projeto de extensão da empresa júnior F5 Junior - Consultoria

Internacional. O escopo do projeto foi finalista no Ideathon promovido pela Federação de

Empresa Juniores do Rio Grande do Sul, que buscava por ações que visassem o

desenvolvimento sustentável do Geoparque Aspirante Caçapava, para o incentivo ao turismo.

O território de Caçapava do Sul é conhecido por seu potencial para turismo natural por ser

casa de espécies endêmicas, rochas sedimentares marinhas e continentais de mais de 500

milhões de anos, fósseis de animais extintos e um relevo único. Tais características

configuram um território muito cênica e ecologicamente rico, porém com alguns obstáculos

causados pela escassez de recursos. Dessa forma, a F5 Junior viu na captação de recursos uma

forma de auxiliar líderes da comunidade - públicos, privados ou do terceiro setor - realizarem

projetos que contribuíssem com o Geoparque Aspirante. O projeto consiste no mapeamento

de editais de instituições financiadoras, na facilitação da submissão de um ou mais projetos

em edital, no acompanhamento dessa submissão e, por fim, na entrega de um manual

contendo um passo a passo para guiar a comunidade caçapavana na busca autônoma por

recursos.
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Objetivos

O projeto de Captação de Recursos Internacionais para o Geoparque Aspirante Caçapava está

fundamentado em dois objetivos principais.

1. Facilitar o acesso a recursos para desenvolver diferentes dores do Geoparque, como:

preservação, infraestrutura e conexão com a comunidade.

2. Permitir a autonomia na captação de recursos internacionais pela comunidade do

município, para que o Geoparque Caçapava consiga captar de forma autônoma em

editais futuros que possam ser publicados.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Para adquirir as informações gerais do Geoparque para um mapeamento mais eficaz dos

editais, foi realizada a análise e briefing do Geoparque Caçapava, a partir da coleta de dados e

contato direto com os seus responsáveis. Em um segundo momento, foi realizado o

mapeamento de instituições internacionais e possíveis editais para inscrição dos projetos.

Nessa fase, foram consultadas diferentes plataformas de divulgação de editais de

financiamento internacionais e compiladas as informações sobre cada um, tais como critérios,

periodicidade e área temática.

Em seguida, redigiu-se o projeto para o trâmite de inscrição em editais internacionais. Para a

formulação do projeto, contataram-se diferentes representantes da comunidade e governo

local, tais como ONGs e secretarias. A partir desse contato, verificou-se quais seriam os

projetos prioritários para esses grupos. Com base nisso, organizou-se a etapa de submissão

desses projetos nos editais mapeados, em nome dessas instituições. Para executá-la,

organizaram-se os projetos e os seus prazos de submissão. Com isso, adaptaram-se os

projetos conforme os critérios de submissão, acompanhando-se o resultado.

Por fim, o projeto encerra-se com a criação de um manual de captação de recursos

internacionais, que compila todas as informações necessárias para a submissão posterior de
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outros projetos. Para isso, o manual foi organizado em um passo a passo com modelos de

inscrição e a descrição de oportunidades e desafios para realizar a atividade.

Resultados, discussão e análises

Realizou-se um mapeamento de editais para a captação de recursos, classificando-os de

acordo com áreas temáticas para organizá-los de acordo com os projetos disponibilizados por

associações ligadas ao Geoparque Aspirante. Após um período de análise, elegeu-se a Etapa I

do projeto de Restauro do Centro Municipal de Cultura Arnaldo Luiz Cassol como candidato

para a captação de recursos por meio da inscrição em editais.

O projeto foi escolhido devido à sua importância histórica e simbólica, a relevância para a

dimensão econômica de Caçapava do Sul e pelo desenvolvimento da cidadania que ele busca

trazer para a cidade. Por meio da restauração de um patrimônio histórico, o subsequente

incentivo ao turismo e à inclusão social por meio da cultura, o trabalho de captação de

recursos da F5 Junior vai ao encontro dos ODS 8 (“Trabalho decente e crescimento

econômico”), 16 (“Paz, justiça e instituições eficazes”) e 17 (“Parcerias e meios de

implementação”).

Uma das dificuldades enfrentadas ao longo do projeto esteve relacionada com a organização

do Geoparque Aspirante, que é formado por diversas associações de funcionamento

autônomo. Devido à situação de pandemia enfrentada ao longo do projeto, não foi possível

realizar uma visita de campo à Caçapava do Sul, o que representou um obstáculo inicial ao

reconhecimento da cidade, o contato com representantes e a análise da realidade local.

Considerações

Com a submissão da Etapa 1 do projeto de Restauro do Centro Municipal de Cultura Arnaldo

Luiz Cassol em editais para captação de recursos, espera-se não apenas buscar financiamento

para execução das obras, como também utilizá-lo como exemplo para futuras submissões.

As ações executadas até o momento foram essenciais para introduzir ao Geoparque Aspirante

Caçapava formas modernas de captação de recursos, o que contribuirá para o fortalecimento
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da comunidade e o desenvolvimento sustentável do município. Ademais, espera-se que a

submissão do projeto supracitado possa servir de modelo, a ser inserido no Manual de

Captação de Recursos, o que consistirá em um passo-a-passo prático e didático para as

lideranças da comunidade caçapavana, sejam do setor público ou do terceiro setor, para que a

captação de recursos possa ser executada de maneira autônoma no futuro.

Aspira-se que, a longo prazo, o projeto da F5 Junior - Consultoria Internacional contribua

para que o Geoparque Aspirante Caçapava alcance as ODS 8, 16 e 17, prezando pelo

crescimento econômico, instituições eficazes e estabelecimento de parcerias, respectivamente.

Como consequência, pretende-se que o território de Caçapava passe a cumprir todos os

pré-requisitos para receber o selo de Geoparque da UNESCO, tornando-se um membro oficial

da Rede Global de Geoparques.
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Resumen

Contar con información sobre el estado del desarrollo en la primera infancia es
fundamental para diseñar planes de acción preventivos a través de políticas
públicas. En Uruguay, el Inventario de desarrollo infantil - INDI - representa una
experiencia de evaluación sistemática de alcance censal, a través de un
instrumento culturalmente sensible a la población objetivo. Este trabajo propone
reflexionar acerca del rol que han tenido dispositivos de formación en INDI en: (a)
facilitar la evaluación censal del desarrollo infantil en Uruguay (b) permitir su
continuidad durante el contexto de pandemia, a partir de una perspectiva de
colaboración entre la Universidad y los actores del sistema de Educación inicial y
Primaria. Se destaca la contribución de este proceso en tanto producción de
conocimiento al servicio de la política pública.

Palabras clave: Evaluación; Gran escala; Desarrollo infantil; Dispositivos de formación

1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 3 - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congreso de
Extensión de la AUGM.
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Introducción

Contar con la garantía de recibir una educación de calidad es uno de los objetivos incluidos en

la agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU, 2015). Así, se espera que para

el 2030 todos los niños y niñas tengan acceso a “educación preescolar de calidad, a fin de que estén

preparados para la enseñanza primaria” (meta 4.2). En el último año y medio, los problemas de

acceso a la educación se han visto desafiados debido al contexto sanitario internacional, siendo

prioritario promover la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población. Por otra

parte, es indiscutido que contar con información sobre el estado del desarrollo en la primera infancia es

fundamental para diseñar planes de acción preventivos a través de políticas públicas (Fiszbein,

Guerrero, Rojas, 2016). Por tanto, disponer de evaluaciones sistemáticas y a gran escala a través de

instrumentos culturalmente sensibles a la población objetivo es indispensable.

En línea con lo antedicho, en Uruguay se ha desarrollado una colaboración entre la Universidad

de la República (Udelar) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en torno al

Inventario de Desarrollo Infantil -INDI-. Este instrumento surge en 2015 como proyecto de

investigación, promoviendo una participación estrecha por parte de actores educativos a partir de la

creación y selección de indicadores observables para la evaluación del desarrollo infantil en el

contexto educativo. Desde 2018, tras decisión de la ANEP, la evaluación con INDI adquiere carácter

de política pública (CODICEN, 2017), logrando un alcance censal.

El sistema de evaluación con INDI comprende distintos productos y procesos articulados entre

sí: (a) indicadores en forma de inventario para la observación del desarrollo cognitivo, motor,

socioemocional y de la disposición de niños de entre 3 y 6 años en el contexto educativo, (b) baremos

para la interpretación de las puntuaciones; (c) un sistema informatizado de reportes automáticos que

ofrece información instantánea a docentes, directores de centros y supervisores, a nivel individual

(niño), grupal, de centro y de jurisdicción, respectivamente (INDI, 2021). Asimismo, en 2018 se creó

una comisión que orienta la comunicación intersectorial para la atención prioritaria de niños con

perfiles de co-ocurrencia de riesgo, a partir de los resultados del INDI.

El carácter censal y sistemático de la evaluación con el INDI se ha sustentado a través de

dispositivos de formación que reúnen a actores del sistema de Educación Inicial y Primaria y la

Universidad. Estos dispositivos buscan “orientar líneas de investigación y planes de enseñanza,

generando compromiso universitario con la sociedad y con la resolución de sus problemas”, a la vez

que apuntan a impulsar una colaboración entre ambos actores, propiciando la co-construcción de

conocimientos (CDC, 2009). La función de la extensión se lleva adelante promoviendo el
1
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involucramiento de los actores sociales y universitarios en las distintas etapas del proceso de

evaluación con INDI: planificación, ejecución y uso de los resultados. Así, los dispositivos de

formación se nutren de la investigación y la proximidad en territorio.

Objetivo

Reflexionar sobre el rol que han tenido los dispositivos de formación en INDI en: (a) facilitar la

evaluación censal del desarrollo infantil en Uruguay (b) permitir su continuidad durante el contexto de

pandemia.

Materiales y métodos (Metodología)

Dispositivos de formación. Partiendo de la base de que el INDI busca superar una problemática social

a partir de la demanda percibida desde el sector educativo, resulta necesario integrar los procesos de

investigación-extensión con planes de enseñanza que favorezcan el intercambio y brinden una

formación continua y permanente a los actores educativos. En estas instancias se procura brindar

herramientas que permitan emitir juicios críticos sobre la realidad y otorguen autonomía a la hora de

afrontar los desafíos sobre los que los profesionales deben intervenir. Algunas de estas propuestas se

han desarrollado desde la colaboración entre el equipo de desarrollo del INDI con distintos actores de

la ANEP.

1. Formación en territorio -centros educativos-. Formato de capacitación que caracterizó las etapas

iniciales de trabajo con el instrumento (2015-2017). El equipo del INDI acudía a distintos centros de la

capital y algunos del interior del país a ofrecer la formación. Este formato era adecuado para el

contacto estrecho con los actores en fases iniciales de definición de aspectos estructurales y de

implementación del instrumento. Posteriormente se ha trabajado en territorio a fin de recibir

retroalimentación respecto a nuevos desarrollos asociados a INDI.

2. Capacitaciones nacionales en distintos niveles. Este formato comenzó a operar en 2018. El

volumen y dispersión de centros participantes a lo largo del país reclamaba la centralización de las

capacitaciones en distintos puntos, lo que posibilitó el encuentro entre docentes que ejercen en

distintos contextos. Estas instancias permitieron una mayor articulación con autoridades y actores

educativos de los cuerpos inspectivos. Este formato, se compone de instancias de formación

escalonadas y en distintos niveles:

2a. Iniciación en INDI para maestros de Educación Inicial (Nivel 1). Dirigida a docentes recién

egresados o sin experiencia previa en el trabajo con el INDI.

2
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2b. Profundización en INDI para docentes de Educación Inicial con experiencia (Nivel 2).

Dirigida a docentes que ya han recibido formación inicial en INDI (Nivel 1), o incluso participaron de

otras instancias de formación (e. g. formación permanente de Udelar). Esta formación se ha realizado

en colaboración con actores como la Inspección Nacional de Educación Inicial (ANEP).

2c. Formación conjunta de docentes de Educación Inicial y 1er año de educación primaria

(Nivel 3). Luego de tres ediciones de capacitaciones nacionales se avanzó hacia un formato mixto que

permitiera la interacción entre docentes de educación inicial (administran y utilizan los resultados del

INDI, y tienen conocimientos al respecto) y los docentes de 1er año de educación primaria (si bien no

administran el INDI en su grado, reciben los reportes correspondientes al año anterior).

3. Promoción de referentes docentes formadoras en INDI distribuidas en el país. En 2020 se llevó

adelante el proceso de certificación de formadoras, siendo ellas docentes en ejercicio distribuidas en el

territorio nacional. Este dispositivo permitió la construcción de competencias en actores que actuaron

luego en ternas como referentes locales de INDI en sus departamentos.

4. Cursos de profundización en evaluación del desarrollo

4a. Dispositivos orientados a futuros docentes. Se ha procurado una progresiva incorporación a

las estructuras curriculares de formación docente en Uruguay.

4b. Dispositivos orientados a egresados en distintas áreas. A través de los cursos de Formación

Permanente de la Udelar (grado y posgrado), recibiendo además a docentes de Educación Inicial y

Primaria, así como el Instituto de Formación en Servicio de la ANEP. Por otro lado, se han creado

espacios de reflexión para la intervención pedagógica en aula a partir de los resultados con el INDI,

dirigidos entre otros a profesionales psicólogos y trabajadores sociales de ANEP.

4c. Dispositivos orientados a estudiantes de la Licenciatura en Psicología. Refiere a

asignaturas optativas, prácticas e integración a proyecto de investigación de la Licenciatura en

Psicología de la Udelar.

5. La continuidad de la formación docente y la evaluación del desarrollo en contexto de emergencia

sanitaria. La retroalimentación recibida por parte de las formadoras en los distintos puntos del país

posibilitó adaptar las características de la evaluación 2020 al contexto de emergencia sanitaria. Por otra

parte, en 2021 se trabajó a distancia con directores y docentes de 1er año respecto al uso de los

insumos de la evaluación.

3
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Resultados, discusiones y análisis

En el proceso que relatamos la Udelar ha tenido un rol significativo al promover la

colaboración con los actores del sistema de educación inicial y primaria en Uruguay. Se destaca en

particular el rol de los dispositivos de formación como sustento y condición necesaria para la

consolidación de procesos estables de evaluación del desarrollo infantil, en gran parte gracias al

involucramiento de los actores educativos. Algunos indicadores relevantes recogidos a lo largo del

proceso son:

(a) Una alta demanda de formación de los actores del sistema educativo en materia de

evaluación del desarrollo en primera infancia, en general superando los cupos disponibles en el

Instituto de Formación en Servicio y en el Consejo de Formación en Educación de la ANEP, así como

en los cursos de formación permanente en la Udelar.

(b) Una alta adhesión a la evaluación INDI en condiciones habituales de administración

(superior al 95% del total de la matrícula) e incluso en contexto de pandemia (64,4% del total de la

matrícula). Para la viabilidad de la evaluación, realizada inmediatamente después del retorno a las

aulas y aún bajo emergencia sanitaria, fue determinante el trabajo de formación realizado a comienzos

de año, dónde los docentes del país recibieron capacitación en el instrumento, con apoyo de las

docentes formadoras distribuidas en los distintos departamentos.

(c) Retroalimentación efectiva entre actores educativos, grupo de formadoras en particular, y

equipo INDI. Este punto ha sido una constante a lo largo del proceso. Adicionalmente, previo a

implementar la evaluación en 2020, el equipo de desarrollo del INDI realizó una consulta a las

formadoras, quienes por ejercer la docencia en territorio pudieron ofrecer información actualizada

respecto a los obstáculos que ellas y sus colegas visualizaban en relación a la administración del INDI

en contexto de pandemia. En consecuencia, para este escenario, se añadieron nuevas posibilidades

como la selección de niños a evaluar o la priorización de algunas dimensiones.

(d) Aportes a nivel de investigación y producción de conocimiento al servicio de la política

pública. A lo largo de los años los datos de evaluación nacional a través del INDI han permitido

aproximarnos al estado del desarrollo de la población de 3 a 6 años que cursa educación inicial en el

sistema educativo público de Uruguay. Esta información se vuelca de modo sostenido a la

administración pública a través de informes y encuentros con supervisores y autoridades. A modo de

ejemplo, recientemente el equipo ha podido estudiar el impacto de la emergencia sanitaria en el

desarrollo de una cohorte que cursó educación inicial nivel 5 en 2020, comparado con la generación

anterior que cursó nivel 5 sin pandemia. Otros estudios comprenden la comparación del estado de
4
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desarrollo en función de formatos escolares específicos (e.g. centros de asistencia de tiempo

completo).

Consideraciones

Por último, interesa destacar que la estabilización del sistema de evaluación INDI a lo largo del

tiempo es fruto del rol activo que los actores educativos asumieron en su fase de construcción e

implementación, proceso que también permitió localizar demandas específicas y delimitar focos en la

formación. De esta manera se tiende a “promover formas asociativas y grupales que aporten a superar

problemáticas significativas a nivel social” (CDC, 2009). Posiblemente la principal contribución de

este proceso ha sido la apertura a discutir nuestras concepciones respecto a la evaluación del

desarrollo, así como asumir el desafío de pensar sus implicancias para la intervención educativa.
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Resumo 
 
A conexão existente entre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
junto a escolas públicas aqui é evidenciada com a exposição de relato de projeto de 
extensão realizado virtualmente junto a estudantes de turma da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos de uma escola pública municipal do bairro Massagueira, em Marechal 
Deodoro/AL. Neste sentido, aqui destacaremos a realização de práticas 
transdisciplinares contributivas ao ensino da Geografia, bem como outras áreas do 
conhecimento lecionadas por docentes da escola que se projeto participaram do projeto 
entre os meses de junho a agosto de 2021 virtualmente. Neste sentido, destacaremos 
como o tema Equilíbrio e o uso racional dos recursos naturais foi trabalhado em grupo 
de Whatsapp e ao vivo com os estudantes por meio de sala de videoconferência Google 
Meet. Para tal, a Educação Ambiental foi amplamente contemplada a partir da 
perspectiva crítica que aponta a complexidade do real. 
 
Palavras-chave: Extensão; Virtualidade; Adaptabilidade; Interdisciplinar. 

 

 
 

1Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de Extensão 
da AUGM. Refere-se ao Projeto de Extensão: Estudante – Interdisciplinaridade e Educação Ambiental: o equilíbrio e 
o uso racional dos recursos naturais. 
2Estudante-Pesquisadora do Curso Técnico de Nível Médio integrado ao Ensino Médio em Meio Ambiente do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, Campus Marechal Deodoro, email: 
skfn1@aluno.ifal.edu.br.  
3Professora da Secretaria Municipal de Educação de Marechal Deodoro, Doutoranda em Educação na Universidade 
Federal da Paraíba, email: saraingridb@gmail.com.  
4Estudante do Curso de Pós-Graduação em Doutorado em Geografia da Universidade Federal de Santa Maria, e 
Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas Campus Marechal Deodoro, email: 
ricardo.almeida@acad.ufsm.br  
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Introdução 

A interdisciplinaridade é um tema complexo para ser discutido em sala de aula, 

principalmente em tempos de pandemia da Covid-19 e a experiência realizada de modo 

virtual requereu um novo planejamento de ações a serem realizadas junto a escola 

contemplada. É por meio da Educação Ambiental em diálogo com a Geografia, que foi 

promovido o debate dos conceitos relacionados ao meio ambiente: preservação, 

conservação, equilíbrio e o uso racional dos recursos naturais ao longo de encontros 

virtuais no Google Meet, sala de aula virtual, para a realização de debates junto a 

professores e estudantes da Educação de Jovens Adultos e Idosos, utilizando-se de 

slides para problematizar temas e os associando aos conteúdos, conceitos e temas das 

mais diversas disciplinas, como Língua Portuguesa, Geografia, e Ciências. 

Os problemas ambientais causam transtornos no bairro Massagueira em Marechal 

Deodoro/AL e foram amplamente discutidos em sala de aula virtual, tais como: 

ineficiência do saneamento básico; ineficácia da coleta, descarte ou queima de lixo; 

poluição dos corpos d’água, como a laguna Manguaba pelo despejo de efluentes sem 

tratamento; e a retirada da mata ciliar contribuindo para o assoreamento da laguna. 

Buscou-se com estas ações virtuais conscientizar discentes, docentes e comunidade da 

escola participante sobre os usos dos recursos naturais (ver figuras 1 e 2).  

 

Figura 1. Ação no Google Meet 

 

Figura 2. Um dos slides apresentados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 
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A interdisciplinaridade é a ferramenta adequada para a consolidação de um debate 

aprofundado e abrangente do tema com a comunidade escolar contemplada. 

Observando-se intensa degradação ambiental na comunidade assistida pela ação de 

extensão associada ao baixo acesso da população às políticas públicas buscaremos por 

meio da Educação Ambiental reconciliá-los com a natureza e os dotar de cidadania por 

meio das ações que envolvam conhecimentos, habilidades, valores sociais e atitudes que 

permitam uma relação harmônica entre sociedade-natureza proporcionando uma 

manutenção do ecossistema em equilíbrio. 

A operacionalização das práticas transdisciplinares é contributiva ao ensino da 

Geografia e proporcionou aos envolvidos um novo olhar sobre o tema uso racional dos 

recursos naturais. Incentivou-se a produção textual e a difusão de conhecimentos nas 

redes sociais, no Instagram: https://www.instagram.com/eaevcifalmd/ . 

 

Objetivos 

Socializou-se conhecimentos referentes às práticas relacionadas ao uso racional dos 

recursos naturais e como a relação de conciliação com o meio ambiente pode ser 

reestabelecida por práticas de Educação Ambiental.  

Conscientizou-se discentes e outros membros da comunidade escolar residentes no 

bairro Massagueira, em Marechal Deodoro/AL, sobre a necessidade de práticas que 

envolvam preservação ou conservação ambiental.  

Evidenciou-se que a interdisciplinaridade é uma ferramenta conceitual e tem que ser 

utilizada em todas as pesquisas, trabalhos e na produção de conteúdo, pois o tema se 

relacionará com disciplinas diversas na escola como Geografia, Ciências e Artes e por 

meio desta relação trabalhou-se também com oficinas, exibição de documentários, 

desenvolvimento e aplicação de jogos educativos centrados na temática o equilíbrio e o 

uso racional dos recursos naturais. Sendo assim, as ações do projeto contribuem para 

que os estudantes sejam agentes multiplicadores que contribuam para reafirmarmos a 

reconciliação sociedade-natureza por meio da Educação Ambiental. 
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Materiais e métodos (Metodologia) 

O percurso metodológico foi mediado pela pesquisa-ação, pois nos consubstanciamos 

no levantamento de dados referentes a organização do espaço geográfico da ação em 

comunidade escolar e ação centrada na Educação ambiental para: expor conhecimentos 

buscando o desenvolvimento cognitivo sobre as questões relacionadas ao meio 

ambiente. Além disso, exibimos vídeos com temáticas ambientais. Socializamos 

experiências que contribuem a autonomia dos sujeitos que podem desenvolver jogos 

educativos utilizando materiais reciclados como garrafas petes, rolos de papeis 

higiênicos, tubos de creme dental estimulando os participantes de que é possível 

transformar ou reaproveitar para minimizar práticas consumistas que contribuem para a 

destruição dos recursos naturais. Socializamos em rede social dados referentes a 

temática Meio Ambiente operacionalizando também oficina culinária de 

reaproveitamento de casca de frutos e legumes para estimular uma alimentação mais 

saudável. 

 

Resultados, discussão e análises 

As discussões sobre o meio ambiente no Brasil são estimuladas a partir de 1970 e 

tornam-se perceptíveis a partir das manifestações populares em busca de liberdade, 

democracia e ambientalismo. Em 1988, ano da instauração da Constituição Federal, 

cujo artigo 225 enuncia a preservação ambiental destacando que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 1988). 

Associado a este enunciativo constitucional temos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) que consolida a obrigatoriedade do ensino de Educação Ambiental em todos os 

níveis de ensino, como tema transversal, ou seja, a educação ambiental deve ser tratada 

em sala de aula, de forma de projetos, feiras ou exposições etc. A Lei n. 9.795 de 27 de 

abril de 1999 afirma a sua obrigatoriedade no Art. 2º: “a Educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 
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forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não formal”. 

 

Considerações  

Discutir a importância das temáticas socioambientais em uma perspectiva espacial-

cidadã estabelecida pelos preceitos da Educação Ambiental e da Geografia alicerçadas 

por documentos institucionais brasileiros e internacionais e por referenciais teórico-

práticos que contribuem para a realização de práticas relacionadas ao uso racional do 

meio ambiente e a processos de reciclagem.  

A conscientização da comunidade escolar sobre cuidados que devemos ter com o meio 

ambienta a partir de atividades didático-pedagógicas por meio de rodas de conversa 

virtuais relacionadas a produções audiovisuais contribuem para a preservação do meio 

ambiente. 
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Resumo

A proposta do projeto consiste no mapeamento das instituições públicas e privadas com

atuação nas 8 Regiões Administrativas da cidade de Santa Maria (RS), a fim de estruturar

uma rede de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, num primeiro momento

por meio da construção de parcerias com órgãos públicos e entidades privadas, com vistas ao

estabelecimento de espaços de referência, nas 8 Regiões Administrativas em que se divide o

território urbano do município de Santa Maria (RS), para a centralização da arrecadação e

distribuição de doações (alimentos, roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, material

escolar, etc.), lugares que, após a pandemia, poderão ser usados como espaços de formação

não só profissional, para geração de renda, mas, também, de lideranças comunitárias, para a

interlocução mais organizada e qualificada, com o Estado, em termos de Políticas Públicas.
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Introdução

A pandemia do novo Coronavírus, no Brasil, ressaltou as enormes desigualdades sociais já

existentes no país, desencadeando um cenário econômico, social e político complexo, com

baixo crescimento, aumento da pobreza e crescentes tensões sociais. Soma-se a isso a falta de

informações sobre os verdadeiros números em termos de população vulnerável.

Logo, percebeu-se que sequer as instituições públicas afetas à assistência social, como

Secretarias de Governo (em todos os níveis da Federação), não tinham cadastros confiáveis

para poder estabelecer medidas de atendimento.

Desse modo, foram as entidades da sociedade civil, como coletivos, associações de

moradores, clubes de serviços, igrejas e movimentos sociais, dentre outras iniciativas

isoladas, que se organizaram para fornecer alimentos, produtos de higiene e limpeza, e até

mesmo informações para o preenchimento do cadastro para o Auxílio Emergencial oferecido

pelo Governo. Em Santa Maria (RS), formou-se os Comitês de Emergência e Rua e o Popular

de Santa Maria que, junto com a Caritas e o Banco de Alimentos, já distribuíram mais de

2.000 toneladas de alimentos.

Objetivos

Considerando a extrema situação de vulnerabilidade social e econômica exacerbada pelo

estado de calamidade pública, os objetivos da Rede de Apoio a Políticas Inclusivas para o

Desenvolvimento e Ordenamento Socioterritorial Sustentável - RAPIDOS, iniciado em 16 de

maio de 2020, consistem em ações de apoio ao movimento comunitário local, sobretudo na

sua (re)organização, por Região Administrativa de Santa Maria, conforme disposto na Lei

Complementar nº 42, de 29 de dezembro de 20065, estabelecendo-se espaços de acolhimento,

em ONGs, clubes, escolas, igrejas, associações, etc., para recebimento e distribuição de

5 Lei Complementar nº 42, de 29 de dezembro de 2006. “Cria unidades urbanas, altera a divisão urbana de Santa
Maria, dá nova denominação aos bairros e revoga a Lei Municipal nº 2770/86, de 02/07/1986, artigos 2º a 25 e
dá outras providências”.
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doações, como alimentos, vestuário, calçados, roupas de cama e banho, utensílios

domésticos, móveis, eletrodomésticos, material de construção e etc.), orientações e

encaminhamentos para efetivação de direitos sociais, como saúde, educação, trabalho,

previdência, habitação, geração de renda, esporte e lazer, e formação e capacitação

profissional, entre outros.

Na sua primeira versão, em 2020, foi atualizado o mapeamento das instituições públicas e

privadas, com atuação nas 8 Regiões Administrativas da cidade de Santa Maria (RS), que, de

alguma forma, pudessem servir de apoio aos objetivos do Projeto, especialmente para a

estruturação e funcionamento, em rede, de arrecadação e distribuição de doações e

assessoramento jurídico em matéria de políticas públicas sociais, primeiro objetivo

específico. Neste ano de 2021, o Projeto Piloto – segundo objetivo - encontra-se praticamente

consolidado, estabelecido em parceria com o Instituto Harmonia, na Região Administrativa

Sul, mais especificamente, no Bairro Urlândia, encontrando-se em vias de ser concluída a

Plataforma Digital, que permitirá maior transparência às ações, especialmente no que tange às

doações, terceiro objetivo específico. Espera-se que, até o final do 1º semestre letivo, iniciem

as oficinas de geração de renda, com a confecção de sabão.

Materiais e Métodos (Metodologia)

Como metodologia atual para a consecução do projeto, são realizadas reuniões semanais com

as lideranças comunitárias das Regiões Administrativas de Santa Maria, a fim de repassar

informações sobre a arrecadação/distribuição de cestas básicas, mediante o preenchimento de

fichas de cadastro de famílias beneficiadas com as doações, de modo que tais informações

passem a contar do Banco de Dados da Plataforma Digital, para melhor organizar a atuação

do projeto. Nestas oportunidades, também são repassadas informações sobre o funcionamento

do espaço cedido pelo Instituto Harmonia, onde se encontram bens móveis para doação (em

casos de enchente, incêndio, etc.) ou venda (conforme o estado) por um valor simbólico, cujo

resultado financeiro é destinado à aquisição de alimentos que compõem as cestas básicas,
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sendo que todo o processo de compra, montagem e distribuição fica a cargo de uma equipe de

cada Região Administrativa mensalmente, em forma de rodízio.

Também são elaborados ofícios para que as lideranças possam encaminhar a supermercados e

empresas de porte das Regiões Administrativas em que atuam, com o objetivo de estabelecer

parcerias, a fim de conseguir descontos nas compras de cestas básicas e kits de limpeza.

No que concerne à construção da plataforma digital, ela foi inicialmente construída pelo

escritório de Arquitetura PROARQ, por meio do arquiteto Paulo Rogério Lemos, parceiro da

iniciativa, estando em fase de conclusão, por um dos bolsistas do projeto, bem como estão

sendo digitalizadas em planilhas as informações constantes nas fichas de distribuição de

cestas básicas e kits de limpeza, restando torná-la operacional, como um meio de

transparência das ações realizadas pelas Regiões Administrativas em termos de doações,

pontos de referências para acolhimento e número real de pessoas em vulnerabilidade social.

Resultados, discussão e análises

Desde o início do projeto, em maio de 2020, além de atualizado o mapeamento das

instituições públicas e privadas com atuação nas 8 Regiões Administrativas da cidade de

Santa Maria (RS), foi possível mensurar o quanto se encontra desestruturado o movimento

comunitário na cidade, mas a parceria estabelecida com a própria União das Associações

Comunitárias – UAC, na pessoa do Sr. Rogério Rosado, tem permitido, inclusive, a

constituição formal de organizações em novos núcleos habitacionais, como é o caso das

Rosas de Março, associação de mulheres do Bairro Lorenzi.

Também está em via de construção o segundo espaço de referência, na Região Administrativa

Nordeste, na chamada Estação dos Ventos.

O projeto tem a participação de lideranças comunitárias de todas as 8 Regiões

Administrativas da cidade, sendo que no Centro o foco é o trabalho com moradores de rua e

migrantes (geralmente venezuelanos, mas também haitianos), o qual tem sido feito em

parceria com o MIGRAID/UFSM e o Projeto UFSM nas Ruas.
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Considerações

Até o final do prazo previsto para este Projeto, espera-se poder identificar, minimamente, a

especialização de cada uma das 8 Regiões Administrativas, ou seja, tentar estabelecer uma

rede de abastecimento - bens e serviços -, conforme as experiências pontuais de cada uma,

capacitando-as para a produção/reutilização de alimentos; móveis; roupas; calçados;

eletrodomésticos; habitação; material escolar, a fim de fornecê-los – umas às outras - em uma

escala um pouco maior (excedente, além do consumo próprio), com vistas à realização de

feiras aos finais de semana para comercialização/trocas, em cada espaço de referência

estabelecido, preferencialmente, com associações comunitárias.

No médio prazo, com a reorganização do movimento comunitário local, através da

regularização das entidades de bairro (zona rural incluída), estima-se que haverá um outro

patamar de relações com o Poder Público, mais qualificado e legítimo, o que facilitará,

inclusive, a gestão do território, já que as demandas se darão de forma mais racional.

Já a longo prazo, pretende-se que as capacitações e oportunidades de eventos permanentes,

como as Feiras de Trocas, de produtos e serviços, mutirões ambientais e atividades de

integração, como jogos, festas, etc., nos espaços comunitários locais, estabelecidos em

parceria com as instituições e entidades já citados, permitam reduzir as desigualdades sociais

e regionais, bem como o cumprimento do ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes6.

REFERÊNCIAS
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL. Pandemia provoca

aumento nos níveis de pobreza sem precedentes nas últimas décadas e tem um forte impacto

na desigualdade e no emprego. Comunicado de Imprensa - CEPAL. 4 de março de 2021.

Disponível em:

<https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveis-pobreza-sem-

precedentes-ultimas-decadas-tem-forte> Acesso em: 30 jul. 2021

6 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
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Resumen 
 
Con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las cooperativas de recuperadores de 
Residuos Sólidos Urbanos en la región, se planificaron y dictaron dos cursos de 
capacitación, sobre cuestiones organizacionales, técnicas y de seguridad e higiene laboral. 
Los 15 participantes (12 cooperativistas y 3 referentes barriales), cumplieron con el curso, 
tanto en su asistencia como en la aprobación de las instancias de evaluación previstas, 
recibiendo sus respectivos Diplomas de Promotores Ambientales (Nivel 1 y 2, OPDS - 
UNLP). La experiencia exigió adaptar contenidos, materiales y estrategias de evaluación 
a los requerimientos de los recuperadores, consolidando su experiencia práctica, con el 
fin de ampliar su potencial modelo de trabajo cooperativo, a las nuevas oportunidades 
laborales fomentadas por las nuevas normativas provinciales. 
 
Palabras-chave: GIRSU; Educación Ambiental; Escuela de Oficios; Economía Social. 

 

Introducción: 

Desde hace unos años se viene desarrollando un nuevo esquema para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la provincia de Buenos Aires (R. Argentina), 

especialmente en su Región Capital (700.000 habitantes). Algunos hitos en este nuevo 

esquema lo constituyen el Programa “Bolsa Verde” (2008, Municipalidad de La Plata), y 

las nuevas Resoluciones (137 y 138 del año 2013) para Grandes Generadores (GG) de 

RSU, emitidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

El funcionamiento del circuito de las bolsas verdes (conteniendo materiales reciclables 

“secos” tales como cartón, vidrio, metales, plásticos), facilita la tarea de valorización de 

los residuos, incrementando la cantidad de recursos para los recuperadores. Más aún, las 

 
1 Trabajo presentado en el Eje 3 Desarrollo sostenible, estado y sociedad, del V Congreso de Extensión AUGM. 
2 Dr. Ciencias Naturales (Ecología), Profesor e Investigador en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco 
(UNSAdA) y en la UNLP, R. Argentina. Email: rsarandon@docentes.unsada.edu.ar 
3 Lic. en Sociología, docente en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), R. Argentina. Email: 
fsarandon@docentes.unsada.edu.ar 
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nuevas resoluciones del OPDS crean un nuevo mercado al establecer una obligación a los 

GG de separar los residuos reciclables en origen para ser entregados a entidades 

registradas como “Destino Sustentable”. Estas entidades, empresas o cooperativas, que 

deben estar debidamente registradas en el OPDS, entregan a los GG un certificado de 

“Destino Sustentable”, mientras que las empresas o cooperativas reciben un pago por 

dicho servicio. Este pago se suma a los beneficios que pudieran obtenerse de la 

comercialización de los materiales recuperados. 

A pesar de estos cambios positivos en el circuito de los materiales reciclable, los 

recuperadores urbanos no han logrado aún insertarse en este mercado exitosamente. 

Algunos trabajadores informales (cartoneros, etc.), han logrado conformar cooperativas 

de recuperadores y han obtenido subsidios gubernamentales (municipales, provinciales o 

nacionales). Sin embargo, la mayoría de estas cooperativas no logran establecerse y 

generar un emprendimiento sustentable (PITAP RSU, 2014). 

 

Experiencia de capacitación desarrollada:  

En el marco del proyecto de investigación y transferencia (PITAP RSU, 2014), y del 

Convenio UNLP y OPDS, a través de Escuela Universitaria de Oficios (EUO- UNLP), y 

con el objetivo de fortalecer a las cooperativas de recuperadores urbanos de la región, se 

organizaron dos cursos de “Promotores Ambientales”, con el objeto de brindar la 

capacitación laboral necesaria para desempeñarse en la gestión de RSU de GG, según las 

Resoluciones Nº 137, 138 y 139/13 del OPDS. 

Los cursos abarcaron tanto el Nivel I (Oficio inicial) “Clasificador de RSU”, como el 

Nivel II (Oficio especializado) “Referente ambiental”, siendo compartido con el OPDS, 

tanto en su organización como en el plantel docente y en la certificación final, 

otorgándose la capacitación necesaria para elaborar y presentar Planes de Gestión de sus 

RSU de GG ante el OPDS. 

Estos cursos estuvieron destinados específicamente a operarios de cooperativas de 

recuperadores de la región (partidos de La Plata, Berisso y Ensenada). La población 

destinataria de los mismos era un grupo heterogéneo de adultos, mayores de edad y de 

ambos sexos, de un nivel socioeconómico bajo, que desempeñan actualmente esta 
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actividad de manera informal y temporaria (“changa”), y sin expectativas de desarrollar 

una trayectoria laboral asociada a este oficio aún no reconocido formalmente. 

El perfil de cada curso fue el siguiente: 

• Nivel I Oficio inicial. Título: Clasificador de RSU. Funciones / habilitaciones: 

trabajar de operario clasificando materiales provenientes de los RSU en una 

cooperativa o empresa de recuperación con habilidades para reconocer los distintos 

tipos de RSU valorizables, así como medidas de manejo del riesgo de su 

manipulación. 

• Nivel II Oficio especializado. Título: Referente ambiental. Funciones / 

habilitaciones: Dirigir una cooperativa que brinde servicio a Grandes Generadores 

en el marco de las Resoluciones del OPDS. Requisito: haber cumplimentado 

exitosamente el nivel I. 

En el planeamiento de los cursos se tomó en cuenta que los destinatarios eran operarios 

de cooperativas de recuperadores, por lo que conocían el oficio práctico y tenían 

habilidades para su ejecución. El curso apuntaba, entonces, a complementar esas 

habilidades prácticas con contenidos teóricos, orientados a la GIRSU, y con habilidades 

prácticas vinculadas a los temas de higiene y seguridad laboral. 

Desde un punto de vista teórico se brindaron conocimientos sobre la GIRSU a escala 

urbana y barrial, enfocando a los aspectos técnicos referidos a temas de recolección, 

recuperación, tratamiento y disposición final de los RSU según su tipología, así como a 

las consecuencias y riesgos ambientales asociados. Se desarrollaron los aspectos 

normativos a nivel nacional y provincial, en especial las Resoluciones del OPDS (137 y 

138/13). El nivel II apuntó específicamente a brindar elementos para la organización y 

liderazgo de una cooperativa de recuperadores con el objetivo de actuar en el marco de 

las Resoluciones mencionadas. 

Desde el punto de vista práctico, se desarrollaron habilidades técnicas para el manejo de 

los RSU a fin de minimizar los riesgos laborales asociados a los mismos. Los Trabajos 

prácticos incluyeron, en el Nivel I: clasificación de RSU (separación, acondicionamiento, 

etc.); medidas de seguridad, uso de elementos de seguridad personal, uso de equipos 

(matafuegos, botiquín), simulacro de incendios y de accidente personal; y visita a 

cooperativa modelo. En el Nivel II: Cómo completar formulario del OPDS de Registro 

de Tecnologías; Cómo organizar una cooperativa. 
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La duración total de ambos cursos (nivel I + II) fue de 3 meses, con una carga horaria de 

6 horas por semana (2 clases de 3 horas por semana). El curso se desarrolló en el Centro 

Comunitario de Extensión Universitaria “El Retiro” (Calle 160 entre 49 y 50, La Plata, 

PBA, R. Argentina) (Fig. 1: Registro fotográfico). 

La mecánica de las clases incluyó: i) Seminarios teórico conceptual: exposición a cargo 

de los docentes, con apoyo de presentaciones, videos, afiches, etc. (60 a 90 minutos); ii) 

Talleres de capacitación práctica: trabajo por grupos de 5 a 6 estudiantes, de una duración 

estimada en 60 a 90 minutos; y iii) Visitas a centros de recuperación de RSU, a complejos 

ambientales (CEAMSE) o a empresas de reciclaje de la región. 

La evaluación se focalizó a los trabajos prácticos previstos para cada módulo. En el nivel 

inicial se realizó una evaluación del resultado de la clasificación de materiales según su 

tipología, asociándolos con los riesgos ambientales y laborales de cada uno de ellos. En 

el nivel especializado se evaluó el completamiento de los formularios específicos para 

inscribir una cooperativa en el registro de tecnologías del OPDS. La evaluación consideró 

también el desempeño durante el curso, en su actitud y participación en clase. 

 

Resultados y conclusiones: 

De los 15 participantes, 12 fueron miembros de las cooperativas de recuperadores de la 

región (Cooperativa de Cartoneros Platenses, Cooperativa La unión hace la fuerza y 

Cooperativa La Esperanza), y 3 son referentes barriales cercanos al Centro Comunitario 

mencionado. Todos los miembros de las cooperativas cumplieron con el curso, tanto en 

su asistencia como en la aprobación de las instancias de evaluación previstas. A fin del 

año todos ellos recibieron sus diplomas en el acto de colación de egresados de la EUO de 

la UNLP y el diploma del OPDS. 

Uno de los desafíos más críticos fue la mantener el desarrollo de los cursos a pesar de la 

gran heterogeneidad de los participantes, lo que exigió adecuar los instrumentos 

pedagógicos, la dinámica de trabajo grupal y los procedimientos de evaluación a las 

características de los participantes. 

Complementariamente, el desarrollo de los cursos, redundó en el afianzamiento de la 

relación entre las Cooperativas que actúan en una misma región.  
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Debe reconocerse y aceptarse que los recuperadores, asociados en cooperativas, deben 

mantenerse en el sistema, ya que representan una actividad de supervivencia para sectores 

marginados de la sociedad. Su organización en cooperativas, su capacitación y 

equipamiento, así como su fortalecimiento institucional les permitirá mejorar el servicio 

que prestan actualmente a la población. Además, su incorporación a los registros formales 

del OPDS como “Destino Sustentable”, en el marco de las resoluciones de GG, puede 

transformar esta actividad en un “oficio” formalmente reconocido por las autoridades 

provinciales y municipales. Esto podría contribuir a dignificar esta actividad, 

promoviendo su desarrollo con el objeto de ser considerados por la sociedad y sus 

autoridades como “servidores públicos”. 

 

Figura 1: Registro Fotográfico de las actividades realizadas: 
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Seguimos Recuperando y Cooperando1 

Marcela Andrea Álvarez Salvador.2 

Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas, Provincia de Corrientes Argentina. 

 
Resumen 
 
En este trabajo, se pretende informar las actividades realizadas por un grupo 
interdisciplinario extensionista, se trata de profesores y estudiantes de la facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, todos 
dependientes del Departamento de Derecho y Socioeconómico, me pareció importante 
destacar que este equipo de trabajo comenzó con determinadas expectativas, de las cuales 
algunas, las hemos logrado como fueron planteadas y otras resultaron de concreción más 
difícil, y se resolvieron con algunas modificaciones, sin embargo con el trascurso del 
tiempo y las experiencias ganadas hemos notado que podíamos seguir trabajando 
mejorando las propuestas, fortaleciendo el vínculo que se había generado entre la 
Universidad, representada por el grupo extensionista y el contexto social en el que está 
inserta. 
 
Palabras-clave 
 
Cooperativas de trabajo; trabajadores; asociados; empresas recuperadas; colaboración. 

 
Introducción: 

En el marco de las actividades propuestas para el desarrollo del Proyecto de Extensión 

"Empresas recuperadas por cooperativas de trabajadores", se ha formalizado un convenio 

entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE y la Federación 

de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP) destinado a promover la educación, 

capacitación e intercambio de ideas sobre y en el mismo sector cooperativo. 

                                                           
1 propuesta de trabajo presentada al Eje 3 – - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad -del V Congreso de Extensión de AUGM. 

 

2 Profesora Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas Universidad Nacional del Nordeste Corrientes Argentina. 
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Se trata de un acuerdo de cooperación y asistencia con la finalidad de establecer el marco 

general de vinculación académica para el desarrollo de actividades de formación, 

capacitación profesional y práctica de los alumnos y docentes de grado y posgrado de la 

Facultad de Derecho, así como tareas de investigación y extensión universitaria que 

involucren la participación de ambas partes y su vinculación con la comunidad.  

Además de la definición de la estructura legal y académica necesaria, ambas instituciones 

se comprometieron a encargarse de la gestión de recursos de infraestructura y de lugares 

para el desarrollo de las actividades, y de realizar los estudios de las problemáticas en 

cada una de las áreas a tratar; además de promover el desarrollo de la colaboración 

académica científica y cultural en las áreas de mutuo interés. Lo destacado de este trabajo 

es que representa el comienzo o el punta pie inicial de varios proyectos de extensión, así 

como de proyectos de Voluntariado Universitario y proyectos de Investigación, Gracias 

a la colaboración y a el esfuerzo mutuo, hemos notado la necesidad de seguir llevando 

adelante actividades en colaboración, gracias a lo cual hemos obtenido importantes 

resultados positivos para todos los sectores involucrados.  

Objetivos 

Objetivo general del proyecto: 

-Preservar las cooperativas de trabajo, formadas por personas que han estado en relación 

de dependencia en empresas quebradas o abandonadas por sus dueños debido a las crisis 

económicas sufridas, que fueron recuperadas por estos, como asociados a la cooperativa. 

Objetivos específicos del proyecto: 

-Brindar a los “cooperativistas- ex trabajadores” mayor amplitud de herramientas 

jurídicas eficaces, para evitar el cese de sus actividades y la pérdida de su fuente de 

ingresos. -Generar espacios de formación que faciliten los procesos de aprendizaje, que 

propicien la incorporación de conocimientos y actitudes de cooperación para su desarrollo 

socioeconómico. -Fortalecer el sentido de pertenencia de los destinatarios, respecto a la 

cooperativa que integran. -Incrementar la integración Universidad – FEDECOOP, y 

propiciar abogados especialistas en la temática del cooperativismo. 
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Las técnicas y estrategias de trabajo que se han utilizado fueron: 

 

La propuesta se diseñó, para ser desarrollada en dos etapas: la primera en la que se 

trabajaría con los estudiantes a los efectos de que tengan claridad y basto conocimiento 

de la problemática, y recién una vez lograda esta instancia se planteó el trabajo con los 

destinatarios del proyecto.  

-Se coordinaron actividades entre, los integrantes de esta Unidad Ejecutora, 

adjudicándose a cada uno, los roles que cumplirán. Es decir, que previamente, se 

realizarán talleres de reflexión y discusión entre los integrantes del proyecto y 

eventualmente con la participación de especialistas en la problemática objeto del presente. 

- De la misma manera, cada uno de los miembros se abocó a la investigación del tema 

desde el rol temático que le fuera asignado.  

- Como secuencia lógica, se planearon encuentros y reuniones con miembros y directivos 

de la Federación de cooperativas de Corrientes, a los efectos de obtener de estos aportes 

que permitan lograr un consenso sobre los aspectos de mayor significación.  

- En forma continua, se llevó adelante un monitoreo de la evolución del cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. 

Las actividades que se fueron desarrolladas son: 

-Charlas y talleres de capacitación estimulando y promoviendo la unidad y cohesión de 

los asociados para lograr así elevar su nivel participativo, organizativo, económico, social 

y cultural. 

-Asesoramiento técnico sobre gestión cooperativa aplicando normas y procedimientos 

tendientes a lograr su funcionamiento como una empresa de servicios, económica y 

socialmente eficiente en su capacidad de generar excedentes y beneficios a sus asociados. 

- Se proporcionó información sobre programas de desarrollo productivo, tanto nacionales 

como regionales, que beneficien a sus asociados y/o a la comunidad, 

- Asesoramiento en cuanto al diseño y ejecución de programas de capacitación continua, 

reconversión permanente y formación. 
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Resultados y análisis de la propuesta: 

Con respecto a los objetivos propuestos para el proyecto, creemos que se han logrado, 

brindando a los “cooperativistas-trabajadores” mayor amplitud de herramientas jurídicas 

eficaces, para evitar el cese de sus actividades y la pérdida de su fuente de ingresos. Que 

se generaron espacios de formación para facilitar los procesos de aprendizaje, que 

propicien la incorporación de conocimientos y actitudes de cooperación para su desarrollo 

socioeconómico. Aunque lo relevante es destacar que fue un proyecto que potencio la 

vinculación entre los distintos sectores, creando vínculos de colaboración constante. 

 

Consideraciones finales 

Al finalizar el trabajo propuesto en el proyecto hemos constatado que se habían alcanzado 

resultados positivos. Hemos concluido, que después de realizados los talleres y reuniones 

con los alumnos y destinatarios, se afianzaron conocimientos, y en conjunto se 

encontraron distintas soluciones para los diferentes conflictos que se presentan 

cotidianamente en dichas cooperativas. Han afianzado sus conocimientos sobre las 

diversas vías de soluciones legales de crisis funcionales de las cooperativas que integran, 

para la continuidad eficiente de sus actividades.-con capacidad de proyectar las 

soluciones a los conflictos suscitados pudiendo disponer de herramientas jurídicas 

eficaces para evitar el cese de sus actividades promoviendo la protección de la fuente 

laboral en el ámbito propio de las mismas. Han fortalecido los vínculos entre ellos y con 

otros participantes del proyecto. El impacto del trabajo se vislumbra tanto en lo social, 

educativo-cultural, como económico, porque se entiende que los cooperativistas 

destinatarios incrementaron conductas colaborativas y asociativas, que redundan en un 

afianzamiento de sus propias aptitudes, fortaleciendo los principios cooperativos. 

También se incrementó la capacidad de descubrir posibilidades y desarrollar actividades, 

utilizando herramientas legales, que les permitan optimizar los recursos a su alcance, es 

decir, organizarse en base a un organigrama funcional, donde se establezcan roles claros, 

plazos de cumplimiento, estrategias de producción, etc. Consideramos importante 
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informar que a medida que se fue avanzando con el proyecto nos percatamos de lo 

importante de escuchar a los destinatarios a los efectos de que la información sea y llegue 

de manera eficiente, razón por la cual nos extendimos unos meses más en el trabajo que 

estábamos desarrollando, los destinatarios nos brindaron sus dudas e inquietudes a su vez 

que entre todos fuimos aprendiendo y acompañándonos mutuamente en la tarea, sin duda 

su aporte nos permitió conocer un poco más su realidad y trasladar los conocimientos 

teóricos a lo factico, lo que permitió que los estudiantes que participaron en las charlas y 

talleres se sientan incentivados a desarrollar la tarea y a analizar con más detalle tanto la 

legislación como el material doctrinario que  se utilizó en el camino que recorrimos 

conjuntamente con las entidades participantes. Pero lo relevante de este trabajo, como ya 

se adelantara, fue que resulto ser la fuente que dio origen a muchos otros proyectos tanto 

de extensión como de investigación y voluntariado universitario, creando un grupo inter-

cátedra de trabajo de y para la Unidad Académica, que fue fortaleciéndose a través del 

tiempo, incorporando a nuevos integrantes, que siguió trabajando en colaboración tanto 

con los destinatarios, como con las entidades co-participantes, dado que desde el mismo 

momento en que se comenzó a trabajar, hemos entendido, que las cuestiones a atender 

son muchas y deben tratarse de manera constante, además que la Universidad debe 

cumplir con su rol de acompañar a la comunidad en la está inserta, planteando una 

educación transformadora considerando que la misma es un agente trascendental en el 

desarrollo de una comunidad y de los sujetos que la componen. 
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Projeto RTE – Reciclagem, Tecnologia e Educação1 

Sidnei Renato SILVEIRA2, Bruno Pairet Chagas DUARTE3, Janaína Rios DIAS3, 
Júnior da Rosa de CASTILHOS3, Rozania Maria Monteiro GOMES3, Taís 
NIEDERAUER3, Valdecir Silva dos SANTOS3, Antônio Rodrigo Delepiane de VIT2, 
Cristiano BERTOLINI2, Fábio José PARREIRA2, Guilherme Bernardino da CUNHA2, 
Nara Martini BIGOLIN2 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen – Rio 
Grande do Sul, Brasil 

Resumo  
 
Este artigo apresenta o projeto de extensão RTE – Reciclagem, Tecnologia e Educação, 
que visa ao estudo e aplicação de práticas de reciclagem de equipamentos eletrônicos, 
especialmente computadores, impressoras e celulares, para que possam ser recolhidos, 
por meio de doações, reciclados e/ou consertados e doados para professores e alunos de 
Escolas Públicas Estaduais e Municipais e ONGs – Organizações Não-Governamentais. 
Espera-se contribuir para incluir digitalmente as populações menos favorecidas, 
favorecendo a Educação mediada por TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e da 
Comunicação) e, também, a geração de renda por meio da inclusão digital e da 
reciclagem. 
 
Palavras-chave 
 
Inclusão Digital; Reciclagem de Equipamentos; Educação mediada por Tecnologias 
Digitais da Informação e da Comunicação. 
 
Introdução 

Este artigo apresenta o projeto de extensão RTE – Reciclagem, Tecnologia e 

Educação, que visa ao estudo e aplicação de práticas de reciclagem de equipamentos 

eletrônicos, especialmente computadores, impressoras e celulares, para que possam ser 

recolhidos, por meio de doações, reciclados e/ou consertados e doados para professores 

e alunos de Escolas Públicas Estaduais e Municipais e ONGs – Organizações Não-

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade do V Congresso de 
Extensão da AUGM 
2 Professor(a) do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM – Universidade Federal de Santa 
Maria – Campus Frederico Westphalen/RS  
3 Aluno(a) do Curso de Licenciatura em Computação EaD da UFSM – Universidade Federal de Santa 
Maria – UAB – Universidade Aberta do Brasil 
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Governamentais. Espera-se contribuir para incluir digitalmente as populações menos 

favorecidas, favorecendo a Educação mediada por TDICs (Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação) e, também, a geração de renda por meio da inclusão 

digital e da reciclagem (DIAS, 2011). 

Com relação à Educação mediada por TDICs, desde março de 2020 estamos 

vivenciando o isolamento social provocado pela pandemia de COVID-19, o que trouxe 

uma série de desafios para os professores e estudantes, que precisaram se adaptar à 

modalidade de ensino remoto e/ou ensino híbrido, valendo-se de diferentes tecnologias 

digitais para dar conta dos processos de ensino e de aprendizagem. Entretanto, nem 

todos os professores e alunos têm acesso às TDICs e muitos alunos estão com 

dificuldades para participarem das atividades realizadas pelos professores, o que 

demonstra as desigualdades sociais existentes em nosso País (GODOY, 2020; 

TENENTE, 2020). 

O projeto está sendo desenvolvido por alunos do Curso de Licenciatura em 

Computação, ofertado na modalidade de Educação a Distância, no âmbito da UAB 

(Universidade Aberta do Brasil), sob a coordenação e supervisão de docentes do 

Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM/Campus Frederico 

Westphalen/RS.  

 

Objetivos 

O objetivo geral do projeto é o de reciclar e/ou consertar equipamentos 

eletrônicos de informática (tais como computadores, impressoras e celulares), visando a 

desenvolver ações de inclusão digital e de geração de renda para a população menos 

favorecida. Além desse objetivo, pretende-se, também: i) recolher, por meio de doações, 

equipamentos eletrônicos de informática (tais como computadores, impressoras e 

celulares); ii) estudar e disseminar o conhecimento sobre formas de reciclagem de 

equipamentos eletrônicos; iii) realizar a manutenção dos equipamentos recebidos; iv) 

manter um cadastro de Instituições que precisem de equipamentos de informática 

(Escolas Públicas Municipais e Estaduais e ONGs), para posterior doação de 
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equipamentos; v) reciclar os equipamentos que não puderem ser consertados; vi) 

realizar palestras em Escolas Públicas, compartilhando o conhecimento sobre a 

reciclagem de equipamentos eletrônicos; e vii) auxiliar a população menos favorecida a 

se incluir digitalmente, por meio de oficinas de capacitação sobre Informática Básica. 

 

Metodologia 

O projeto está sendo desenvolvido de forma cíclica, pois as atividades 

acontecerão continuamente. As atividades previstas compreendem: i) divulgação do 

projeto, visando a sensibilizar a comunidade para realizar a doação de equipamentos; ii) 

busca e armazenamento das doações; iii) seleção dos equipamentos doados, para 

verificar quais podem ser consertados e quais precisarão ser reciclados; iv) definição de 

como serão reciclados os equipamentos que não puderem ser consertados; v) doação dos 

equipamentos para as instituições públicas, mediante manutenção de um cadastro de 

instituições.  

 

Resultados, discussão e análises 

O Projeto RET – Reciclagem, Educação e Tecnologia, compreende ações de 

reciclagem de equipamentos eletrônicos e a utilização dos mesmos para favorecer a 

Educação mediada por TDICs, a inclusão digital e a geração de renda, por meio de 

atividades extensionistas, fortalecendo a interação da UFSM com a comunidade onde o 

curso de Licenciatura em Computação é ofertado. Além disso, a reciclagem, a 

manutenção de equipamentos e a inclusão digital estão em consonância com os ODMs 

(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) definidos pela ONU (Organização das 

Nações Unidas), especialmente no que diz respeito ao objetivo de “garantir a 

sustentabilidade ambiental”. A partir das discussões que propuseram os ODMs, foram 

criados grupos de trabalho para definir questões de interesse global para compor uma 

agenda de desenvolvimento pós-2015, sendo definidos os ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável). Foram definidos, então, 17 ODS 

(AGENDA2030.ORG.BR). Com relação aos ODS, o projeto aqui apresentado pode 
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auxiliar, principalmente, a atingir as metas propostas pelos seguintes objetivos 

(AGENDA2030.ORG.BR): Objetivo 4 – Educação de Qualidade: Assegurar a educação 

inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos. No projeto aqui apresentado, a doação de equipamentos de 

informática para a população menos favorecida, bem como as ações de qualificação 

voltadas à inclusão digital, podem aprimorar os espaços educacionais e estimular os 

processos de ensino e de aprendizagem; Objetivo 10 - Redução das Desigualdades: 

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A inclusão digital permite que 

todos os cidadãos tenham acesso à sociedade do conhecimento, reduzindo as 

desigualdades; Objetivo 12 - Consumo e Produção Responsáveis: Assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis. A reciclagem de equipamentos e a manutenção de 

equipamentos permite reduzir o consumo e o lixo eletrônico. 

A reciclagem de equipamentos eletrônicos é importante para proteger o meio 

ambiente, tendo-se em vista a grande quantidade de lixo eletrônico gerado atualmente e 

que é, muitas vezes, descartado de forma inadequada. Um estudo do Centro de 

Tecnologia Mineral (Cetem) indica que 85% da população brasileira guarda algum tipo 

de equipamento eletrônico que não é mais utilizado em casa. Esses equipamentos 

podem ser reciclados e, no caso dos equipamentos de informática, consertados e doados 

para a população menos favorecida (EDUCA MAIS BRASIL.COM.BR, 2021; GREEN 

ELETRON.ORG.BR, 2020).  

A Inclusão Digital é um fator importante para a geração de renda e, também, 

para incluir todos os cidadãos na sociedade do conhecimento. A inclusão digital 

compreende o acesso dos cidadãos às TDICs em especial o acesso à Internet, para que 

os mesmos possam participar, ativamente, da sociedade do conhecimento.  

 

Considerações  

O projeto RTE encontra-se em sua fase inicial, já que as atividades foram 

iniciadas em junho deste ano (2021). Atualmente a equipe do projeto está realizando a 

divulgação das ações em redes sociais e coletando as primeiras doações. Entre os 

1084



                              

 

resultados esperados estão a criação de uma cultura de descarte consciente do lixo 

eletrônico. Com relação aos impactos sociais do projeto, acredita-se que atuar em prol 

da inclusão digital beneficiará a população menos favorecida, além de auxiliar 

professores, alunos e comunidade em geral a terem acesso às TDICs e, 

consequentemente, participarem de forma ativa na sociedade do conhecimento.  

 A avaliação das atividades do projeto será realizada por meio da quantificação 

dos equipamentos consertados e doados para instituições públicas e, também, de forma 

qualitativa, no que diz respeito às atividades de formação e de qualificação 

compreendendo o estudo de conceitos básicos de Computação e a importância da 

reciclagem de equipamentos eletrônicos. 
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Resumen 

 

Es importante que las experiencias de extensión queden plasmadas en documentos 

comunicables. El objetivo del trabajo fue sistematizar y visibilizar las experiencias de 

extensión universitaria del grupo Suelos en la zona sur del AMBA. En encuentros teórico-

prácticos se realizaron determinaciones de suelo, se recolectó información de los sistemas 

productivos, se expusieron resultados de análisis y se elaboró un diagnóstico de las 
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problemáticas presentes. Se notó mayor interés de los productores durante la instancia 

práctica. El interés fue mayor a mayor número de encuentros y cuando los mismos fueron 

en sus huertas. Uno de los mayores desafíos es aumentar la asistencia de los productores 

en los encuentros. El acercamiento al territorio contribuyó en la generación de vínculos 

entre la universidad y los actores sociales del territorio rural.  

 

Resumo 

 

É importante que as experiências de divulgação sejam refletidas em documentos 

comunicáveis. O objetivo do trabalho foi sistematizar as experiências de extensão 

universitária do grupo Suelos na zona sul da AMBA. Nos encontros teórico-práticos, 

foram realizadas determinações de solo, coletadas informações sobre os sistemas 

produtivos, apresentados os resultados das análises e feito um diagnóstico dos problemas 

existentes. Notou-se maior interesse dos produtores durante a instância prática. O 

interesse era maior quanto maior o número de reuniões e quando estavam em seus jardins. 

Um dos maiores desafios é aumentar a participação dos produtores nas reuniões. A 

aproximação com o território contribuiu para a geração de vínculos entre a universidade 

e os atores sociais do território rural. 

 

Palabras clave: sistematización de experiencias; encuentros teórico-prácticos; 

productores hortícolas. 

 

Palavras-chave: sistematização de experiências; encontros teórico-práticos; produtores 

de horticultura. 
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Introducción 

Las actividades de extensión en el ámbito rural, pretenden impulsar cambios en la calidad 

de vida de las comunidades rurales, para participar en procesos de desarrollo (Ferreira & 

da Silva, 2007). En este sentido, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora (FCA-UNLZ) ha generado diversos proyectos de 

extensión universitaria, impulsando el desarrollo rural local. Particularmente, la 

vinculación de la FCA-UNLZ con productores hortícolas en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), constituye una actividad de gran relevancia pues facilita el acceso 

a conocimientos científicos a quienes producen alimentos, permitiéndoles mejorar las 

condiciones de vida en sus territorios. Por otro lado, durante las experiencias se generan 

espacios de intercambio que promueven la construcción colectiva del conocimiento entre 

distintos actores sociales y de este modo, contribuyen en la mejora de los sistemas 

productivos y formación personal de los involucrados. Es importante que estas 

experiencias queden plasmadas en documentos comunicables, para intercambiar los 

aprendizajes con otras experiencias similares. Resulta fundamental reconocer errores y 

aciertos, y entender los procesos que se producen. En este sentido, la sistematización de 

experiencias permite rescatar los aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de 

los sentidos de las experiencias y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora (Jara Holliday, 2018). Por lo expuesto, el presente trabajo tiene como 

objetivo sistematizar y visibilizar las experiencias de extensión universitaria del grupo 

Suelos en la zona sur del AMBA. 

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

El grupo Suelos de la FCA-UNLZ ha realizado numerosas experiencias en el territorio 

con los siguientes objetivos: diagnosticar el estado de salud de los suelos hortícolas, 

brindar capacitaciones a productores, difundir los resultados obtenidos de los análisis en 

sus huertas y buscar, de forma conjunta, soluciones o alternativas de manejo para mejorar 

su situación actual. Se trabajó en tres partidos de zona sur del AMBA: Florencio Varela, 

Almirante Brown y La Plata (Figura 1).  
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Figura 1. Ubicación de los partidos donde se realizaron las experiencias 

 
Las experiencias o encuentros, estuvieron estructurados en dos instancias. Una instancia 

teórica y una instancia práctica. En muchas ocasiones, durante las instancias práctica se 

realizaron muestreos y determinaciones de suelo en campos de productores hortícolas 

para su posterior análisis en laboratorio y se brindó una capacitación práctica sobre 

indicadores de calidad de suelos. En las instancias teóricas, los docentes desarrollaron 

conceptos referidos al suelo y al compostaje, en diálogo con las opiniones de productores 

y técnicos del territorio y se expusieron los resultados de los análisis y determinaciones 

de suelo de las huertas. Asimismo, se discutieron las problemáticas existentes de manera 

plenaria, y se propusieron soluciones posibles. Los encuentros funcionaron, además, 

como espacio para el aprendizaje en un escenario real, de estudiantes y ayudantes. En la 

mayoría de las experiencias, al finalizar cada jornada se entregó una encuesta a los 

participantes, un informe final impreso con los resultados de los análisis y certificados de 

su participación. Para la sistematización, se clasificaron las experiencias de acuerdo a los 

sitios y los actores sociales.  Se ordenó la información dispersa y se catalogaron datos que 

surgieron de las experiencias. Finalmente, se realizó una interpretación crítica de los 

procesos y se sintetizaron los aprendizajes más importantes. 
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Resultados, discusiones y análisis 

En general se notó que en la instancia práctica los participantes mostraron mayor interés 

que en la instancia teórica, interviniendo activamente con preguntas y aportando desde su 

experiencia. Es bien sabido que adquirir conocimientos desde la práctica, la vivencia 

personal y colectiva, resulta en una mejor forma de aprendizaje (Hidalgo, 2016), por este 

motivo, consideramos que esta instancia fue más importante tanto para el aprendizaje 

como para el vínculo e intercambio. Asimismo, la distribución en el espacio durante las 

prácticas en terreno facilitó el intercambio entre participantes, a diferencia de lo que 

ocurre en una sala donde hay un expositor enfrentado al grupo que escucha (Kress et al., 

2005). En algunas ocasiones se sentaron en círculo y la circulación de la palabra fue 

mayor. Aunque inicialmente, la participación activa era de pocos participantes, se observó 

que, a mayor frecuencia de encuentros, la participación aumentó. Asimismo, la 

receptividad de los productores ante nuestra presencia en el territorio fue mayor cuando 

los encuentros se dieron en sus huertas. Los muestreos y determinaciones de suelo 

realizadas durante los encuentros en conjunto con productores, se hicieron de manera 

eficiente y se logró recolectar una importante base de datos de calidad de suelos hortícolas 

en el la zona sur del AMBA. Los encuentros también fueron de utilidad para obtener 

información, mediante encuestas, para caracterizar el sector. Algunos de estos datos 

fueron presentados en revistas de divulgación científica, jornadas y congresos (Tabla 1). 

Por otro lado, dicha información también estuvo disponible para que los productores 

puedan conocer el estado de salud de sus suelos mediante la entrega de informes. La 

entrega de informes y certificados fue un momento gratificante, ya que algunos alegaban 

no haber recibido nunca antes un certificado, resultando en una motivación extrínseca 

para realizar nuevas tareas (Anaya-Durand & Anaya-Huertas, 2010).  
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Tabla 1. Actividades realizadas con cada grupo y sus productos obtenidos. 
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Florencio Varela 27 17 27 10 1 19 21 21 4 3 
Almirante Brown 30 6 2 1 1 - - - - - 
La 
Plata 

Productores 4 4 4 4 0 0 8 8 3 - 
Huerteros y 
huerteras 

20 14 3 3 0 19 34 6 5 - 

*Productores hortícolas, agentes del Municipio, estudiantes de secundario, Huerteros y huerteras 
cooperativa **docentes y ayudantes universitarios, técnicos de territorio ***todos en los establecimientos 
productivos menos en Almirante Brown en la Granja Municipal Almirante Brown y CEFIP ****congresos, 
jornadas, revistas o capítulos de libros 
 
Consideraciones  

Los encuentros fueron de utilidad para estudiar el estado de salud de suelos hortícolas, 

recolectar información respecto al funcionamiento de sus sistemas productivos y para 

facilitar a la comunidad educativa el diagnóstico del estado del conocimiento de los 

productores respecto al suelo, poniendo en relieve las temáticas que requieren una mayor 

promoción en futuros programas de educación y extensión. Asimismo, las experiencias 

permitieron que tanto profesionales como estudiantes desarrollen competencias 

agronómicas al trabajar en un escenario de aprendizaje real, y competencias sociales al 

asumir un compromiso ético frente a situaciones de desigualdad social y baja calidad 

ambiental. También, los encuentros facilitaron la transferencia de los resultados 

encontrados, además de la elaboración de un diagnóstico conjunto entre profesionales y 

productores de las problemáticas presentes respecto al suelo. De esta manera, se 

promovió, en un vínculo dialógico, la generación de propuestas de manejo consensuadas 

para mejorar los sistemas productivos existentes.  

Uno de los mayores desafíos que se presentan hacia el futuro es aumentar la asistencia e 

intervención de los productores. La promoción de los encuentros a productores aislados 

fue más difícil que con productores organizados. La baja participación de productores, 

podría relacionarse a dificultades de traslado, ocupación en otras tareas de mayor 

importancia o simplemente falta de interés.  
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A nivel institucional el acercamiento al territorio mediante los encuentros contribuyó en 

la generación de vínculos entre la universidad, productores, organizaciones de 

productores y organizaciones barriales, y también propició la vinculación con otras 

instituciones nacionales (INTA) o municipales. De este modo, la universidad continúa 

manteniendo su rol activo como promotor del concepto de desarrollo local. 
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Resumo

O Projeto Pequi atua junto à comunidade quilombola da Pontinha no desenvolvimento
de uma fonte de renda sustentável alternativa à extração e comercialização do
minhocuçu (Rhinodrilus alatus), durante seu período reprodutivo. Desde 2012, são
utilizadas metodologias participativas que inserem a comunidade como protagonista nas
reflexões e resoluções dos desafios locais, com vistas à autossuficiência e conservação
ambiental. O grupo produtivo que beneficia o pequi (Caryocar brasiliense) conta com
uma fábrica equipada, atualmente em fase de preparação para instalação de tecnologias
limpas. As estruturas física e social alcançadas fazem da experiência um polo de
sensibilização ambiental, exemplo de tecnologia social, que alinha economia solidária e
sustentabilidade.
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Introdução

A extração de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), como frutas,

sementes, resinas, óleos, fibras, cascas e plantas ornamentais, aromáticas e medicinais

têm sido considerada alternativa de renda potencialmente sustentável para diversas

comunidades (ARNOLD e RUIZ 2001; SCHRECKENBERG et al. 2002; MARSHAL e

NEWTON 2003). O fortalecimento de sistemas produtivos locais, por meio de

organizações democráticas, possibilita o resgate da síntese entre natureza e cultura,

através da promoção de uma sustentabilidade socioecológica (HEYNEN et al., 2006),

conduzida pela própria comunidade, que gerencia seu território de forma autônoma e

responsável.

A experiência vivenciada pela comunidade quilombola de Pontinha (Paraopeba,

Minas Gerais, Brasil) é um modelo de sistema produtivo baseado em sustentabilidade

socioecológica que pode ser propagado para outras comunidades. Há mais de 80 anos,

cerca de 300 famílias que compõem a comunidade têm como principal fonte de renda a

extração e comercialização de uma minhoca gigante, o minhocuçu (Rhinodrilus alatus),

tradicionalmente usada como isca na pesca esportiva. A atividade sempre ocorreu em

meio a conflitos jurídicos, já que é considerada caça ilegal (Lei Federal n° 5.197/1967;

Lei Federal n° 9605/1998; Decreto Federal n° 3.179/1999), e sociais, envolvendo

quilombolas, fazendeiros, empresas e representantes do poder público local

(DRUMOND et al. 2008). Buscando soluções para minimizar esse conflito, foi criado,

em 2004, o Projeto Minhocuçu, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e

pelo Instituto Sustentar, em parceria com vários atores sociais, incluindo a comunidade

de Pontinha. Um dos resultados do projeto foi um acordo firmado entre atores

envolvidos na atividade, que estabeleceu que o minhocuçu não seria coletado em sua

época de reprodução. A restrição gerou a demanda por alternativas de renda nesse

período e os comunitários sugeriram, como solução, a fabricação e comercialização de

produtos à base de pequi, um fruto de Cerrado, produzido no mesmo período de
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reprodução do minhocuçu. Dessa demanda foi criado, em 2012, o Projeto Pequi com

vistas, além da geração de trabalho e renda, a valorização e conservação do Cerrado.

Objetivos

Promover desenvolvimento rural atrelado à conservação ambiental, fazendo do

beneficiamento de frutos do Cerrado uma fonte de trabalho e renda para o quilombo.

Valorizar o conhecimento e experiência dos comunitários, atribuindo-lhes o papel de

protagonistas na gestão do território e autossuficientes em longo prazo. Colaborar para a

conservação do Cerrado, suscitando sensibilização ambiental, a partir do

desenvolvimento de uma tecnologia social com alto potencial de replicação.

Materiais e Métodos

Área de Estudo e População Alvo

O Projeto Pequi é realizado na Comunidade Quilombola da Pontinha, localizada

na área rural do município de Paraopeba, Minas Gerais, Brasil. Os comunitários, de

ascendência negra, ligados à resistência às pressões históricas e com características e

trajetórias específicas, vivem historicamente em vulnerabilidade socioeconômica. O

território localiza-se no Cerrado, segundo maior bioma sulamericano em área, um

hotspot de biodiversidade, devido à ameaça à sua integridade e riqueza, e endemismos.

Localmente, é fortemente ameaçado pela expansão agropecuária.

Metodologia

A atuação do Projeto Pequi é guiada pela metodologia da Pesquisa-Ação,

definida por Thiollent (2009) como:

“pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou

participativos”.
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O processo ocorre em etapas: [1] diagnóstico socioecológico e envolvimento da

comunidade através de ferramentas participativas como entrevistas semiestruturadas e

abertas, observação participante, travessia, calendário sazonal e oficinas (DRUMOND

et al. 2008); [2] planejamento conjunto de ações a partir dos resultados da primeira

etapa; [3] execução; [4] monitoramento das ações; [5] avaliação do projeto, dos

aprendizados, das possíveis reformulações e divulgação dos resultados para além do

círculo acadêmico. O processo é cíclico e constante, a cada nova ação é feita uma

reflexão com a comunidade, para avaliar a necessidade de alterações, em consonância

com a flexibilidade característica do manejo adaptativo (PINTO et al., 2017).

Resultados, Discussão e Análises

Estudos prévios sobre produtividade de

frutos evidenciaram a viabilidade de uso

sustentável do pequi e, a partir de então, foram

realizadas capacitações, intercâmbio em

cooperativas de outras cidades, oficinas de

produção de óleo, castanha, doce, polpa e

outros produtos de pequi e adequação de

ambientes para o início da produção local, por

um grupo composto majoritariamente por mulheres. A comercialização desses produtos

(Fig. 1) alcançou mercados locais e regionais, tendo sido seu ápice no ano de 2019, com

a participação da comunidade na maior feira do Estado de Minas Gerais, a Agriminas.

Atualmente, o grupo produtivo está em fase de formalização e tem como

infraestrutura desenvolvida pelo Projeto Pequi, uma fábrica equipada, instalada na

escola municipal em forma de contêiner adaptado (Fig. 2), onde, nos anos de 2021 e

2022 serão instalados sistemas de energia fotovoltaica e de captação de águas pluviais,

fossa ecológica de evapotranspiração e internet rural, visando a viabilização financeira e

ambiental do projeto a longo prazo, o enriquecimento de seu potencial pedagógico

perante a comunidade quilombola e o público em geral e a transformação da
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agroindústria Pontinha de Sabor em um cenário dinâmico altamente adequado à

realização de visitas educativas sobre recursos renováveis e economia circular e

solidária e inspiradoras de novas iniciativas.

Considerações

Os resultados alcançados, de 2012 aos

dias atuais são reflexo da aplicação de

metodologias da pesquisa-ação,

enquadrando a experiência da produção

autogerida e da valorização e conservação

do Cerrado como uma prática de

sustentabilidade socioecológica, que

valoriza conhecimentos, experiências e

habilidades dos quilombolas,

fortalecendo sua autoestima e autonomia,

individuais e coletivas.

O Projeto também se alinha a diretrizes de acordos e agendas internacionais e

nacionais, na medida em que concilia desenvolvimento rural, geração de emprego e

renda, pesquisa e extensão voltadas a comunidades vulneráveis, desenvolvimento de

tecnologia social replicável, economia solidária e conservação e educação ambientais.

Espera-se, num futuro próximo, a ampliação da atividade, com o beneficiamento de

outros frutos do cerrado e dos quintais, e a completa autogestão do grupo produtivo.

Saberemos assim que houve o amadurecimento necessário à gestão coletiva autônoma e

que o reconhecimento da importância da vegetação nativa consolidou-se entre os

comunitários, que defenderão, segundo as palavras de uma delas, “com dentes e unhas”

a permanência do Cerrado de pé. Em nosso entendimento, esse é um pequeno e valioso

passo de um longo caminho de re-internalização da natureza em nós, humanos, como

organismos que compõem o ambiente e que, portanto, têm suas reais necessidades

perfeitamente atreladas às necessidades ambientais.
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Resumo

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  relatar  a  experiência  e  apresentar  alguns
resultados do 3º Colóquio de Extensão Rural e Desenvolvimento,  evento promovido
pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em  Extensão  Rural  (PPGExR)  da  Universidade
Federal  de  Santa  Maria  (UFSM) entre  8  e  11  de  março  de  2021.  Com a  temática
“Perspectivas Sobre o Rural Brasileiro e o Diálogo com Experiências Internacionais”, o
evento foi realizado virtualmente através do Canal do PPGExR no YouTube. Apesar das
inúmeras dificuldades de organizar um evento num cenário de pandemia, o 3º Colóquio
foi  produto do trabalho coletivo do Programa e  proporcionou a troca de experiências
entre estudantes, pesquisadores e agricultores sobre temas como agricultura familiar,
agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, além de fornecer um amplo material
de divulgação científica e de acesso gratuito para além da comunidade acadêmica.

Palavras-chave: Extensão rural; Comunicação; Desenvolvimento.  

Introdução

O 3º Colóquio de Extensão Rural e Desenvolvimento foi um evento de caráter

acadêmico  online promovido  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em  Extensão  Rural

(PPGExR) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) entre 8 e 11 de março de

1 Trabalho apresentado no Eixo 5 – Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, email: 
tabatasaragoso@gmail.com
3 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, email: 
cassiel.moreira@gmail.com
4 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, email: 
lunkesbruna@gmail.com
5 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: 
andreadoerr@yahoo.com.br
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2021.  Com  a  temática  “Perspectivas  Sobre  o  Rural  Brasileiro  e  o  Diálogo  com

Experiências Internacionais”, o objetivo foi proporcionar um espaço de aprendizagem e

compartilhamento de informações por meio de ferramentas de comunicação digital  e

videoconferência,  e  compor  o  planejamento  de  atividades  da  Disciplina  Curricular

Obrigatória denominada “Seminários Avançados II” (EDA 859 – DEPARTAMENTO

DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL/PPGExR/UFSM),  tal  como já

havia sido realizado nas duas primeiras edições (1º e 2º Colóquios).

A Comissão  Organizadora,  composta  por  discentes  e  docentes  do  Programa,

optou por  realizar  o  3º  Colóquio  virtualmente  através  da plataforma  YouTube.  Essa

decisão foi uma consequência do contexto de isolamento social causado pela pandemia

do Covid-19 e do reconhecimento da necessidade de divulgar as atividades de pesquisa

que  são  realizadas  nas  instituições  de  Ensino  Superior  no  Brasil  frente  a  inúmeras

tentativas de deslegitimação da produção acadêmica. Além disso, a realização do evento

nesse formato possibilitou que as palestras fossem gravadas e disponibilizadas no Canal

do PPGExR no  YouTube, garantindo acesso gratuito a um material  científico de alta

qualidade  sobre  temas  associados  à  agricultura  familiar,  às  questões  de  gênero  no

campo, à agroecologia e ao desenvolvimento rural sustentável.

O  3º  Colóquio  também  é  resultado  de  um  Projeto  de  Ensino  (N°  054981)

intitulado “3º Colóquio de Extensão Rural e Desenvolvimento”, aprovado pelo Gabinete

de  Projetos  da  Universidade  (GAP/UFSM)  e  registrado  pela  Pró-Reitoria  de

Planejamento (PROPLAN/UFSM), o qual foi elaborado pela demanda dos estudantes e

professores ligados à coordenação do PPGExR para organizar seminários com temas

que dialoguem com as três linhas de pesquisa dos discentes: Dinâmicas Econômicas e

Organizacionais  na  Agricultura,  Processos  de  Inovação  Sociotecnológica  e  Ação

Extensionista,  e  Dinâmica Socioambientais  e  Estratégias  de Desenvolvimento  Rural.

Alguns dos objetivos específicos do evento foram adaptar as atividades da disciplina às

metodologias de ensino a distância, realizar reflexões sobre a temática de identidades

sociais no contexto rural brasileiro, abordar temáticas que evidenciem os processos de

luta  e  resistência  no  campo,  dialogar  com  experiências  internacionais,  qualificar  a
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formação dos acadêmicos  da UFSM e contribuir  para as  pesquisas que estão sendo

desenvolvidas no Programa.

Objetivos

 O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência e apresentar alguns

resultados  do 3º  Colóquio  de Extensão Rural  e  Desenvolvimento,  evento de caráter

acadêmico que foi realizado virtualmente através do Canal do PPGExR no  YouTube

entre 8 e 11 de março de 2021, com a temática “Perspectivas Sobre o Rural Brasileiro e

o Diálogo com Experiências Internacionais”.

Metodologia

Para  realização  do  3º  Colóquio  foram  criadas  seis  comissões  de  trabalho

(finanças,  inscrições,  divulgação,  mediação,  certificação  e  sorteios),  as  quais  se

reuniram semanalmente com o propósito de melhorar a eficiência da atuação em grupo.

As  inscrições  ocorreram  entre  os  dias  24  de  fevereiro  e  9  de  março  por  meio  de

formulários  da  ferramenta  Google  Docs.  Com  o  intuito  de  melhor  conhecer  os

participantes, o formulário era composto por oito perguntas sobre a trajetória acadêmica

e profissional (vinculação com alguma instituição, ocupação, formação acadêmica ou

não), os assuntos de interesse que estavam ou que gostariam que estivessem no evento,

e também o meio pelo qual o/a participante soube da realização do evento.

Para a divulgação, foi criada uma identidade visual própria para o 3º Colóquio

com aspectos  que  também  remetessem ao  PPGExR.  Além disso,  foram elaboradas

aproximadamente  50  peças  gráficas  que  foram  compartilhadas  nos  meios  de

comunicação digital do Programa (Facebook, Instagram, YouTube, e-mail e site).

A programação  contou com as  seguintes  temáticas:  La  Administración  y  las

Opciones de Desarrollo Sustentable en los Minifundios Rurales; Gênero e Trabalho no

Mundo Rural: Especificidades da Pecuária no Rio Grande do Sul; Mulheres da Terra:

Mulheres  de Cura;  Agroecologia  e  Inovação Socioecológica,  Perspectivas  Globais e

1101



      

Iniciativas  Locais;  Transição  Agroecológica  e  Eficiência  Energética;  Agroecologia,

Bem-viver e Convivência com o Semiárido; Economia Solidária, Políticas Públicas e

Extensão Universitária.  Tanto na abertura quanto no encerramento foi realizado uma

mostra cultural, e o evento foi transmitido através do Canal do PPGExR no YouTube.

Para administrar a frequência dos participantes e assim fornecer o certificado de

20 horas ao final do 3º Colóquio, foram disponibilizados formulários do Google Docs

para  cada  dia  de  atividade,  onde  os  participantes  deveriam  preencher  e  atingir  no

mínimo 75% de frequência.  Como forma de  gratificar  a  presença  dos  participantes

foram  realizados  sorteios  de  livros  e  CD’s  de  doação  e  autoria  de  professores  do

PPGExR.

Resultados

O 3º Colóquio contou com 140 inscrições distribuídas em 35 instituições, sendo

39,3% da universidade sede do evento. Dos inscritos, 67,4% faziam parte de instituições

do Rio Grande do Sul, 7,6% do Paraná, 6,8% do Pernambuco e 4,5% de Minas Gerais.

Destes participantes, 26,4% eram estudantes de graduação, 26,4% de mestrado, 22,1%

de doutorado, 0,7% de pós-doutorado, 12,9% eram docentes e 2,1% eram agricultores.

O  número  de  participantes  e  sua  abrangência  é  resultado  das  estratégias  de

divulgação,  pois  46,3%  dos  inscritos  responderam  que  ficaram  sabendo  do  evento

através  de  alguma  das  redes  sociais  do  Programa,  sendo  desses,  12,1% através  do

Instagram,  5% através  do  Facebook,  17,1% através  de redes sociais  de parceiros,  e

12,1% através de e-mail.

Durante o período do evento, foi constatado os seguintes dados em relação ao

Facebook: foram alcançadas 9.981 contas (+43% x 27 dias anteriores), 348 visitas ao

perfil  (+305% x 27 dias  anteriores),  42 novas  curtidas  na  página  (+91% x 27 dias

anteriores),  e  um engajamento  nas  publicações  contabilizando  1.994,  entre  reações,

comentários,  compartilhamentos e cliques (+70% x 27 dias anteriores).  Observou-se,

também,  que  a  publicação  do  evento  que  apresentou  melhores  resultados  foi  a  de
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abertura das inscrições,  publicada no dia 24 de fevereiro,  com um  alcance de 7.567

perfis, sendo que 1.312 destes foram alcançados por meio de impulsionamento.

Quanto  aos  dados  referentes  ao  Instagram, 6.915  contas  foram  alcançadas

(+2.890% x 25 jan.- 23 fev.), foram feitas 1.035 visitas ao perfil (+1.177,7% x 25 jan. -

23 fev.) e foram realizadas 1.106 interações do público com o conteúdo (+211,5% x 25

jan.  -23  fev.).  Já  os  dados  do  YouTube demonstram  que  foram  obtidos  6,6  mil

impressões, um tempo de exibição dos vídeos de 1.200 horas, 2,6 mil visualizações e

588 pessoas diferentes assistindo aos vídeos, além de um aumento de 161 inscritos no

período entre a abertura das inscrições e o término do evento.

Considerações 

Inúmeras são as dificuldades de organizar um evento num cenário de pandemia.

Nesse  sentido,  podemos  considerar  que  o  3º  Colóquio  alcançou  seus  objetivos  ao

proporcionar um espaço virtual eficaz sobre temas relacionados ao rural brasileiro. O

mais  importante  de  tudo,  no  entanto,  foi  a  possibilidade  de  realizar  um  evento

qualificado com a troca de experiências entre estudantes, pesquisadores e agricultores,

produto  do  trabalho  coletivo  do  PPGExR  que  forneceu  um  amplo  material  de

divulgação científica e de acesso gratuito para além da comunidade acadêmica.

Além  disso,  as  estratégias  adotadas  para  a  divulgação  nas  redes  sociais

forneceram  ótimos  resultados  tanto  ao  3º  Colóquio  como  também  ao  Programa,

possibilitando que o conhecimento de ambos alcançasse um grande número de pessoas.

Foi possível elevar os acessos no canal do YouTube do PPGExR, bem como das páginas

do Facebook e do Instagram, fator que contribuiu para o conhecimento a respeito dos

trabalhos  e  pesquisas  que  são  desenvolvidas  pelos  discentes  e  docentes  na  pós-

graduação.
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Experiencia de Emprendedurismo para el Desarrollo Comunitario1 
 

Teresa Fleitas Rodríguez2 
Universidad Nacional del Este, Alto Paraná, Ciudad del Este, Paraguay 

 
 

Resumen 
 
El Programa Emprendedurismo para el desarrollo comunitario se implementa de manera 
ininterrumpida desde al año 2016 conjuntamente con las distintas unidades académicas 
que integran la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este 
(UNE). Dada la importancia del Emprendedurismo, como factor de independencia, 
inserción económica y de desarrollo, se ha identificado la posibilidad de activar la semilla 
del emprendedor en las comunidades aledañas a la universidad, orientando a las personas 
a tomar iniciativas, asumir responsabilidades, riesgos y generar su propio negocio. 
Previamente a la planificación y organización de las actividades se aplica un diagnóstico 
que permite identificar los intereses y propósitos de los posibles participantes del 
proyecto, esto orienta las acciones y actividades de ejecución por parte de la 
Coordinación.  
 
Palabras-clave: Extensión; Emprendedurismo; Taller. 

 

Introducción 

Los emprendedores sociales constituyen una parte importante del proceso de creación de 
empleo y son un factor estimulador del crecimiento, pues al crear nuevas empresas 
generan mayor riqueza y bienestar a un país, más si cabe cuando el fin de la empresa o en 
todo caso uno de los objetivos que se cumplen con su creación, es la inserción de personas 
en régimen de exclusión u otros colectivos con necesidades sociales específicas y claras. 
Consiguen la creación de valor social frente a la creación de valor económico propio de 
otras empresas capitalistas o de otros emprendedores en las que, si se genera valor social, 
éste es una consecuencia derivada del valor económico creado. (SANCHIS PALACIO, 
J.R.; NAVARRO, A.  2021). 

La acción de emprender esta relacionada íntegramente con la idea de comenzar algo cuya 
importancia se aprecia desde el ámbito económico como social, los emprendedores 
fomentan la creación de nuevas oportunidades, debido a la satisfacción personal de idear 

 
1 Trabajo presentado en el eje 3 - Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Profesora de la Universidad Nacional del Este, Teresa Fleitas Rodríguez, área de extensionista email: 
terefleitas@gmail.com 
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un negocio, generar ingresos, colaborar con el mejoramiento de la autoestima y la calidad 
de vida de todos. 

Como antecedente de trabajo colaborativo, tal como establece uno de los fines de creación 
de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este (REXUNE), se 
puede mencionar que el proyecto “Emprendedurismo” se implementó en su primera fase 
en la ciudad de Minga Guazú, dentro del Programa de Extensión Demominga de la 
Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA-UNE), dirigido por el Dr. César Radice 
Oviedo. Posteriormente, en el Kilómetro 8 Acaray barrio San Juan en el proyecto “Plaza 
Sustentable”, dirigido por el Abg. Gustavo Ramón Ayala (+), en la Fracción Villa 
Universitaria. Además, en la comunidad Indígena Acaraymi, en el proyecto “La 
educación y la promoción de la salud: Estrategias generadoras del desarrollo de la 
comunidad Indígena Acaraymi, a cargo de la Dra. María Concepción Piñánez, donde se 
contemplaron el desarrollo de acciones para responder a las necesidades mediante talleres 
de Emprendedurismo.  

En Emprendedurismo, los actores son los vecinos de las comunidades y los responsables 
de la acción son los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas UNE, con la guía de 
la docente responsable de este proyecto, Abg. Teresa Fleitas. 

La Pandemia por el Covid-19, ha demostrado que el ser humano posee la capacidad de 
aprender y adaptarse a nuevos retos desde las distintas condiciones socio ambientales, y 
económicas en las que viven. 

Así, en el período 2020, se concretaron dos nuevos proyectos elaborados conjuntamente 
con el docente encargado del proyecto “Plaza Sustentable” Abg. Gustavo Ramón Ayala 
(+) y la encargada del proyecto Emprendedurismo Abg. Teresa Fleitas Rodríguez. Se trata 
del “Capital incentivo al emprendimiento innovador UNE” y la “Escuela cocina - 
comunitaria UNE”. Para la ejecución de este último el Rectorado de la Universidad cedió 
un espacio físico donde en forma mensual se desarrollan capacitaciones a mujeres 
emprendedoras provenientes de diferentes lugares de Alto Paraná. Además, desde el 
Rectorado se ha gestionado y otorgado un rubro a la funcionaria de la Dirección de 
Extensión Universitaria Lic. Mirian Raquel Flecha para desarrollar los talleres de cocina. 
La misma cuenta con formación específica en el área de la gastronomía. En el mes de 
diciembre del año 2020 la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado 
adquirió algunos electrodomésticos para la cocina que son: una heladera, un horno 
eléctrico, una freidora y una batidora. 

Con estos logros muy importantes y la experiencia del exitoso trabajo conjunto con 
docentes de otros proyectos y unidades académicas de la UNE, se considera la necesidad 
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de implementar desde el 2021 el Emprendedurismo como Programa de Extensión 
Universitaria, integrando al mismo los proyectos “Capital Incentivo al Emprendimiento 
Innovador UNE” y “Cocina Escuela Comunitaria en la UNE”. 

Como respaldo a la propuesta del Programa Emprendedurismo, se menciona que, en la 
implementación del proyecto en estos años, se trabajó en base al objetivo primordial de 
generar ingresos económicos desde la comodidad del hogar mediante el suministro de 
informaciones y conocimientos a partir de cursos, talleres y ferias de venta que permitan 
preparar a los beneficiarios. En este tiempo se puede referir que existen importantes 
resultados por ejemplo en los proyectos “Demominga” de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, en ejecución en la Fracción Norma Luisa – Km 14. Además, en el proyecto Plaza 
Sustentable en la Fracción Villa Universitaria del Kilómetro 8 Acaray barrio San Juan. 
En dichas comunidades se ha internalizando el espíritu emprendedor mediante actitudes, 
habilidades e información que serán imprescindibles en el desafío de ser dueño de su 
propio negocio. De esta manera se propicia ayudar con la economía personal y familiar 
para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Objetivos 

Fortalecer la actitud emprendedora mediante acciones que generen sensibilización y 
conocimientos para ser un buen emprendedor, en iniciativas de negocio que serán 
canalizadas, estructuradas y traducidas en mini proyectos innovadores, viables, 
sustentables y sostenibles. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Todas las actividades realizadas ayudan al cumplimiento del objetivo propuesto. Se 
realiza diagnóstico previo a la calendarización de las actividades en cada periodo, que 
permite identificar el área de interés de los participantes y el propósito de los mismos con 
relación a la participación en el proyecto. Dicha calendarización cuenta con un criterio de 
trabajo colaborativo donde se integran los diferentes proyectos de la universidad. La 
integración de los estudiantes se da mediante la ejecución de las actividades que orientan 
primeramente al fortalecimiento de la actitud emprendedora, luego se desarrollan talleres 
referentes al área de manualidades, gastronomía, costos, presupuesto, atención al cliente 
marketing digital y publicidad. Todos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida 
de los integrantes de las comunidades participantes. 

Para el financiamiento del proyecto se trabaja de forma coordinada dentro de la 
Universidad. El Rectorado provee vehículo para traslados a comunidades; asigna rubros 
a docentes. A su vez, los docentes y alumnos colaboran para carga de combustibles, 
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autogestión para la adquisición materiales e insumos para ejecución de actividades, en 
especial los talleres referentes a manualidades y gastronomía. 

Resultados, discusiones y análisis 

Mediante la ejecución del Programa Emprendedurismo la comunidad participante ha 
elevado su conocimiento sobre el emprendedurismo, fortalecieron la actitud 
emprendedora. Desarrollan y llevan adelante emprendimientos personales utilizando 
técnicas aprendidas en los diferentes talleres desarrollados, se da énfasis al uso de la 
tecnología para potenciar ventas virtuales y consecuentemente se observa un incremento 
en los ingresos financieros.  Este programa conquistar la interacción efectiva entre la 
Universidad y la comunidad dando cumplimiento a sus fines, despertando interés de los 
pobladores, alumnos, docentes, directivos y demás unidades académicas de la UNE. 

Consideraciones  

Se ha visto que la implementación del Emprendedurismo aporta cambios significativos 
en la vida de los participantes. 

Todas las actividades realizadas han contribuido para despertar la actitud emprendedora 
en los actores de la comunidad y los convirtieron en verdaderos emprendedores, por su 
parte en cada grupo de alumnos que interviene en las actividades de la extensión 
universitaria, se ha notado una mejor interacción y trabajo en equipo con mayor sentido 
de responsabilidad. 

Este programa puede ser replicado por otras unidades académicas y en otras comunidades, 
con la incorporación de nuevos adherentes para trabajar de manera cooperativa y solidaria 
con todas las unidades académicas, tal como establece en los fines de creación de la Red 
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este (REXUNE). 
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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo dissertar sobre o modo como as Instituições de Ensino 
Superior (IES), em especial as universidades públicas, podem atuar com vistas a 
incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em suas agendas 
institucionais, sob a perspectiva da extensão universitária. Busca-se, em outras palavras, 
identificar o modo como a extensão universitária pode ser mobilizada considerando a 
adoção de tais objetivos globais. Enquanto estudo de caso, apresentamos Observatorio de 
Cooperación Ciudad-Universidad, uma iniciativa da Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) em conjunto com o Mercociudades. Metodologicamente, foram 
realizadas atividades de revisão bibliográfica, bem como levantamento e análise de dados 
acerca das iniciativas e ações estabelecidas no âmbito de tal projeto. 
 
 
Palavras-chave: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Extensão Universitária; 

Função da Universidade; Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad. 

 

 

Introdução 

Este trabalho versa sobre o modo como as Instituições de Ensino Superior (IES), 

em especial as universidades públicas, podem atuar com vistas a incorporação dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em suas agendas institucionais, sob a 

perspectiva da extensão universitária. A questão que pretende ser abordada é: Quais as 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Doutoranda em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Email: 
dibbern.thais@gmail.com  
3 Professora Doutora de Administração Pública da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Email: milenaps@unicamp.br 
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intersecções existentes entre a extensão universitária e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável? No que consiste aos procedimentos metodológicos, este trabalho possui 

abordagem exploratória, sendo realizado por meio de três etapas: a primeira se refere às 

atividades de revisão bibliográfica pertinentes ao tema supracitado; a segunda etapa 

consiste no levantamento de dados relativos ao Observatorio de Cooperación Ciudad-

Universidad, tendo em vista seu histórico de surgimento, documentos institucionais e 

iniciativas/práticas desenvolvidas; enquanto terceira etapa, classificamos e analisamos os 

dados coletados, considerando os objetivos e metas dos ODS e o projetos registrados 

junto ao “Banco de Boas Práticas” do Observatorio. 

Enquanto forma de organização deste resumo expandido, apresentamos duas 

sessões principais, para além desta introdução e considerações finais. A primeira delas 

trata sobre a relação entre os ODS e a extensão universitária. A segunda seção aborda o 

estudo de caso do Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad. 

 

Um panorama sobre os ODS e sua relação com a extensão universitária 

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados em setembro 

de 2015 pelos chefes de Estado e de Governo das Nações Unidas, apresentam uma série 

de metas que visam guiar a tomada de decisão para os próximos quinze anos. Esta nova 

Agenda, por sua vez, demanda a atuação de diversas partes através do estabelecimento de 

parcerias colaborativas entre países e demais atores da sociedade, tendo em vista a 

implementação de tal plano. Um desses atores se refere à comunidade científica, sendo 

representada por Instituições de Ensino Superior (IES), agências de fomento à pesquisa e 

laboratórios e centros de pesquisa. Esta comunidade é chamada a contribuir com o 

desenvolvimento de novas ideias e informações no contexto da solução de problemas 

globais, sendo necessário e benéfico o estabelecimento de novas parcerias científicas, 

perpassando os pilares do ensino, pesquisa e extensão. 

Na perspectiva de Didrikson (2019), os ODS projetados pela ONU são e podem 

ser incorporados por parte da comunidade acadêmica, uma vez que todos se referem tanto 

ao desenvolvimento do conhecimento em todas as áreas, quanto à formação de 
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profissionais que produzem e difundem esses conhecimentos no âmbito da sociedade. 

Trata-se, em outras palavras, de uma questão fundamental para o alcance e avanço das 

metas e objetivos dessa nova agenda. Sumarizando a forma como as IES podem contribuir 

para com a implementação dos ODS, Körfgen et al. (2018, p. 3) destaca o seguinte: 
i. performing problem-oriented real-world research; ii. critically reflecting the 
SDGs and associated measures; iii. educating future decision makers by 
fostering critical and systems-thinking; iv. offering best-practice examples for 
sustainable development on campus; and v. strengthening the nexus at the 
policy-science-society interfaces. 

 

 A extensão universitária, nesse caso, possui um papel importante no âmbito do 

compartilhamento de conhecimentos gerados por diversos atores, se constituindo 

enquanto “uma das poucas formas onde a universidade mantém contato direto com a 

sociedade na qual não há sobreposição de conhecimentos” (SILVEIRA, 2017, p. 6). É 

ainda por meio deste pilar que os ODS podem ganhar maior notoriedade no âmbito das 

universidades e em sua comunidade externa.  

 Pode-se considerar, nesse sentido, que a extensão universitária se constitui 

enquanto um “processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a 

Sociedade” (FORPROEX, 2007, p. 17). Enquanto modo como a extensão pode ser 

mobilizada tendo em vista os ODS, destacamos as seguintes ações: programas, projetos, 

cursos, prestação de serviços, eventos, produtos acadêmicos e relação com o setor público 

e as políticas públicas, tendo em vista as áreas temáticas incorporadas pelo Forproex 

(2007): comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, 

saúde, tecnologia e produção, trabalho. Tais áreas perpassam pelos preceitos e metas dos 

ODS, integrando-os de modo a contemplar suas quatro dimensões: social (ODS nº 1, 2, 

3, 4, 5 e 10), ambiental (ODS nº 6, 7, 12, 13, 14 e 15), econômica (ODS nº 8, 9 e 11) e 

institucional (ODS nº 16 e 17). 

Importante ressaltar que as diretrizes da Política Nacional de Extensão 

Universitária (FORPROEX, 2012), incorpora elementos como a i. interação dialógica 

entre diferentes atores, ii. a interdisciplinaridade, iii. a indissociabilidade entre ensino-
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pesquisa-extensão, iv. o impacto na formação do estudante, bem como o v. impacto e 

transformações sociais. Tais elementos perpassam os objetivos e metas dos ODS de 

diferentes formas, sendo estes interconectados entre si. 

 

O caso do Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad 

A proposta deste trabalho visa abordar o Observatorio de Cooperación Ciudad-

Universidad enquanto estudo de caso a ser apresentado durante o V Congresso de 

Extensão da AUGM 2021. Nesse sentido, a descrição apresentada nesta seção não 

compreende a totalidade da pesquisa realizada, uma vez que está em andamento. Posto 

isso e, criado em 2011, o objetivo desta iniciativa consiste em “recuperar y difundir 

buenas prácticas de vinculación promovidas con fines sociales, que sean resultado de 

procesos de cooperación entre el sistema universitario y gobiernos locales”4. 

Em outras palavras, a iniciativa centra-se na interação entre as universidades e o 

setor público local. Além disso, o Observatorio se refere a uma iniciativa em parceria com 

"Mercociudades", uma rede de governos locais na América do Sul - atualmente, a rede é 

composta por 361 cidades de 10 países do continente (Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia). A iniciativa é gerida por 

um Comité Executivo composto por membros da AUGM e Mercociudades e La 

Universidad Nacional del Litoral (UNL - Argentina), responsável pelo funcionamento do 

"Banco de Boas Práticas".  

Este “Banco” consiste em uma plataforma online que reúne experiências 

desenvolvidas a partir de processos de cooperação entre universidades públicas e 

governos locais dos países participantes. Esta plataforma contém um resumo das 

iniciativas de cooperação entre universidades e governos locais, bem como outras 

informações como o problema abordado, prazos de execução, resultados e impactos, 

reprodutibilidade, dentre outras informações. Cerca de 100 iniciativas registradas são 

divididas nas seguintes áreas temáticas: cidadania; desenvolvimento local/territorial; 

 
4 Disponível em: http://obc.grupomontevideo.org/somos. Acesso em 28 jul. 2021. 
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energia, infraestruturas e redes; gestão ambiental; cultura; planeamento urbano; inclusão 

social; saúde pública.  

 

Considerações Finais 

 O trabalho apresentado está em andamento. Contudo, de forma preliminar, 

constatou-se o seguinte: i. o Observatorio se refere a um projeto que visa compartilhar 

experiências de envolvimento universidade-comunidade no contexto latino-americano; ii. 

dentre todas as iniciativas de cooperação entre universidades e governos locais, o 

Observatório tem mais de 100 projetos registados; iii. as áreas temáticas utilizadas na 

categorização dos projetos do “Banco de Boas Práticas”, apresenta relações diretas com 

as áreas temáticas definidas pelo Forproex (2007), bem como com os objetivos e metas 

dos ODS, em especial aos relacionados com as dimensões sociais e ambientais. 
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Resumo 
 
Projetos de engenharia e diversas questões geométricas das obras de infraestrutura, seja no 
meio urbano ou rural, necessitam de serviços especializados de Geodésia e Topografia. Estes 
trabalhos são resolvidos por meio da execução de levantamentos de campo e procedimentos 
de cálculo que devem ser atendidos com o devido suporte técnico a fim de proporcionar 
precisão, confiabilidade e economia de tempo e de recursos. A ideia do projeto de extensão 
intitulado Assistência em Levantamentos Topográficos para Obras de Engenharia: 
Aplicações Urbanas e Rurais surgiu com a necessidade de se levar os estudantes das 
Engenharias para a realidade da execução de levantamentos topográficos em obras de 
pequeno porte. O objetivo é divulgar a importância do assessoramento técnico de Geodésia 
e Topografia nos trabalhos de engenharia e consolidar o compromisso social da 
Universidade através do potencial de retorno de bens e serviços de qualidade. 
 
Palavras-chave: Geodésia; Topografia; Levantamentos geodésicos; RBMC. 

Introdução 

No planejamento de uma obra de Engenharia, a Topografia é a etapa fundamental para 
avaliação das dimensões do terreno e de suas características físicas, constituindo parte de um 
estudo aprofundado que não pode ser anteposto pelos demais projetos. As técnicas de 
medição, cálculo, representação e posterior implantação, são tarefas da Topografia, 
executadas por meio de procedimentos in loco que exigem sólido conhecimento prático dos 
profissionais que a executam. O posicionamento geodésico com emprego de receptores 
GNSS é outra poderosa e moderna ferramenta para atividades como georreferenciamento, 
projeto e execução de lotes urbanos e rurais, cadastro, cálculo de área de polígonos, 
determinação precisa de cotas e altitudes e diversas outras aplicações. Estes processos 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade, do V Congresso de Extensão da 
AUGM.  
2 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, email: arpenteurgeometra@gmail.com  
3 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, email: enosaat@hotmail.com  
4 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, email: jaimebrasil@hotmail.com  
5 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, email: leandro.pinto@ufsm.br  
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incluem as técnicas de levantamento, processamento de dados GNSS, elaboração de 
relatórios e desenhos eletrônicos, trâmites legais subsequentes entre outras tarefas 
associadas. Neste contexto, citam-se as estações geodésicas da RBMC (Rede Brasileira de 
Monitoramento Contínuo), equipadas com receptores GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems) de alto desempenho, que proporcionam, em arquivo diário ou em tempo real, 
observações GNSS para a determinação de coordenadas geográficas. Estas estações são 
controladas pelo IBGE sendo que a UFSM é uma das instituições conveniadas e conta com 
uma estação desta rede situada no edifício 42, identificada pelo código SMAR, que é mantida 
pelos professores do Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Rurais.   
 

Objetivos 

Os diversos trabalhos já realizados no âmbito do referido Projeto de Extensão são conjuntos 
de ações contínuas, de caráter educativo, social e tecnológico com objetivo definido e prazo 
determinado. Foram conduzidos pelos estudantes das Engenharias da UFSM sempre com a 
supervisão de um professor, prática que visa proporcionar a complementação de 
aprendizados teóricos por meio da experiência e das técnicas profissionais executadas em 
campo, no âmbito da pesquisa e extensão. O objetivo das atividades é estreitar o contato 
entre alunos de diferentes áreas, desde alunos da graduação e integrantes de empresas 
Júniores até pós-graduandos e profissionais liberais. Também objetiva-se testar e 
experimentar técnicas e equipamentos de levantamento ou medição, aproveitando-se a 
necessidade de executar os levantamentos, também para executar pesquisa. Além disso, cria-
se a possibilidade de prestar auxílio e orientações em diversas demandas técnicas no meio 
urbano e rural, em que os beneficiados são produtores rurais, profissionais de diversas áreas, 
cidadãos comuns que buscam informações técnicas junto à prefeitura de Santa Maria, 
entidades públicas, entre outras instituições. Imagens e exemplos de produtos de alguns 
desses levantamentos executados recentemente serão apresentados. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Diversos levantamentos topográficos foram executados, com diversos equipamentos e 
objetivos específicos, e com a participação de alunos de diferentes cursos de graduação, e 
pelo menos um aluno de pós-graduação, da UFSM. Os trabalhos foram acompanhados e 
orientados pelos professores das disciplinas de Geodésia e Topografia do Departamento de 
Engenharia Rural da UFSM, que dispõe de instrumentação moderna e tecnologias 
praticamente de última geração. Todos os equipamentos são patrimônios da UFSM. As ações 
consistiram das etapas de reconhecimento da área, do levantamento em campo (medições ou 
rastreios), seguido pelo processamento dos dados em programas de computador, e 
finalmente da disponibilização dos resultados em arquivos digitais. Imagens ilustrativas dos 
levantamentos e de produtos gerados são apresentados no tópico seguinte. Os levantamentos 
foram executados tanto com equipamentos de medição geométrica convencional 
(taqueômetro eletrônico, popularmente conhecido como “estação total”) e/ou com nível 
topográfico, quanto com equipamentos de medição por geodésia celeste (GNSS). O uso de 
um ou outro foi de acordo com a necessidade e a condição local. Em alguns dos 
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levantamentos foram integradas as duas formas de levantamento (geométrico e GNSS), de 
forma complementar. Os levantamentos por GNSS/RTK foram executados com receptor 
Polaris S100, com recepção em tempo real de dados para correção diferencial, de estação de 
referência pública da RBMC, pelo serviço NTRIP (Networked Transport of RTCM via 
Internet Protocol), fornecido publicamente pelo IBGE. A estação de referência RBMC usada 
foi a SMAR (Santa Maria), por ser a mais próxima aos locais dos levantamentos. O acesso 
ao NTRIP no campo, para o qual é necessário acesso à internet, foi realizado por meio da 
rede de telefonia celular, pelo smartphone usado. Também foram executados levantamentos 
GNSS pelo método estático relativo, usando a SMAR/RBMC como base. Ao final de cada 
levantamento, os dados medidos foram processados em escritório (no LaGE - Laboratório 
de Geodésia Espacial), para a geração dos produtos (curvas de nível, planta planialtimétrica, 
cálculo de áreas, representação visual tridimensional do relevo, etc). Para isso foram usados 
programas de processamento licenciados (GeoOffice e TopoEVN) e públicos (RTKLib). 
Amostras desses produtos gerados são apresentados no item seguinte (resultados).  

Resultados, discussão e análises 

Nas imagens a seguir, são ilustrados a execução de alguns levantamentos, e alguns dos 
respectivos produtos gerados. As primeiras a seguir, de trabalho que serviu para a 
auscultação de movimentação e estabilização vertical de obra civil (prédio em construção), 
e outro um levantamento planialtimétrico para o estudo da dinâmica de transporte de 
resíduos químicos em uma área de lavoura, no entorno de uma lagoa, para uma pesquisa de 
mestrado em Engenharia Ambiental na UFSM. Observa-se na primeira imagem, o 
taqueômetro eletrônico, e na quarta, um receptor GNSS. 

 

Nas 3 imagens seguintes, um levantamento para o Centro e Tecnologia da UFSM, que 
possibilitará calcular volume de movimentação de terras necessários para suas obras de 
engenharia naquela área. Na 1ª imagem observa-se o professor e a equipe de alunos, na do 
meio, o produto vista em perspectiva 3D do terreno, e na direta, a planta planialtimétrica 
resultante desse levantamento, com a delimitação das feições já existentes. 

Posteriormente, é ilustrado um levantamento no arroio Guarda-mor, no interior de Silveira 
Martins-RS, para atender um doutorando em Ciência dos Solos da UFSM, em pesquisa de 
hidrodinâmica de sedimentos no leito do rio. Da mesma forma, levantamento com o receptor 
GNSS, com o taqueômetro eletrônico, e a vista em perspectiva 3D do leito do rio, são 
respectivamente apresentados. 
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O resultado do levantamento bastante detalhado, com delimitação de cada pedra no trecho 
do rio, e levantamento denso de pontos do leito (mais de 2 mil pontos), têm possibilitado ao 
doutorando executar uma pesquisa bastante adequada pelo doutorando. Observa-se nas duas 
imagens da esquerda, que o ponto estação (E2) foi materializado numa pedra no meio do rio. 

 

Como última ilustração, outro levantamento executado, este somente por GNSS/RTK, foi 
ao grupo de pesquisa do Sistema IRRIGA, em área experimental do DER/CCR/UFSM. A 
finalidade é a construção de uma barragem, para armazenamento de água e irrigação. Na 
primeira figura ilustra-se, sobre a planta planialtimétrica, uma simulação de cálculo de área 
de alague (no caso, 9.900 m2) e o correspondente volume armazenável (no caso, 11.360 m3). 
Do lado direito, apresenta-se uma vista 3D do relevo na região do córrego onde é pretendido 
construir a barragem. Este trabalho de levantamento tem possibilitado à instituição (UFSM) 
um custo significativamente menor de projeto, e por consequência também de execução, 
visto o conhecimento geométrico do relevo, e as análises de simulações que estão sendo 
executadas a partir desta planta planialtimétrica. 
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Os beneficiados até o momento avaliaram como positivos os resultados das ações tanto em 
tempo de execução como pela qualidade dos dados geométricos fornecidos. Os resultados, 
em forma de cálculos, desenhos e plantas topográficas, foram entregues aos solicitantes de 
forma que puderam utilizar em seus trabalhos sejam acadêmicos, profissionais ou qual seja 
a finalidade. Cumpriu-se o objetivo de atender importantes trabalhos topográficos e 
geodésicos, em especial os trazidos pela Prefeitura de Santa Maria. Outra contribuição do 
projeto está relacionada à utilização dos dados de rastreio da estação SMAR, no incentivo 
do uso destes dados bem como a conscientizar os profissionais de geotecnologias sobre a 
importância da utilização de estruturas geodésicas públicas, a exemplo das estações da 
RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) no provimento de soluções rápidas e 
confiáveis para os trabalhos georreferenciados. 

Considerações  

Nos 3 anos de existência deste projeto de extensão buscou-se proporcionar aos estudantes 
extensionistas a complementação do aprendizado teórico obtidos no curso de graduação por 
meio da experiência e das técnicas profissionais adquiridas em campo. A parceria com a 
Prefeitura de Santa Maria permitiu acesso a muitas demandas de serviços que surgiram, 
funcionando como instrumento facilitador e ponte entre o público-alvo e a universidade. Os 
trabalhos de assistência em levantamentos topográficos foram realizados de acordo com as 
etapas previstas e nos cronogramas propostos e alguns estudantes receberam aporte de 
programas, por exemplo, o Fundo de Incentivo à Extensão (FIEX), um recurso orçamentário 
destinado à realização de ações de extensão coordenadas por servidores da UFSM.  

Por fim, reiteramos a importância da participação de alunos da UFSM nesses levantamentos. 
É uma oportunidade bastante importante para aplicarem conhecimentos teórico e teórico-
práticos aprendidos em aula, mas agora em situações reais, e com equipamentos modernos 
e atuais. Inclui-se também neste aprendizado, o planejamento, e as inter-relações humanas e 
profissionais. 
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Promoción de Vínculos para la Integración Laboral1 
 

Vega, Juan José2 

Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad de Córdoba, Argentina. 

Resumen 
El trabajo analiza y promueve la vinculación entre dos sectores de la ciudad de Córdoba 
que se encuentran contiguos, y en una disímil situación: El sector de Barrios Güemes 
Observatorio y Cupani (GOC), ya denominada “Zona de Güemes” (ZG), de gran 
crecimiento recientemente y donde comerciantes y emprendedores allí ubicados son a 
su vez demandantes de trabajo, servicios y oficios que podrían ser suministrados por 
habitantes de GOC. El objetivo promover el aumento de competencias a los habitantes 
de GOC, y establecer nexos para que se inicien como trabajadores o proveedores de 
servicios en los emprendimientos ubicados en la ZG. De esta manera procuramos 
contribuir a reducir el desempleo de un sector postergado de la ciudad, aprovechando la 
proximidad con una de las zonas de mayor desarrollo comercial en la última década. 

 
Palabras-clave 
Inclusión social; trabajo; integración; oportunidades 

Introducción 
La denominada “Zona de Güemes” (ZG) está constituida en un sector de la ciudad de 
Córdoba que se ha desarrollado exponencialmente en la última década, convirtiéndose 
en un importante polo comercial, cultural y gastronómico de la ciudad. Esta zona está 
ubicada en un sector del barrio Güemes hacia el este de la Cañada, teniendo como eje 
principal a la calle Belgrano. 

Hacia el lado oeste de la Cañada, se aprecia un cambio abrupto del panorama, se trata de 
una continuación de barrio Güemes, seguida de los barrios Observatorio y Cupani 
                                                             
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 3 – Desarrollo sostenible, Estado y sociedad del V Congreso de Extensión de 
AUGM. 
 
2 Docente der la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Coordinador de Programas de Becas y Ayudantías Extensionistas (UNC) y Compromiso Social Estudiantil (FCE-
UNC). Email: juanjosevega@unc.edu.ar 
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(GOC). Estos tres barrios representan a un sector de la sociedad que ha quedado 
postergado en relación al desarrollo de la ZG, con problemática de adicciones, hábitat, 
inseguridad, desempleo y trabajo informal, entre otras. Sumado a esto, y como efecto 
del desarrollo y crecimiento de la ZG, estos barrios están comenzando a vivenciar un 
proceso que se denomina gentrificación, por el cual las nuevas construcciones y el 
cambio de su fisonomía trae aparejadas consecuencias socioeconómicas, como el 
aumento del costo de vida, de la tierra, de los impuestos, etc. donde además en lo 
cotidiano suelen ocurrir episodios de segregación y discriminación hacia sus 
tradicionales habitantes. 

Dentro del contexto que intentamos visibilizar, pretendemos tomar como una 
oportunidad lo ocurrido en la ZG, dado que los comerciantes y emprendedores allí 
ubicados son a su vez demandantes de trabajo, servicios y oficios que podrían ser 
suministrados por habitantes de estos barrios.  

Objetivos 
Nuestro objetivo final con el proyecto es colaborar a lograr articulaciones y que estos 
dos sectores contiguos se comiencen a relacionar comercialmente, y de esa manera 
contribuir a paliar una problemática social percibida. 

De esta manera, un principal grupo de destinatarios directos de este proyecto son 
habitantes en edad económicamente activa, de los barrios GOC. Un porcentaje 
significativo de estos habitantes se corresponde a sectores vulnerables, encontrándose 
en desventajas respecto a oportunidades para acceder al mercado laboral o limitaciones 
para desarrollarse en su actividad u oficio independiente. En muchos casos constituyen 
limitantes el nivel educativo alcanzado, el acceso a tecnología y conocimientos, las 
habilidades de comunicación entre otras. A su vez, algunos tienen responsabilidades 
laborales y familias a cargo, lo cual reduce las posibilidades de dedicar tiempo a la 
formación, mientras otros se consideran fuera del mercado laboral, y encuentran una 
barrera simbólica muy importante entre el barrio que habitan. 

Otro grupo de destinatarios directos está conformado por comerciantes y emprendedores 
de la ZG, especialmente del sector gastronómico, que encuentran dificultades para 
encontrar y retener recursos humanos con las competencias requeridas para el 
desempeño en determinadas posiciones. Asimismo, a esta problemática característica 
del rubro se le agrega la situación de pandemia, por la cual se ven reducidas sus 
actividades y rentabilidad, tanto que numerosos emprendimientos de la zona se han 
visto obligados a cesar sus actividades. 
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Materiales y Métodos (Metodología)  
La propuesta se planteó en tres etapas, en la primera se relevaron las necesidades y 
percepciones de los comerciantes de la ZG, y por otro lado cuestiones relacionadas a lo 
sociolaboral y el potencial en servicios de GOC. La segunda etapa corresponde a un 
programa de formación y capacitaciones, y la última etapa consiste en la 
implementación de una combinación de acciones para la inserción y establecimiento de 
vínculos con emprendedores de la zona de Güemes. 

A partir del último cuatrimestre de 2019 se diseñaron instrumentos y  estrategias de 
relevamiento, posteriormente se realizaron pruebas piloto, y luego de definir los 
instrumentos se realizó su digitalización y el relevamiento de los datos, en tres etapas: 
una primera observacional de locales comerciales en ZG, una segunda por medio de 
formularios administrados y autoadministrados en espacios de los barrios GOC, y una 
tercera de entrevistas en profundidad a empresarios y comerciantes de la zona de 
Güemes.  

Durante el año 2020 se realizaron, bajo modalidad remota, las actualizaciones de la base 
de datos en contexto de pandemia, así como un relevamiento de las cuestiones 
socioeconómicas emergentes, durante el mes de noviembre se realizó la carga, 
procesamiento y análisis de los datos relevados, finalizando en diciembre con el 
respectivo informe. 

Considerando el número de integrantes de este equipo multidisciplinario y sus 
conocimientos específicos, se decidió formar equipos técnicos especializados para el 
desarrollo de las distintas actividades. A través de la conformación de cinco equipos, 
logramos un trabajo más adecuado, específico y eficiente, lo que facilitó la coordinación 
de trabajos y la realización de reuniones y comunicaciones internas.  

En el mes de junio se realizó la difusión de la convocatoria y las primeras charlas 
informativas dirigidas a interesados. En el mes de julio en un total de 29 estudiantes de 
diversas unidades académicas se incorporaron a la propuesta. En función a la 
preferencia expresada, colaboraron integrándose de manera secuencial a dos equipos 
técnicos elegidos. Esto permitió realizar un mejor acompañamiento por parte de los 
tutores, manteniendo reuniones y fluidas comunicaciones al interior de los equipos 
técnicos, resultando un aliciente a la participación y el aporte. 

Resultados, discusiones y análisis 
Un primer equipo trabajó con el procesamiento y análisis de los datos relevados en 
2019, de lo que resultó un minucioso informe técnico, resultado  del relevamiento 
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Comercial en Zona Güemes (ZG), las encuestas y entrevistas a comerciantes de esa 
zona y las encuestas a los habitantes de los barrios Güemes, Observatorio y Cupani 
(GOC). En este informe se caracteriza el espacio geográfico de Zona Güemes y se 
analiza la presencia en redes sociales, la demanda laboral y las subjetividades en las 
relaciones comerciales y laborales. Además, se presenta una caracterización de la 
muestra de habitantes de GOC, sus experiencias laborales y de formación. Para ello, se 
aplicaron técnicas de análisis descriptivo univariado y multivariado.  

Paralelamente, un segundo equipo diseñó los instrumentos de relevamiento a aplicarse 
en la virtualidad. Luego de una capacitación sobre la construcción de instrumentos, se 
realizó un trabajo de elaboración y prueba de cuatro instrumentos que luego se aplicaron 
de modo remoto.  

Durante los meses de agosto y setiembre, dos equipos trabajaron simultáneamente 
relevando de manera virtual la Zona Güemes, por un lado, y los barrios Güemes, 
Observatorio y Cupani, por el otro. Para esto se aplicaron diversas estrategias como el 
uso de mapas disponibles online, redes sociales y recorridos virtuales por la zona. Se 
distribuyeron, además, cuestionaros auto administrados a ser completados, tanto por 
habitantes de los barros GOC, como por comerciantes de la Zona Güemes. En ZG se 
logró relevar un total de 424 comercios y se recibieron 47 respuestas al cuestionario a 
comerciantes, mientras que en GOC se alcanzó a encuestar a 59 vecinos. 

Seguidamente, un equipo trabajó con el procesamiento y análisis de la información 
recogida durante los relevamientos mencionados, utilizando para ello diversas 
herramientas estadísticas multivariadas, como Cluster, entre otras. Se elaboró, además, 
un mapa georreferenciado de locales de la ZG, y un mapa de calor con la potencial 
demanda laboral del sector.  

Finalmente, uno de los equipos presentó la propuesta de dos cursos a ser implementados 
de manera online durante la siguiente etapa del proyecto. En este sentido, el proyecto de 
la siguiente etapa cuenta con programa y metodología de cursos para ser ofrecidos a los 
habitantes de GOC. Estos cursos no solo contemplan aspectos técnicos, en este sentido 
coincidimos con Alarcón cuando sostiene que una correcta y moderna interpretación de 
lo que es formación para el trabajo, lleva a diseñar planes de estudio basados en 
competencias, las cuales no solo son de tipo laboral , sino también general , y que 
contemplan la formación valórica como un elemento sustancial para el estudiante 
(Alarcón, 2018) 

Si bien la propuesta presentó las dificultades propias de la virtualidad en cuanto a 
conectividad y disponibilidad de recursos tecnológicos, especialmente por parte de los 
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habitantes de los barrios GOC, estas situaciones fueron resueltas a partir de la 
utilización de redes de contactos que fueron abriendo puertas y facilitaron el desarrollo 
de la actividad, gracias a la colaboración de miembros del equipo, alumnos, e 
integrantes de la mesa de trabajo.  

La propuesta hasta el momento ha sido favorable en múltiples dimensiones: el planteo 
de la situación contribuye a dar visibilidad al problema de la desigualdad que implica el 
proceso de gentrificación de la zona. Logramos conformar un grupo de trabajo 
multidisciplinar que fomenta la realización de proyectos entre unidades académicas de 
la UNC y contribuye al enriquecimiento del proyecto y de las formaciones individuales. 
El trabajo transdisciplinar e integrado entre docentes, estudiantes, graduados y actores 
extra universitarios fue sumamente enriquecedor a la hora de diseñar los instrumentos, 
así como durante las salidas a campo y preparación de informes.  

Consideraciones  
Las actividades implicaron un trabajo en equipo que enriquece las miradas con un 
enfoque de horizontalidad, contribuyendo a la formación de los estudiantes, que 
participaron en conformación de instrumentos, trabajo de campo, carga de datos, 
análisis de datos y elaboración de informes. Promovió a la implementación de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes en una situación concreta de trabajo de 
campo, que implica la puesta en práctica de conocimientos teóricos, la resolución de 
situaciones complejas y la reformulación de estrategias.  

El estudio deja precedente de relevamiento de la zona comercial de Güemes, con datos 
georeferenciados analizados, y proporciona conocimiento acerca de dimensiones 
subjetivas de los comerciantes y empresarios. Asimismo se pudieron identificar las 
principales necesidades y demandas laborales de la zona comercial de Güemes, lo que 
provee Información que nutrirá estrategias de intervención en los barrios y relación 
entre las zonas, y permite diseñar talleres y cursos adaptados a esos requerimientos. 
Además, lo logrado aporta información sobre la situación laboral de los vecinos de los 
barrios GOC: sus potencialidades y sus habilidades. Esta producción de nuevo 
conocimiento constituye la base para diseñar estrategias tanto para el armado de cursos 
de capacitación que se dictan actualmente en el marco de la segunda etapa del proyecto, 
como para establecer conexiones entre las zonas, concretamente redes de trabajo y 
promoción de servicios. 
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Resumo 
 
Este trabalho analisa a estrutura de um circuito curto de comercialização de cestas na 
cidade do Rio de Janeiro/RJ, estruturado pelo Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA). Visando contribuir com a sistematização da comercialização das cestas 
camponesas, o projeto de extensão "Assessoria técnica aos coletivos de produção da 
agricultura familiar", através de um processo dialógico de construção de conhecimento 
vem desenvolvendo ferramentas que auxiliem o MPA na gestão e comercialização das 
cestas camponesas. Assim, este resumo trata de 3 objetivos do projeto: a construção de 
um painel de indicadores, mapear a malha logística dos produtos e o processo de 
montagem das cestas. 
Palavras-chave: Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); Circuito Curto de 

Comercialização de Cestas; Mapeamento de Processos; Economia Popular 
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Introdução 

Este trabalho trata de um estudo realizado pelo projeto de extensão "Assessoria Técnica 

aos Coletivos de Produção da Agricultura Familiar", da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro, em parceria com o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 

sobre um circuito curto de comercialização de cestas, na cidade do Rio de Janeiro. 

Historicamente, o MPA afirma que a agroecologia é mais do que “apenas” produzir, é 

uma forma de garantir a sobrevivência humana e de combater modelos de produção 

geradores de desigualdade e de doenças, como os causadores da atual pandemia do 

COVID-19, por isso o foco na produção e comercialização de alimentos agroecológicos. 

O MPA também se move em um processo de luta para afirmar a necessidade de assumir 

a identidade camponesa, promovendo um entendimento do camponês enquanto classe, 

garantindo a soberania alimentar e o poder popular junto com seus aliados estratégicos, 

contrapondo-se ao modelo hegemônico de produção, produzindo alimentos, o 

abastecimento popular e promovendo o resgate da relação com a natureza. Quijano (2007) 

afirma que a agroecologia camponesa resiste formando redes de apoio, organizando-se 

através de uma economia popular, que permite o controle total do processo, desde a 

produção até a distribuição e o escoamento dos alimentos. 

Objetivos 

Como objetivo geral, o projeto de extensão pretende, através de um processo dialógico 

de construção do conhecimento, desenvolver ferramentas que auxiliem na 

comercialização de produtos agroecológicos. No caso do MPA, auxiliando na 

sistematização dos dados da comercialização das cestas camponesas. Para isso, temos 

como objetivos específicos: 

A. Buscar uma estruturação desses dados e a construção de um painel de indicadores 

de desempenho;  
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B. Mapear a malha logística dos produtos que abastecem a cesta camponesa e o 

processo de montagem das mesmas; e 

C. Estruturar os custos diretos e indiretos que envolvem a comercialização das cestas. 

Materiais e Métodos (Metodologia) 

A metodologia utilizada para concretização do estudo é a pesquisa-ação quanto aos meios 

e, quanto aos fins, intervencionista. Esta que se caracteriza por uma pesquisa participante 

que supõe intervenção participativa na realidade social. Para o desenvolvimento da 

pesquisa, realizou-se um levantamento das informações acerca dos custos e logística para 

a comercialização dos alimentos orgânicos, em conjunto com o MPA. Ademais, foi 

realizada a extração dos dados da comercialização no site das cestas camponesas 

(www.cestacamponesa.com.br). 

Resultados, discussão e análises 

A cesta camponesa surgiu em 2015, através de uma iniciativa do MPA, em parceria com 

a Escola de Serviço Social da UFRJ, constituindo-se como um trabalho coletivo 

possibilitando que as pessoas consumam alimentos provenientes da agricultura familiar. 

Atualmente, são mais de 40 territórios de produção camponesa e familiar, cadastrados no 

Sistema de Abastecimento Alimentar Popular (SAAP), que busca organizar a totalidade 

do processo produtivo, abarcando as etapas de produção, comunicação, transporte, 

distribuição e comercialização de alimentos, participando assim da experiência de 

abastecimento popular de alimentos. Com isso, possibilitando uma diversidade de mais 

de 859 itens ofertados aos cestantes.  

Assim, visando auxiliar o MPA 

na expansão do serviço de 

comercialização das cestas, o 

primeiro passo foi a construção 

de um painel de indicadores, na 
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tentativa de compreender a demanda pelas cestas. O gráfico ao lado nos apresenta o salto 

que foi dado na quantidade de pedidos de cestas camponesas, considerando o ano de 2020. 

O que antes contabilizava 34 cestas escoadas por edição de vendas, com a pandemia, 

avançou para em média 139 cestas. O mesmo pode ser visto com o aumento do 

faturamento por edição, onde de uma média de R$4.241,20, pré-pandêmico, para 

R$18.456,06, mais de 4 vezes o arrecadado por edição anteriormente. O 

acompanhamento só confirma a tendência de crescimento do SAAP com o número de 

cestantes saltando de 1.446 para 3.754. 

Em seguida, objetivando ilustrar melhor o percurso dos alimentos dos camponeses para 

os consumidores da cesta, foi 

realizado um levantamento de 

todas as unidades produtivas ao 

longo do território brasileiro. 

Esta malha logística pode ser 

melhor visualizada no mapa ao 

lado, mostrando toda a potência 

existente na cesta camponesa trazendo produtos de 4 regiões brasileiras para o 

consumidor na cidade do Rio de Janeiro. 

Por fim, com o objetivo de se dar 

início ao estudo dos custos 

envolvidos no processo da cesta, 

com o intuito de se realizar um 

estudo de viabilidade econômica da 

cesta camponesa, deu-se início a 

tarefa de mapear o processo de 

montagem das cestas. Este 

mapeamento pode ser observado na 

imagem abaixo: 
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Considerações 

Este trabalho buscou sintetizar todos os avanços realizados no projeto de extensão 

"Assessoria técnica aos coletivos de produção na agricultura familiar" em conjunto com 

o MPA, principalmente durante a pandemia, em um processo dialógico de afirmação de 

um circuito curto de comercialização de cestas no município do Rio de Janeiro/RJ. 

Pelo exposto, observa-se como a cesta camponesa é fundamental no escoamento de 

produtos da agricultura familiar para a residência dos consumidores, principalmente 

durante o período de distanciamento social, auxiliando no fortalecimento de uma 

economia popular e de um novo modelo de produção alimentar. 
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Resumen 

Las prácticas extensionistas en un mundo en crisis, social, ambiental, sanitaria, requiere 

de profundas reflexiones metodológicas y teóricas. El presente trabajo, es una mirada 

introspectiva sobre esas acciones que estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba 

y trabajadorxs de la economía popular de la organización MEPA transitan en el transcurso 

del proyecto “Puntos de Encuentro”. Lo propositivo, lo vincular, y la construcción de 

horizontes puestos en clave de perspectivas extensionistas y la conceptualización de 

“otra” economía (Social, Solidaria, Popular). 

 

Palabras-clave 

Compromiso Social Estudiantil - Economía Social - Extensión 

 

Introducción 

El Programa Compromiso Social Estudiantil está destinado a incorporar en la formación 

de todxs lxs estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) acciones, tareas 

o proyectos vinculados con la extensión universitaria que consistan en acciones 
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socialmente relevantes. Se entiende como actividad extensionista a la función específica 

a través de la cual se establece una relación dialógica entre universidad pública y 

sociedad, para responder a las demandas de la comunidad y elaborar en conjunto 

propuestas que permitan su desarrollo. 

El proyecto se desarrolla desde la Facultad de Ciencias Económicas en conjunto con la 

Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), “MEPA: 

Propuestas de Valor para Productos y Productores de la Economía Popular”. Surge a 

partir de una demanda concreta del colectivo Mercado de la Economía Popular de 

Alberdi17 (MEPA), en su insipiencia, canalizada a través del programa “Punto de 

extensión: Club Atlético Belgrano” de la UNC, en articulación con el Centro Vecinal 

Alberdi. Los acercamientos comenzaron en Agosto de 2020 y se prevé trabajar en 

conjunto durante el corriente año. La propuesta de trabajo, se organiza en tres ejes, con 

participación de estudiantes de diversas carreras de la UNC; el primero, corresponde a 

Marketing, el segundo a Economía Social y el tercero Sistemas Informáticos. 

Nuestra experiencia, está narrada desde el equipo de trabajo del eje Economía Social, y 

en la misma presentamos debates -hacia dentro del eje- sobre cómo iniciar una 

participación acción en un contexto de pandemia mundial. Ninguna práctica está fuera de 

tensiones, es allí donde encontramos la riqueza reflexiva metacognitiva. 

 

Objetivos 

- Reflexionar sobre las propias prácticas extensionistas. 

- Construir formas de vinculación en contexto pandémico. 

- Establecer vínculos entre la Economía Social Solidaria Popular y el 

proyecto marco. 

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

                                                           
17 MEPA es una organización que reúne productores de barrio Alberdi que elaboran una diversidad de 

alimentos. Este mercado surge en julio de 2020 en contexto de pandemia, y a raíz de las complicaciones de 

emprendimientos autogestivos para sostener sus niveles de ventas. La propuesta intenta encaminar de 

manera colectiva nuevas posibilidades y caminos para las y los trabajadores de la economía popular. 
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El proyecto marco, propone la metodología de “Propuesta de Valor”. Analiza los efectos 

de la fuerza promotora productiva, sus derivaciones en el mercado y potenciales 

consumidores. Sin embargo, desde el eje Economía Social, entendemos fundamental 

considerar los significantes que emergen en relación a la Economía Popular, y la identidad 

colectiva que se configura en torno a la organización barrial.  

Consideramos apropiado una metodología cualitativa, que nos permite vincularnos con 

la organización de manera dialógica, reflexiva y permeable. Construir juntxs una 

propuesta de valor significativa, que se adecúe a sus necesidades, valores y 

posicionamiento ético-político. Esta metodología, puede alcanzar las singularidades que 

contienen las trayectorias de vida de lxs participantes del MEPA.  

Adoptamos la perspectiva “epistemología del sujeto conocido” (Vasilachis, 2006), no 

como un objeto, o recipiente a llenar de ideas o conocimientos. Entendemos que quienes 

integran el MEPA, son hacedores de ideas, saberes y percepciones previas a nuestra 

interacción, y a la vez, tienen sus propias impresiones de nosotrxs. 

Se pretende llevar a cabo un método de participación activa, donde se produzcan nuevos 

conocimientos propios de la interacción. Como principio epistemológico, no creemos en 

una producción unidireccional. Esto refuerza la elección de nuestra corriente 

extensionista. 

Es de destacar, que el contexto epidemiológico mundial, presenta nuevas restricciones y 

desafíos a la hora de planificar una metodología de participación. ¿Cómo podemos 

generar espacios de construcción colectiva con distanciamiento social obligatorio? 

¿Cómo incorporamos “presencialidad” a nuestras prácticas virtuales? ¿Qué podemos 

aportar al MEPA? 

Es necesario conversar con sus integrantes para discernir, qué buscan del proyecto, de 

qué manera, en qué espacios, cómo adaptar el cuadro del proyecto para trabajar en 

conjunto, teniendo en cuenta, las capacidades materiales como extensionistas y la de lxs 

productores. Investigamos cuáles eran los fundamentos teóricos y prácticos, desde los 

cuales querían encarar su proyecto con nosotrxs, a través de revisión de documentos, 

exploración de redes sociales, e información proporcionada por la organización. 
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Con referentes de la organización -mediadxs por la virtualidad- generamos diálogos para 

conocerlxs, indagar sobre sus expectativas tanto organizacionales, como del proyecto 

marco y nuestro eje en particular. Identificamos qué valores lxs representan y 

profundizamos sobre el por qué  de la categoría “Economía Popular”.  

Las actividades de campo, estrategias y prácticas específicas que realizaremos son: 

reuniones, entrevistas y talleres. Se trabaja con herramientas colaborativas virtuales que 

permiten identificar la participación en la elaboración de propuestas. Contamos con 

información cuantitativa/cualitativa obtenida de encuestas previas.  

Proponemos un diseño metodológico flexible, que desde la reflexividad mantenga una 

mirada crítica sobre los principios y preconceptos que podíamos tener al comenzar. Esta 

perspectiva parte de Nora Mendizabal quien propone que “el investigador se debe 

reservar el derecho de hacer modificaciones sobre el diseño original, que evoluciona y 

puede cambiar” (2006, p.67). Se hace necesaria una revisión constante de los 

conocimientos que vamos produciendo para evitar ceñirnos solo a concepciones teóricas. 

Consideramos importante hacer un análisis crítico de los avances cuestionando lo formal 

y lo sustantivo de lo transcurrido hasta el momento. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

En concordancia a la práctica situada, que vincula la Universidad con la organización, las 

conclusiones referidas a los procesos de la cooperativa son concepciones arribadas de 

manera colectiva durante los encuentros.  

Luego de presenciar los distintos modos de abordaje de los ejes -Marketing y Sistema- 

surge la necesidad de posicionamiento político, ya que aspiramos a la construcción de 

una práctica extensionista crítica. La que según Tomassino (2016) está “orientada a la 

transformación social emancipadora, cuidadosa del vínculo dialógico y democrático 

entre universidad y sociedad, (...) que pone el énfasis en la formación integral, humanista 

y crítica de los estudiantes universitarios”. 

En la misma linea crítica, el posicionamiento político manifestado por la organización 

como parte de la economía popular, derivó en la necesidad de abordar economías 
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adjetivadas (social, solidaria, popular, feminista). La economía social presenta otra forma 

de entender a la economía y tiene como sentido satisfacer las necesidades de la sociedad 

y mejorar la calidad de vida de la población (Chaves, 1997).  Polanyi (1957) no sólo se 

contempla la función económica sino también la función social en los procesos 

productivos. 

A pesar de que la economía social reconoce que se encuentra circunscrita bajo la lógica 

capitalista actual, realiza una crítica sobre la misma y amplía el sentido de la actividad 

económica más allá del lucro. Redefine el concepto de trabajo y de lo económico, y como 

principales banderas representa solidaridad, reciprocidad, cooperación y autogestión. Se 

trata de un modo de hacer economía y también constituye una corriente de pensamiento 

que permite construir tramas, que posibilita vínculos entre productorxs, vecinxs, y 

diversos sectores.  

El MEPA proviene de la articulación entre el Centro Vecinal Alberdi, la Red Pueblo 

Alberdi y Huerta Comunitaria El Zapallal, agrupa productores que ofrecen alimentos en 

la zona del barrio Alberdi de Córdoba. Surge en contexto de pandemia y aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, ante la necesidad de buscar soluciones colectivas que 

permitan atravesar los tiempos de crisis, lo que les permitió no sólo aumentar sus ventas, 

tener mayor alcance, sino también aumentar el valor de su trabajo independiente. Si bien 

desarrolla un modo de funcionamiento cooperativo, se trata de una organización reciente 

que aún se encuentra en tramitación de la formalización de la misma. Además, se 

encuentran en un proceso de reorganización ya que inauguraron un local con atención al 

público donde ofrece todos los productos y una tienda nube de venta online. 

En la economía social, lxs trabajadores se organizan con autonomía en un sistema de 

democracia representativa donde todxs participan de la gestión y la toma de decisiones. 

Lxs sujetxs adquieren otra relevancia dentro del proceso productivo, se reconcilia con el 

producto, el excedente producido vuelve a mano de lxs trabajadores descartando la 

concepción del lucro como fin único, (Shujman, et al., 2019). La economía social propone 

dejar el capital/lucro como centro en las relaciones económicas y de trabajo, e invita a 
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preguntarnos e implicarnos en las vidas de quienes forman parte de un entramado social 

y comunitario. 

En interacciones con la organización se observa que destacan, el deseo de 

representatividad colectiva como una herramienta en la economía barrial, la generación 

de puestos de trabajo. También manifiestan la necesidad de institucionalizar, vincular y 

habitar otros espacios, mucho de esto antes referido en el presente trabajo teniendo en 

cuenta los objetivos y el tinte de la economía social. 

En su realización busca satisfacer necesidades económicas y materiales, pero también 

generar un clima de trabajo digno donde prime el interés comunitario y el pleno desarrollo 

del hombre para el desarrollo colectivo y la riqueza socialmente producida. De esta 

manera, va asegurando progresivamente el acceso a todos los derechos humanos 

económicos, sociales, y culturales.  

 

Consideraciones  

Es menester destacar aspectos centrales, como corolario del transitar la experiencia 

descripta. No a modo de conclusión, sino en el sentido de retórica, que invita a pensar en 

las dimensiones transformadoras de las prácticas extensionistas en un tiempo y espacio 

determinado. 

Lo situado. Lo identitario de la organización colectiva, el espacio donde se ponen en 

tensión sujetxs con condiciones concretas de vida, sus necesidades y las de la 

organización, en un contexto socio-económico singular y cambiante. Atender lo 

particular, requiere una revisión del bagaje teórico, termina en desandar caminos 

epistemológicos y metodológicos, para crear nuevas categorías que resulten siquiera 

posibles de entrar en diálogo con la realidad concreta. 

Lo vincular. Implicó interpelar la propia identidad, revisar qué prejuicios circulaban y 

cuál era nuestra idea de intervención, de qué manera, con qué fines, a través de qué 

concepciones de lxs otrxs. Destacamos la voluntad y compromiso del querer-hacer por 

parte de una organización que defiende una forma horizontal, dentro de un modelo 

económico político que parece no ceder espacios ante formas alternativas. En 
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consonancia con el espíritu de cambio, por el que bogan las organizaciones populares, 

nuestra mirada y compromiso político para estas cuestiones nos llevó a una elección, casi 

como una elección lógica, un modelo extensionista comprometido por la construcción del 

saber conjunto.  

Los horizontes. La voluntad política de construir colectivamente, genera el medio donde 

los saberes puedan andar, tensionarse y descifrarse en conjunto. Asumir la ponderación 

del conocimiento generado en el territorio como una fuente, tan o más importante, que 

las aprendidas en la formación académica, dando lugar a la descentralización del 

conocimiento. 

Lo propositivo. Pensar y construir colectivamente, como camino a seguir, los horizontes 

y lo vincular emergiendo en una crisis sanitaria que agravó las desigualdades a niveles 

sin precedentes en la historia de la humanidad. Destacar el rol de la Universidad pública 

en diálogo con organizaciones sociales, marcando un sendero que prima una salida 

colectiva frente al sálvese quien pueda. 
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Resumo  
 
O COMUNI é um programa de extensão universitária desenvolvido nas cidades de 
Pompéu-MG e Felixlândia-MG vinculado a quatro projetos de extensão. As ações do 
programa contemplam estratégias de trabalho junto a assentamentos de reforma agrária, 
desenvolvimento de comunidades, assistência técnica e ações educativas em assistência 
à saúde em comunidades de agricultura familiar. Entende-se a necessidade de adequação 
das políticas públicas e das metodologias de assistência técnica e extensão rural para 
atender aos anseios das comunidades de agricultura familiar. O programa contribui para 
o desenvolvimento local, cria oportunidades para ampliação da formação de estudantes e 
permite inserir a universidade no enfrentamento dos problemas sociais.  
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No Brasil, o setor agropecuário é reconhecido pela sua importância econômica. 

Porém, são graves as desigualdades sociais vinculadas a esse importante setor da 

economia. No país, o meio rural é marcado por desigualdades quanto aos acessos às 

políticas públicas e posse da terra, ao volume de produção, a utilização de tecnologias e 

as condições de vida do núcleo familiar. Essas disparidades estão atreladas aos processos 

históricos que privilegiam os sistemas de produção patronal em detrimento dos familiares.  

A agricultura familiar no Brasil é formada por comunidades que historicamente 

sofrem exclusões quanto ao acesso à posse da terra, acesso aos canais de crédito e 

comercialização, assistência técnica de qualidade e na política governamental de 

modernização da agricultura. As consequências destas exclusões podem ser observadas 

nas condições precárias de produção e econômico social de diversas comunidades de 

agricultura familiar.  

De acordo com o Censo Agropecuário (2017), apenas 21,20% dos 

estabelecimentos agropecuários no Brasil recebiam assistência técnica. Esse dado mostra 

o déficit da extensão rural no Brasil em atender de maneira ampla os produtores rurais. 

No entanto, Prado e Ramirez (2011) e Alves (2017), apontam para a necessidade de 

adequação do modelo de Extensão Rural e Assistência Técnica (ATER) de forma a 

atender os imperativos do desenvolvimento de comunidades de agricultura familiar.  

A extensão universitária compõe parte das dimensões do ensino superior e pode 

gerar resultados importantes na formação dos estudantes e para a sociedade. Esses 

estudantes podem visualizar os problemas na prática e propor soluções que sejam 

factíveis. A sociedade tem a oportunidade de receber assistência técnica de profissionais 

qualificados nas diversas áreas do conhecimento.  

Objetivos 

Propor ações com base nas demandas das comunidades de agricultura familiar dos 

municípios de Pompéu-MG e Felixlândia-MG que sejam capazes de promover os 

desenvolvimentos social, econômico e produtivo.  

Materiais e Métodos (Metodologia)  

1138



                              

 

O COMUNI é um programa de extensão universitária da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Minas Gerais (EV-UFMG) que se iniciou no ano de 2012. É 

composto por quatro projetos de extensão: o “Ação para Desenvolvimento de 

Comunidades de Agricultura Familiar no Município de Pompéu-MG”, o “Ações de 

Educação em Saúde para Comunidades de Agricultura Familiar”, o “Prosa com Pompéu: 

os Resultados de um Trabalho Conjunto” e o “Ações para Desenvolvimento da 

Bovinocultura Leiteira para Agricultura Familiar no Município de Felixlândia-MG”. Os 

três primeiros projetos são desenvolvidos em Pompéu e o último em Felixlândia, que são 

cidades vizinhas e localizadas no centro-oeste de Minas Gerais. 

Os quatro projetos são desenvolvidos continuamente com as comunidades de 

agricultura familiar dos municípios. A equipe de cada projeto é composta por estudantes 

de graduação, pós-graduação e docentes das diversas áreas da EV-UFMG. As principais 

ações dos projetos contemplam o fornecimento de ATER, realização de cursos de 

extensão universitária, organização de reuniões comunitárias e auxílio para regularização 

dos assentamentos de reforma agrária no município de Pompéu-MG. Além disso, o 

projeto “Prosa com Pompéu: os Resultados de um Trabalho Conjunto" conta com a 

redação e divulgação de conteúdos científicos pelos estudantes de graduação.  

O projeto “Ações de Educação em Saúde para Comunidades de Agricultura 

Familiar” foi desenvolvido por meio da parceria entre a EV-UFMG e a Escola de 

Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais EM-UFMG. As principais ações 

deste projeto foram a realização de reuniões comunitárias para discutir a prevenção e 

controle de doenças e outros agravos à saúde pública. Atendendo comunidades em 

assentamentos de reforma agrária e comunidade quilombola. 

As ações dos projetos foram realizadas com base nas demandas das comunidades 

de acordo com a metodologia proposta por Prado e Ramirez (2011). As ações individuais 

de ATER foram desenvolvidas de acordo com o diagnóstico de situação produtiva, como 

propõe Oliveira et al. (2019).  

Resultados, discussão e análises 
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As ações do projeto “Ação para o Desenvolvimento de Comunidades de 

Agricultura Familiar no Município de Pompéu-MG" foram realizadas em quatro 

assentamentos de reforma agrária e em uma comunidade quilombola. As ações de maior 

frequência correspondem a ATER individual (60,63%) e reunião comunitária (28,51%).  

Nas ações do projeto “Ações de Educação em Saúde para Comunidades de 

Agricultura Familiar”, realizadas nos anos de 2018 e 2019, foram realizados trabalhos de 

educação em saúde em comunidades de agricultura familiar. Os temas discutidos foram 

demandados pelos participantes, sendo desenvolvidas ações específicas com grupos de 

mulheres e jovens.  

O projeto “Prosa com Pompéu: os Resultados de um Trabalho Conjunto” elaborou 

363 programas de rádio. Os programas abordaram assuntos técnicos, sociais, econômicos 

e de saúde pública. Já no projeto “Ações para Desenvolvimento da Bovinocultura leiteira 

para Agricultura Familiar no Município de Felixlândia-MG” foram realizadas mais de 

200 visitas técnicas e atendidos 15 produtores de leite no município. Este projeto se dá de 

forma vinculada a disciplina optativa, configurando-se também como uma forma de 

curricularização da extensão. 

Além da atuação nos projetos do programa COMUNI, os estudantes participaram 

de eventos acadêmicos nacionais e internacionais. Os estudantes produziram redações 

científicas e participaram de apresentações de trabalhos para a comunidade científica.   

A ATER pública estabelecida no Brasil tem como base o modelo difusionista que 

reduz todos os aspectos no campo a simples adoção de tecnologias e se apoia em 

metodologias autoritárias e desumanizadoras. O programa COMUNI propõe um novo 

modelo ATER alternativo ao difusionismo. O programa atua para o desenvolvimento das 

comunidades como forma de politização dos agentes para que se tornem mobilizados para 

a superação de questões sociais e políticas. 

Considerações  

O programa COMUNI atingiu êxito em suas ações propostas devido ao trabalho 

com base nas metodologias educativas para o desenvolvimento das comunidades de 

agricultura familiar dos municípios de Pompéu-MG e Felixlândia-MG. As ações 
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corroboram para a melhoria das condições socioeconômicas dessa população do campo, 

historicamente excluída. 
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Resumo 
A coleta seletiva, a compostagem de resíduos orgânicos domiciliares e a aplicação 

do adubo resultante da horta comunitária representam uma solução tríplice: reduz carga 
para o aterro sanitário, produz fertilizante para a agricultura ecológica e ainda aumenta a 
disponibilidade de materiais recicláveis para os catadores e a indústria de reciclagem. 
Para tanto, é necessário disponibilizar, junto a Horta Agroecológica Comunitária Neide 
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Vaz (HACNV), estruturas de coleta e tratamento dos resíduos orgânicos, visando manter 
permanentemente condutas alinhadas à educação ambiental na comunidade através de um 
conjunto de ações na área ambiental, social e compostagem. 
 
Palavras-chave: Coleta seletiva; Compostagem; Educação ambiental, Horta 

comunitária. 

 

INTRODUÇÃO 

O saneamento básico, a agricultura urbana e a saúde pública são políticas que se 

relacionam e que encontram nas hortas urbanas um ponto de convergência para ações 

ambientais, sociais e econômicas. A maior porcentagem (51,4%) dos resíduos gerados 

nas cidades brasileiras é constituída por resíduos orgânicos (IBGE, 2010). A 

Compostagem (residencial, comunitária ou industrial) da fração orgânica dos RSUD 

(Resíduos sólidos urbanos domiciliares) é a principal ação para diminuir ou otimizar a 

despesa pública com os contratos de coleta e tratamento. Segundo (BRASIL E SANTOS 

2004, p.70) reciclagem é um conjunto de técnicas que transforma matérias que se 

tornariam lixo em matéria-prima na manufatura de produtos novos. Assim, com os 

resíduos recicláveis livres da parte orgânica (limpos), além de evitar a presença de insetos 

e outros vetores de doenças, se aumenta a disponibilidade e a qualidade do material para 

os catadores e suas associações/cooperativas, que fornecerão a matéria-prima para a 

indústria da reciclagem.  

As hortas comunitárias são espaços produtivos que agregam múltiplos saberes, 

convivência e integração entre a comunidade, além de recriar a paisagem, gerando novas 

funções sociais para o espaço (SANTOS, 2012).  De acordo com Nascimento (2000, 

p.64), “O lixão, a descarga no solo, a céu aberto [...] é uma opção primária e inadequada. 

Facilita a disseminação de doenças através de insetos e ratos, gera mau cheiro e, 

principalmente contamina o solo e as águas.”. A HACNV atende a demanda da própria 

comunidade no seu anseio por transformar um espaço físico adjacente ao centro 

comunitário que, na época (novembro de 2016) estava, sendo utilizado para o descarte 

irregular de resíduos e inservíveis. 
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Neste sentido, busca-se também fortalecer a Economia Solidária, por meio da 

aliança de horticultores e catadores de material reciclável. Em março de 2018, se 

institucionalizou por meio do projeto de extensão “Horta Agroecológica Comunitária 

Neide Vaz na Associação de Moradores Residencial Dom Ivo Lorscheister”, com 

financiamento do Fundo de Incentivo à Extensão Universitária (FIEX/PRE), vinculado 

ao Departamento de Zootecnia (DZ). Atualmente, cerca de 18 famílias trabalham 

diretamente na horta, com produção de folhosas, legumes, flores, condimentos e ervas 

medicinais, sem uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Em 2020, a Horta recebeu 

apoios do Laboratório de Compostagem e Biogás e do Centro de Pesquisas em Florestas, 

com o objetivo de incentivar e expandir os processos de aproveitamento de resíduos 

orgânicos pelas famílias participantes, com a produção de adubo para a Horta. 

 

OBJETIVOS 

Coletar e vermicompostar os resíduos orgânicos domiciliares gerados pelos 

horticultores da HACNV e pelos moradores do Residencial Dom Ivo Lorscheister e Vila 

Maringá, em um ambiente operacional e educacional transdisciplinar com intuito de 

promover a educação ambiental, produzir fertilizantes e desenvolver a economia solidária 

junto a essa população. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O projeto de compostagem está vinculado à HACNV, no residencial Dom Ivo 

Lorscheiter (Bairro João Luiz Pozzobon - Santa Maria – RS.), com 3.152 habitantes, e 

atende à associação de moradores na comunidade do Residencial Dom Ivo Lorscheiter 

(AMORDIL) e Vila Maringá. Como metodologia buscou-se ações como a qualificação 

da equipe de trabalho e dos horticultores por meio estudos individuais ou em grupos em 

encontros na AMDIL sobre os conteúdos relacionados ao projeto. Buscou-se também 

definir os protocolos de funcionamento e logística dos resíduos orgânicos comunitários 

dos participantes da horta, com a conscientização da importância do gerenciamento dos 

resíduos sólidos na comunidade, distribuição de baldes para recolher resíduos sólidos 
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orgânicos domésticos, com indicação dos resíduos que podem ser separados para a 

compostagem e montagem das caixas de compostagem com materiais de construção 

escolhidos conforme disponibilidade local.  

 

RESULTADOS, DISCUSSÃO E ANÁLISES 

A partir de 2018, ocorreu a introdução dos princípios da compostagem no projeto 

da HACNV, visando educação ambiental, a ser realizada pelos bolsistas, que trazia a 

possibilidade de iniciar atividades de coleta de resíduos orgânicos visando sua 

compostagem. Porém, a intermitência e descontinuidade operacional das atividades de 

coleta e compostagem impediu resultados práticos maiores. 

A fim de superar tais limites, foi elaborado e aprovado um projeto no edital do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA no município de Santa 

Maria (BOUCINHA, 2021). O projeto financia uma estrutura para coleta e tratamento de 

resíduos orgânicos, ações de educação ambiental e remuneração de operadores, durante 

um ano. O projeto vai elaborar protocolos operacionais da composteira, uso dos 

fertilizantes, coleta seletiva de resíduos orgânicos, e vai definir um cupom de retribuição 

(visa premiar moradores que separam para a coleta seletiva de resíduos orgânicos com 

uma troca por alimentos da horta).  

 

 

CONSIDERAÇÕES 

Tendo em vista o contexto histórico da HACNV e com o crescimento da adesão 

dos participantes ao projeto, constatou-se um maior pertencimento dos mesmos à horta. 

Observou-se que o processo é lento nas comunidades e que se necessita de uma maior 

criatividade e integração acadêmica/comunitária e apoio financeiro institucional, a fim de 

pôr em prática as ações pactuadas no projeto, mediante rodas de conversa. Os encontros 

coletivos foram essenciais para a efetividade do contato e da compreensão dos moradores 

mostrando o valor dos saberes populares. 
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A busca da conscientização ambiental pode ser potencializada pela separação de 

resíduos e sua compostagem, ampliando a percepção dos benefícios trazidos à 

comunidade, que envolvia a saúde de seus familiares e amigos pelo consumo de alimentos 

saudáveis. Observou-se a potencialidade e o grande poder coletivo que as comunidades 

têm, atraindo a participação de várias setores e organizações nessa promoção da 

segurança alimentar, da educação ambiental e da economia solidária. 
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 A composição de produtos e serviços turísticos no território Geoparque Quarta 
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Resumo 
Este estudo revela os produtos e serviços turísticos no território Quarta Colônia, cuja 
perspectiva é complementar as ações do projeto “cartilha para a Gestão de Roteiros 
Turísticos” vinculado ao Geoparque Quarta Colônia/RS Aspirante Unesco. O objetivo 
principal é analisar a composição de produtos e serviços turísticos no território Geoparque 
Quarta Colônia/RS.  
 
Palavras-chave: Extensão; Cultura; Artes; Escolas. 

 

Introdução 

Este estudo traz à tona, uma análise da perspectiva do uso do turismo como parte 

estratégica de desenvolvimento territorial. Além de um local com recursos naturais e 

culturais locais, equipamentos e serviços de hospedagem, alimentação, transporte, 

comunicação e entretenimento, o turismo é uma atividade que reserva para si, a função 

de composição de produtos e serviços diferenciados, potencializadores de demanda e 

principalmente para o fomento de uma gestão participativa dos atores locais nas 

iniciativas e ações de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a composição de 

produtos turísticos e serviços depende tanto das alianças institucionalizadas de 

governanças, como a participação de atores no processo de planejamento de uso atrativos, 
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rotas ou roteiros turísticos, numa hierarquia de atratividade que evidencia as 

potencialidades e singularidades identitárias do território para a divulgação e 

comercialização do destino turístico. Este processo, não é diferente no centro do estado 

do Rio Grande do Sul.  

Nas últimas três décadas o turismo tem sido uma das estratégias de 

desenvolvimento pensado como alternativa de valorização do patrimônio sócio-histórico 

existente, de sobrevivência competitiva e mercadológica, e singularmente, da estratégia 

político-administrativa entre as pequenas municipalidades de sobrevivência. Os nove 

municípios em proximidade, com singularidades identitárias - oriundas tanto da cultura 

de origem como da miscigenação afrodescendente e portuguesa – formam parte da 

identidade sócio-cultural e os sinais diacríticos que tem despertado o interesse de diversos 

visitantes e empresas com interesses turísticos (Silveira et. Al, 2012).  

Aliado a isso, uma das possibilidades singulares e sinérgicas para o 

desenvolvimento sustentável em curso no território é a estratégia recente de elevar o 

território a condição de Geoparque Unesco. Pensada no território em meados dos anos 

2000, pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (CONDESUS), 

articulada entre os atores locais e apoiada tecnicamente pela Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), um dos tripés de valorização e condição favorável de 

reconhecimento internacional da proposta partiu da possibilidade de uso sustentável do 

território a partir da perspectiva do desenvolvimento do turismo. Enquanto oferta de 

produtos e serviços locais singulares e distintivos para o território, o turismo cumpre um 

papel importante neste processo de reconhecimento, pois muitas das ações sustentáveis 

pensadas para o Geoparque perpassam pelo uso consciente do turismo, de modo que 

também esteja entre os protagonistas de salvaguarda do patrimônio geológico, 

geomorfológico e geopaleontológico de um Georparque.  

 Assim, a composição de produtos e serviços turísticos no território Geoparque 

Quarta Colônia, tem a função de contextualizar atrativos e potencializar a atratividade 

local e regional, a estruturação de Roteiros Turísticos desenvolvidos de forma integrada 

para que as responsabilidades de sustentabilidade dos recursos naturais e culturais não 
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seja um dos impedimentos pela estagnação e declínio de um destino turístico em 

construção (Beni, 2006).   

Diante da dinâmica porque passa a economia global, os serviços turísticos se 

preparam para dar conta do aumento dos fluxos de viagens, aumento dos serviços 

ofertados e, principalmente das exigências dos clientes. Em termos gerais, pretende-se 

analisar como se apresenta a composição de produtos e serviços turísticos no território 

Geoparque Quarta Colônia/RS. Especificamente, busca-se a) identificar os principais 

elementos identitários e distintivos para compor a oferta turística no território; b) 

apresentar alternativas de uso turístico para o território, a partir da proposta de Geoparque 

Quarta Colônia em curso; c) refletir sobre as forças e oportunidades que os produtos e 

serviços turísticos configuram interna e externamente no território Quarta Colônia.  

 

Aspectos metodológicos  

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e natureza quali-

quantitativa, pois além de refletir sobre oportunidades e sinergias captadas sobre o objeto 

de estudo, também revela aspectos quantitativos importantes para o território. O 

levantamento de dados foi do tipo secundário, cujo recorte bibliográfico e documental se 

ateve em apurar dados já publicados sobre o fenômeno do turismo na Quarta Colônia. 

Para análise foram priorizados aspectos descritivos.  

 

Resultados e análises 

A composição de produtos e serviços turísticos no território Geoparque Quarta 

Colônia/RS se dá a partir da diversidade de oferta turística, principalmente no que tange 

aos atrativos culturais e naturais. Nesse sentido, os produtos que compõem o setor 

turísticos são formados por um conjunto de bens e serviços com condições de atender as 

necessidades dos visitantes. Os setores de distribuição do turismo, como as agências de 

viagens e operadoras estão diante da necessidade de ofertar uma série de serviços 

diferenciados e individualizados, que combinados entre si, criam novos produtos de 
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viagens, seja de ordem turística, seja corporativa, dependentes de uma gestão de serviços 

eficiente em seu processo e eficaz em sua finalidade (PETROCCHI; BONA, 2003).   

Na Quarta Colônia, a composição dos produtos e serviços turísticos estão sendo 

constituídos por intermédio de algumas operadoras receptivas e a governança local. 

Singularmente, os roteiros turísticos tem sido formatado para atender as expectativas de 

visitação média de 2 dias (finais de semana) de modo que a visitação possa ser ampliada 

para além da visitação aos atrativos naturais e culturais nos municípios próximos. A 

implantação de infra-estrutura receptiva tem sido pautada pelo poder público, 

especialmente das lideranças municipais ao mesmo tempo que os empresários do trade 

turístico, modernizam os meios de hospedagem, valorizam restaurantes com a 

gastronomia local e garantem parte da hospitalidade. No poder público, as iniciativas de 

fomento a atividade também são apresentadas como parte da implementação dos 

Conselhos municipais de turismo, o Fundo, a Lei e o Plano Municipal de Turismo (BENI, 

2006).  Para o autor, muito dos problemas que impedem a comercialização de Roteiros 

Turísticos estão atrelados a falta de verba orçamentária e capital humano habilitado nos 

municípios ou destinos que buscam o turismo (BENI, 2006).  

Com isso, a cultura identitária, caracterizada singularmente pela herança étnica, 

os eventos festivos, a gastronomia típica e recentemente, os elementos da natureza e da 

paisagem rural são os principais elementos reivindicados para compor o produto turístico 

do território na hora de formatar os roteiros turísticos. Como alternativa para o uso 

turístico, a formatação de roteiros integrados a natureza, a curiosidade paleontológica e 

singularmente aos cenários rurais e urbanos peculiares e bucólicos compõem as novas 

tendências para passeios, roteiros e visitas a Quarta Colônia. Garantir que os produtos e 

serviços turísticos atendam satisfatoriamente os turistas, perpassa também pela garantia 

de que estas mudanças provocadas pelo turismo são também positivas para as vivências 

cotidianas, o bem-estar da população local e principalmente como alternativa de 

salvaguarda do patrimônio existente.  

É preciso que a comunidade da Quarta Colônia reconheça que a partir da proposta 

de Geoparque Quarta Colônia em curso, o turismo é uma alternativa de agregar valor aos 
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produtos e serviços turísticos em construção, mas também um elemento divisor de águas, 

para a salvaguarda do patrimônio geológico, geomorfológico, geopaleontológio e 

também geoturístico.  

 

Considerações finais 

Espera-se que a composição de produtos e serviços turísticos no território, amplie 

e visualize perspectivas de valorização dos recursos naturais e culturais oriundos e 

identitários da Quarta Colônia. O uso de roteiros turísticos é uma oportunidade de 

desenvolvimento regional a médio e longo prazo que exige sustentabilidade e, portanto, 

continuidade de ações, assegurando a comunidade envolvida, condições de usufruir do 

efeito multiplicador característico do turismo e capaz de agregar valor ao território por 

meio de projetos qualitativos que irão sinalizar o roteiro adequado. A intensa diversidade 

de atrativos revelados nos últimos anos na Quarta Colônia, faz com que a estruturação de 

roteiros turísticos, seja uma possibilidade de consolidar a atividade turística de forma 

planejada, ambientalmente segura e ao mesmo tempo competitiva mercadologicamente. 

Contudo, a candidatura do território a Geoparque Quarta Colônia pela UNESCO 

é uma singular estratégia para que a composição dos produtos e serviços turísticos seja 

mais um elemento de salvaguarda do patrimônio natural, cultural e da terra.   
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Resumen 
 

La Universidad Nacional de San Luis desde hace varios años procura gestar espacios 
para la construcción de una universidad más accesible, menos excluyente e inter-
vinculada con la comunidad educativa regional y provincial. En esta comunicación nos 
proponemos compartir y poner en diálogo los elementos centrales de un proyecto que 
denominamos “Deconstruyendo barreras en la FaPsi” que dio sus primeros pasos en 
2019 y aspira a instalar y consolidar dispositivos que mejoren la accesibilidad 
académica en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. El 
mismo está orientado a generar acciones que contribuyan al ensanchamiento de los 
márgenes de inclusión institucionales, apuntalando la implementación de apoyos y 
ajustes razonables que favorezcan aprender en condiciones de equidad.  
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Introducción 

La Universidad Nacional de San Luis desde hace varios años se encuentra trabajando y 

generando actividades en pos de gestar espacios para la construcción de una universidad 

más accesible, menos excluyente e inter-vinculada con la comunidad educativa regional 

y provincial. No obstante, las acciones realizadas requieren continuar consolidándose y 

visibilizándose, en busca de generar involucramientos de todos los actores 

institucionales y, a la vez, implicar y convocar a equipos de gestión de instituciones 

educativas de educación secundaria; dado que consideramos que las posibilidades de 

una educación inclusiva y equitativa depende en gran medida de políticas 

institucionales.  

El estado argentino se compromete a garantizar la inclusión de estudiantes con 

discapacidad al sistema educativo, resguardando la accesibilidad al medio físico, 

servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes para las 

personas con discapacidad, como lo detalla la Ley 25.573, referida específicamente a la 

educación superior de las personas con discapacidad.  Es en este marco normativo que 

desarrollamos nuestra tarea. 

Objetivos 

En esta presentación nos proponemos compartir y poner en diálogo los elementos 

centrales de un proyecto que denominamos “Deconstruyendo barreras en la FaPsi” que 

dio sus primeros pasos en 2019 y aspira a instalar y consolidar dispositivos que mejoren 

la accesibilidad académica en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

San Luis. El mismo está orientado a generar acciones que contribuyan al 

ensanchamiento de los márgenes de inclusión institucionales, apuntalando la 

implementación de apoyos y ajustes razonables que favorezcan aprender en condiciones 

de equidad.  

Materiales y Métodos (Metodología)  
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Nuestra tarea se enmarca desde los primeros acercamientos del estudiante a la 

universidad durante los trayectos finales de la educación secundaria, continuándolo en 

el trayecto de ingreso de cada una de las tres carreras que propone la Unidad 

Académica.  Partimos de las necesidades de apoyo que las y los futuros estudiantes 

universitarios manifiestan y desde allí procuramos construir las herramientas y 

dispositivos que se implementarán articuladamente con cada estudiante, y demás actores 

institucionales –centrándonos en  la figura del coordinador y tutor par del trayecto de 

ingreso, docentes de primer año, compañeros y no docentes del área alumnos- 

particularizando las demandas y solicitudes que recabamos de una encuesta inicial y 

luego de la entrevista personal con aquellas y aquellos ingresantes que solicitaron ser 

contactados nos comunicamos para ahondar, construir estrategias favorecedoras y 

realizar un seguimiento según sus particularidades  y solicitudes; propiciando lazos de 

sostén  y contención.  Consideramos que son los estudiantes en situación de 

discapacidad quienes deben pautar lo que necesitan y a partir de esa valiosa información 

se generarán los ajustes razonables en cuanto a contenido y modalidades pedagógico-

didácticas, asimismo se encausarán los procedimientos adecuados para despejar los 

canales de comunicación garantizando así un código común que busca deconstruir las 

barreras comunicacionales. Según las singularidades de cada estudiante se delinearán 

esquemas de actividades seleccionando los dispositivos que se consideren óptimos para 

garantizar una educación inclusiva en condiciones de equidad a las y los estudiantes.  A 

la vez, nuestra tarea también consiste en generar y proponer espacios de escucha e 

intercambios a partir de solicitudes y demandas que recepcionamos a través de la 

Secretaría Académica y Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología; como a 

partir de contactos y relaciones generadas con instituciones con las que nos hemos 

vinculado por convenios interinstitucionales, como así también por contacto que se 

sostienen con egresados, estudiantes con los que trabajamos en Práctica Profesional 

Supervisada.  

Resultados, discusiones y análisis 
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A partir del contacto que surgió con escuelas de educación secundaria, se trabajó con 

talleres in situ en dos escuelas, luego representantes de 6°año y uno de los docentes 

implicado en el proceso vinieron a la sede de la Universidad Nacional de San Luis con 

un doble propósito conocer las instalaciones y organigrama y coordinar un taller que 

versaba sobre su presentación en la Feria de Ciencias local en la cual crearon un recurso 

para la presentación de la temática a personas con discapacidad visual. En febrero del 

2020, iniciamos un ciclo de Jornadas de vinculación interinstitucional con escuelas de la 

ciudad de gestión estatal, privada, autogestionada, generativa, cuya convocatoria fue 

compartir experiencias, vivencias, esquemas de actividades en la temática discapacidad 

y accesibilidad académica, que derivo en una propuesta de acompañamiento a 

estudiantes con discapacidad en forma previa al egreso y durante el ingreso en el marco 

de la convocatoria del programa NEXOS de la Secretaria de Políticas Universitaria del 

Ministerio de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología de la Nación, articulación con la 

que buscamos favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad a la Universidad 

Nacional de San Luis. Por la situación de pandemia, el consecuente  Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio que derivó en la no presencialidad en instituciones educativas 

con la consecuente educación en entornos virtuales durante el resto del año lectivo, el 

ciclo se vio interrumpido, como así también todas las actividades de intervinculación 

con escuelas de educación secundaria, lo que trae aparejado una  detención que estamos 

evaluando y revisando en búsqueda de alternativas a la propuesta inicial, lo que nos 

representa un gran desafío.  

Durante 2021 han podido ser retomadas las actividades en el escenario del trayecto de 

ingreso y acompañamiento en la permanencia y avances académicos de las y los 

ingresantes con discapacidad, replanteando el esquema original a circuitos de entornos 

virtuales.  

Consideraciones  

La accesibilidad en los entornos educativos, tanto en la educación secundaria, como en 

educación superior nos interpela y convoca a generar estrategias para deconstruir las 
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barreras que obstaculizan el acceso, permanencia y posterior egreso de las personas con 

discapacidad o diversidades - sea funcional o de otro tipo-; deseosas de aprender y de 

estudiar en escuelas secundarias, institutos de formación docente, universidades. 
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Resumo 
 

A presença da deficiência engloba toda anormalidade voltada para a estrutura ou para a 
função anatômica, fisiológica e psicológica. Barreiras são enfrentadas por essas pessoas 
em seu cotidiano, havendo limitações. Políticas públicas devem ser elaboradas, visando  
enfrentamento dos problemas apresentados. O objetivo deste trabalho foi evidenciar 
como as pessoas portadoras de deficiências convivem com os problemas de 
acessibilidade. Realizou-se revisão bibliográfica acerca da acessibilidade e inclusão das 
pessoas com deficiências. As pessoas com deficiência devem ter assegurados seus 
direitos de acessibilidade como cidadão. A adoção de medidas efetivas para 
enfrentamento aos problemas relacionados com a acessibilidade dos indivíduos com 
deficiências pode agir melhorando as condições e a qualidade de vida dos mesmos. 
 
 
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Política Pública; Instituições Acadêmicas; 
Qualidade de Vida.  
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Introdução 

 

 A presença da deficiência engloba toda anormalidade voltada para a estrutura ou 

para a função anatômica, fisiológica e psicológica. Pessoas com deficiência configuram 

indivíduos que possuem impedimento de proveniência física, mental, intelectual e 

sensorial.  

 No âmbito da Saúde Coletiva a temática que envolve as pessoas com deficiência 

detêm bastante importância. Convive-se historicamente com certa segregação das 

pessoas com deficiência a nível da sociedade.  

 Algumas barreiras são enfrentadas por essas pessoas em seu cotidiano, havendo 

limitações e muitas vezes a sua participação na sociedade fica prejudicada. Limitações 

mostram-se intrínsecadas a inexistência da acessibilidade. Nos ambientes públicos a 

pouca acessibilidade existente a pessoas com deficiência pode resultar em prejuízos a 

sociabilidade e a sua interação social.  

 As pessoas com deficiência devem ter assegurados seus direitos de 

acessibilidade. A partir do advento da Constituição brasileira de 1988 as pessoas com 

deficiência passaram a ter a devida atenção legal relacionada com a resolução dos 

problemas de acessibilidade. O artigo 206 da Constituição brasileira de 1988 garante 

acesso igualitário a todos na escola. Existe menção a igualdade de direitos a todos sem 

distinção. O governo deve propiciar meios para que indivíduos em situações de 

desigualdade obtenham retorno e atinjam suas metas.  

 A segurança e a saúde no trabalho deve ser fornecida também aos portadores de 

deficiência. O ambiente de trabalho deve possuir condições satisfatórias para o bom 

desempenho dos trabalhadores de uma forma geral, nesse contexto deve-se assegurar 

tais direitos também aos portadores de deficiências. O ambiente laboral salutar constitui 

norma que deve ser cumprida pelos contratadores e o mesmo não deve influenciar na 
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eventual contratação de pessoas com deficiência, uma vez que já é de praxe uma medida 

necessária.  

 Existem Normas Regulamentadoras que são especificamente voltadas para a 

saúde e segurança do trabalhador portador de deficiências. Políticas públicas devem ser 

elaboradas, visando resolução e enfrentamento dos problemas apresentados por esse 

público, para tal requer-se a adoção de medidas efetivas e resolutórias.  

 A ausência desses direitos leva a exclusão do direito a educação, a saúde e as 

atividades laborais, dentre outros. A assistência à saúde prestada para as pessoas 

portadoras de deficiências deve ocorrer englobando atendimentos nas unidades básicas 

de saúde, nos centros de atendimento em reabilitação e nas organizações não-

governamentais. Além desses locais, os Centros de Referência em Reabilitação também 

prestam atendimentos e tem como objetivo abranger ações de maior complexidade.  

 

Objetivo 

 

 O objetivo do presente trabalho foi evidenciar como as pessoas portadoras de 

deficiências convivem com os problemas de acessibilidade em seu dia a dia, averiguou-

se também acerca das medidas adotadas, visando buscar o enfrentamento e a resolução 

para esses problemas.  

 

Materiais e Métodos 

 

 Realizou-se estudo de revisão bibliográfica acerca da acessibilidade e inclusão 

das pessoas com deficiências e levantamento de estudos e artigos sobre essa temática 

nas bases de dados: Google Acadêmico, PubMED. Incluiu-se artigos publicados nos 

idiomas inglês e português que versavam acerca da acessibilidade e inclusão dos 

indivíduos com deficiências. Excluiu-se artigos que não continham conteúdo 

concernente com o pesquisado. 
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Resultados 

 

 Efetuou-se leitura seletiva e analítica de todos os trabalhos levantados e na 

sequência encontram-se descritas as principais considerações presentes na literatura 

consultada. 

 Existe regulamentação acerca da acessibilidade, entretanto ainda averigua-se a 

presença de impedimentos arquitetônicos que agem como barreira as pessoas com 

deficiência. Esses indivíduos detém problemas para locomover-se nos espaços públicos 

e para utilizar transportes públicos. Os direitos a educação, saúde e ao trabalho dessas 

pessoas dessa maneira acham-se restringidos.  

 A prática da acessibilidade propicia a estruturação necessária para a execução 

dos direitos de cidadão. A acessibilidade permite melhor qualidade de vida as pessoas 

com deficiência. No âmbito educacional a acessibilidade é fundamental para bom 

desempenho desses indivíduos. Deve haver enfrentamento nas escolas as barreiras de 

acessibilidade, que muitas vezes advém da maneira como as instalações acham-se 

projetadas. 

 A inclusão social correlaciona-se a cidadania social. A prática da inclusão 

almeja integrar pessoas a grupos ou ambientes, visando concomitantemente que essas 

pessoas não sejam vítimas de discriminação. A finalidade pretendida é promover 

adaptação, inexistindo barreiras quanto a condição física das pessoas.  

 Configura-se a inclusão como parte integrante de movimento de ordem social, 

política e educacional, que almeja propiciar meios para que todos indivíduos possam 

vivenciar a sociedade com plenitude. A inclusão dos indivíduos deficientes fomenta sua 

capacitação profissional e pessoal.  

 No cômputo geral, a escola deve realizar acolhimento aos estudantes e propiciar 

acessibilidade para uma performance satisfatória quanto ao processo de ensino-

aprendizagem, independendo da existência ou não de deficiências. A educação inclusiva 
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almeja efetivar a inclusão dos portadores de necessidades especiais na prática do ensino 

e portanto deve ser adotada.  

 A inclusão educacional constitui parâmetro básico a ser inserido como medida 

na agenda governamental. A educação inclusiva busca efetivar o ingresso de pessoas 

com deficiência no ambiente escolar e concomitantemente visa proporcionar ensino 

com boa qualidade. Essencialmente deve haver um sistema educacional que atenda as 

reais necessidades dos estudantes. Nesse contexto, convém enfatizar que cada escola 

detêm peculiaridades que vão ao encontro das características dos seus alunos.  

 A tecnologia assistiva propõem incrementar as habilidades funcionais de pessoas 

com deficiências, visando gerar acessibilidade e a inclusão. O desempenho do professor 

é fundamental na inclusão do estudante com deficiência. O professor responsável por 

fornecer aprendizado aos estudantes portadores de deficiências deve receber estímulo e 

ser incentivado a desenvolver uma boa prática educacional. O seu emprego pode 

facilitar o acesso desses indivíduos em locais privados e públicos. A escola é o local 

exato para pensar-se em propor sociabilidade articulada, principalmente relacionando-se 

a estudantes portadores de deficiências. Convive-se com a inclusão em todos os níveis 

de ensino existentes. Em contrapartida no nosso país existem muitos impedimentos ou 

barreiras a serem enfrentados pelas pessoas com deficiências.  

 

Conclusão 

 

 Concluiu-se que a adoção de medidas efetivas para enfrentamento aos problemas 

relacionados com a acessibilidade dos indivíduos com deficiências pode agir 

melhorando as condições e a qualidade de vida dos mesmos. 
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Resumo 

O presente trabalho busca evidenciar o emblemático papel desempenhado pelas 
Universidades Públicas na realização de projetos relevantes, no âmbito da Extensão 
universitária, com o propósito de concretização dos Direitos Humanos. Aliado a isso, 
busca-se compreender a primordialidade da Educação para o devido cumprimento de 
Direitos Humanos, a partir da análise dos desdobramentos do Projeto de Extensão 
“Acesso à justiça pela via dos direitos em face da pandemia da COVID-19: Pílulas 
Jurídicas”. Partindo do pressuposto de que o acesso à justiça é mais amplo do que 
acesso ao Poder Judiciário, faz-se necessário promover a informação acerca do direito, 
notadamente dos Direitos Humanos. Nesse sentido, a citada iniciativa figura como 
promotora de proteção a garantias constitucionais por intermédio do empoderamento de 
sujeitos pelo conhecimento.  
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1 Introdução 

Criado no ano de 2007 sob a coordenação da professora Dr. Adriana Goulart de 

Sena Orsini, o Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução 

de Conflitos da Faculdade de Direito da UFMG (RECAJ-UFMG) possui, como força 

motriz, a execução de projetos ligados à temática do acesso à justiça pela via dos 

Direitos no Brasil. Ao longo dos seus quase 15 anos de história, o Programa contou com 

a participação de dezenas de graduandos e pós graduandos, que foram capacitados, por 

intermédio de estudos teóricos e de atividades práticas, para desempenhar o papel de 

agentes de transformação social orientados por premissas múltiplas e transversais de 

promoção de Direitos Humanos. 

Prática de grande destaque do RECAJ-UFMG, a Extensão universitária 

possibilita a criação de sólidos elos entre a comunidade acadêmica e o público externo, 

gerando incontáveis impactos positivos na estruturação de políticas públicas e na 

difusão de conhecimento científico. Nesse sentido, o Projeto Pílulas Jurídicas merece 

destaque, pois, ao longo da crise sanitária que assola a humanidade atualmente, permitiu 

a disseminação de informações sérias e de qualidade via redes sociais, trazendo à tona 

importantes mazelas sociais que foram agravadas no contexto pandêmico. 

Em um cenário de constantes ataques aos Direitos Humanos, dedicar-se a 

elaboração de conteúdos online educativos e didáticos que emancipem os internautas 

quanto a percepção dos seus direitos, identificando possíveis violações e opressões, é 

uma forma inovadora e contemporânea de salvaguarda de garantias constitucionais, 

merecendo, assim, especial análise. 

 

2 Objetivos e Metodologia 

Este trabalho trata-se de um estudo preliminar acerca do papel do Projeto Pílulas 

Jurídicas na concretização de uma educação em Direitos Humanos em interface com o 

acesso à justiça, não possuindo, naturalmente, o intuito de esgotar a temática, até 

mesmo pelo fato da iniciativa ainda estar em andamento.  
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Entretanto, considerando as ações já desenvolvidas, um dos intuitos norteadores 

do presente estudo é evidenciar a importância da Universidade Pública brasileira 

enquanto espaço propício para a realização de projetos socialmente relevantes com o 

escopo de educação em Direitos Humanos, tal como o Pílulas Jurídicas. Sendo as 

instituições de ensino superior locais de ampla circulação de ideias e troca de saberes, as 

Universidades figuram como centros catalisadores de ações que promovem a 

interlocução de conhecimento crítico e engajado, propiciando resultados concretos na 

promoção de uma educação libertadora dos sujeitos, que se tornam, a partir de então, 

aptos para mudar o mundo, conforme apregoa o educador Paulo Freire. 

O segundo objetivo é demonstrar a primordialidade da educação em Direitos 

Humanos para o enfrentamento da constante mitigação de garantias constitucionais. Se, 

por um lado, os Direitos Humanos designam um conceito amplo e de difícil 

delimitação, dado o enorme arcabouço teórico-pragmático que carrega, por outro, a sua 

assimilação e internalização enquanto algo inerente a cada sujeito é pressuposto basilar 

para a consolidação de resistência frente à ataques e violações a seu exercício. Dessa 

maneira, a assimilação do “direito a ter direitos” é chave para o combate a opressões e 

marginalidades. 

Para alcançar os objetivos indicados, o presente trabalho se utiliza da pesquisa 

bibliográfica, aliada à verificação das ações e resultados da atividade de extensão e às 

percepções dos estudantes a respeito do Projeto “Acesso à justiça pela via dos direitos 

em face da pandemia da COVID-19: Pílulas Jurídicas”. 

 

3 Resultados, discussões e análises 

A educação universitária no Brasil pauta-se pelo princípio da indissociabilidade 

entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, preconizados no caput do artigo 207 da 

Constituição Federal de 1988. Para além do conhecimento produzido dentro das salas de 

aula e laboratórios, a Universidade – principalmente pelo seu pilar da Extensão – 

consegue atuar/gerar impacto em um contexto extramuros, onde se encontra a sociedade 

civil. Ressalta-se que o diálogo entre a Universidade e a sociedade é fundamental para a 
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promoção da cidadania, do acesso à justiça e, principalmente, para a concretização dos 

Direitos Humanos e da função social da Universidade. Desse modo, 
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 
entre o ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, 
cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a 
Universidade e outros setores da sociedade. (FORPROEX, 2012, p. 15). 

Crucial elencar que a Universidade não assume, em seu pilar da Extensão, um 

caráter assistencialista frente à sociedade civil, mas de coautoria/coparticipação, na 

medida em que há uma troca entre a instituição e a comunidade externa, que, em 

processo de mão dupla, constroem conhecimento e compartilham experiências. Cabe ao 

Projeto de Extensão no âmbito do Direito, a realização de iniciativas/propostas 

socialmente relevantes com o escopo de efetivação dos Direitos Humanos, a partir da 

capacitação dos cidadãos para que, por si mesmos, perante uma situação de ofensa ou 

violação, sejam capazes de identificá-las e exigirem, materialmente, suas garantias 

constitucionais (AVRITZER; MARONA; GOMES, 2014).   

No tocante à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), este trabalho se 

volta ao Programa RECAJ-UFMG, cujo paradigma central é o acesso à justiça pela via 

dos direitos, entendido de forma ampla e desprendido da ideia de acesso exclusivamente 

ao Poder Judiciário. Para além de integrar um processo junto ao Judiciário e de 

reconhecer os próprios direitos, o acesso à justiça pela via dos direitos se desdobra, por 

exemplo, na educação para os direitos e a cultura jurídica e na efetividade prática das 

mais diversas garantias fundamentais e Direitos Humanos preconizadas na Constituição.  

No âmbito do Programa RECAJ-UFMG, cabe destacar a atuação do Projeto de 

Extensão “Acesso à justiça pela via dos direitos em face da pandemia da COVID-19: 

Pílulas Jurídicas”, que, criado em março de 2020 – já no contexto da calamidade e 

excepcionalidade sanitária –, tem o intuito de contribuir para o enfrentamento da 

pandemia da COVID-19 no que tange às suas implicações jurídicas no cotidiano da 

sociedade.  

Nota-se que, durante a pandemia da COVID-19, frente à intensificação de 

marginalidades e problemas sociais já existentes – e conhecidos – na sociedade 

brasileira, o Projeto Pílulas Jurídicas buscou informar e ampliar, de maneira concisa e 
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didática, o conhecimento jurídico aos múltiplos usuários das redes sociais do Projeto. 

De forma exemplificativa, ao longo de mais de um ano de atuação, foram postadas 

“pílulas”, no Facebook e Instagram, acerca de temáticas como: o papel das 

Universidades Públicas na pandemia; o aumento da violência doméstica e da exploração 

sexual durante o isolamento social; a vacinação contra a COVID-19; os 17 objetivos da 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU); a cooperação internacional 

contra a COVID-19; as Fake News; o combate ao trabalho infantil; as relações 

trabalhistas no cenário pandêmico, entre outras. 

Frente a isso, a Extensão, enquanto um dos três pilares da Universidade, 

desempenha, ao dar efetividade prática a temáticas tão cruciais, um papel essencial para 

a promoção dos Direitos Humanos pela via da educação, haja vista que, como destaca 

Luño, 
Ocorre que ao estudar os direitos humanos a abordagem acadêmica não pode 
ficar no mero academicismo, quer dizer, não pode se isolar a consideração 
teórica de tais direitos dos condicionamentos e consequências práticas que 
concorrem para sua realização. Nesta ordem de questões, isolar a teoria da 
prática compromete não apenas a eficácia, mas também a própria 
compreensão dos direitos humanos. (2010, p.19, tradução livre)6 

Nesse sentido, o Projeto Pílulas Jurídicas consegue, a partir da divulgação de 

conteúdos nas redes sociais do Projeto, promover a educação em Direitos Humanos, na 

medida em que os usuários conseguem ter conhecimento de seus próprios direitos e, a 

partir disso, perceber possíveis violações. Em um contexto de excepcionalidade 

sanitária, no qual as marginalidades sociais se intensificaram, o uso contra hegemônico 

da tecnologia, como defende Caio Lara (2019), demonstra a importância do acesso 

tecnológico à justiça no século XXI, haja vista que os mecanismos digitais servem, no 

atual contexto, como ferramentas de luta pela efetivação dos Direitos Humanos e das 

garantias constitucionais. 

 

                                                           
6 “Lo que ocurre es que al estudiar los derechos humanos el planteamiento académico no puede quedarse 
en el mero academicismo, es decir, no puede aislar la consideración teórica de tales derechos de los 
condicionamientos y consecuencias prácticas que concurren en su realización. En este orden de 
cuestiones, aislar la teoría de la práctica compromete no sólo la eficacia, sino incluso la propia 
comprensión de los derechos humanos.” 
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4 Considerações Finais 

Conforme exposto, a educação em Direitos Humanos é ferramenta salutar para 

uma maior efetivação de direitos, tendo a Universidade Pública como grande parceira 

na sua viabilização. A título de exemplo, foi evidenciado o Projeto Pílulas Jurídicas, que 

tem por princípio a divulgação, via mídias digitais, de informações didáticas e 

devidamente referenciadas, responsáveis por suscitar um posicionamento engajado nos 

usuários das redes quanto à possibilidade de violação de garantias constitucionais, 

especialmente no quadro pandêmico, marcado pelo acirramento de vulnerabilidades 

socioeconômicas. 

Assim sendo, as Universidades Públicas brasileiras firmam-se como agentes 

defensores de ações e práticas que coadunam para o pleno exercício de direitos, 

colocando-se como agentes plenamente comprometidos e engajados com a 

transformação social e com a superação da desigualdade do nosso país. 
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Resumo  
Este trabalho pretende apresentar a atuação do Programa RECAJ UFMG, a partir da 
execução do projeto Pílulas Jurídicas. Para tanto, observou-se, inicialmente, a obra 
Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, no intuito de abordar os efeitos 
causados pela privação de direitos em contextos de vulnerabilidade. Adotando-se como 
metodologia a vertente jurídico-social e o tipo de investigação jurídico-projetivo, o 
presente trabalho pretende propor discussões sobre como o projeto Pílulas Jurídicas 
articula a divulgação de informações de conhecimento jurídico, acessíveis e de 
qualidade, como meios para promover o acesso à justiça pela via dos direitos. 
 
Palavras-chave: Pílulas Jurídicas; Conhecimento jurídico; Extensão universitária. 

 

Introdução 

           Este trabalho se pauta pela necessidade de se democratizar o conhecimento 

jurídico a partir da promoção de conteúdos informativos, acessíveis e de qualidade, em 

confluência com o reconhecimento social, condição imprescindível para a participação 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso 
de Extensão da AUGM. 
2 Professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenadora do Programa RECAJ UFMG, 
Desembargadora do TRT3, e-mail: adrisena@ufmg.br. 
3 Estudante do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Extensionista do 
Programa RECAJ UFMG, Bolsista CAPES, e-mail: julianasander1@gmail.com.  
4 Estudante do Curso de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, Extensionista do Programa 
RECAJ UFMG, e-mail: luana.ferreiracruz@hotmail.com.  
5 Estudante do Curso de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, Extensionista do Programa 
RECAJ UFMG, e-mail: nativitoriano@outlook.com. 
6 Estudante do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Extensionista do 
Programa RECAJ UFMG, e-mail: wilsonfmonteiro@ufmg.br.  
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dos indivíduos como iguais na vida em sociedade, de acordo com as lições de Fraser 

(2006). Deste modo, para afastar a falta de acesso à informação, que, por sua vez, 

impede o exposto anteriormente, apresenta-se um dos projetos do Programa RECAJ 

UFMG: Ensino, Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução de Conflitos, da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, o Pílulas Jurídicas. 

Orientando-se pelo propósito do referido projeto, de levar conhecimento jurídico 

através de informações atualizadas, acessíveis e de qualidade, via redes sociais, o 

presente trabalho irá abordar aspectos da realidade descrita por Carolina Maria de Jesus 

na obra Quarto de Despejo, na qual a privação de direitos evidencia o não 

reconhecimento e a perda de oportunidades de melhores condições de vida. Enfrentando 

contextos como o descrito anteriormente, o Pílulas Jurídicas se estabelece como um 

projeto de cidadania inclusivo e voltado para a promoção do acesso à justiça pela via 

dos direitos, concepção que busca a garantia da efetividade dos direitos a todas e todos, 

bem como, oportunizar a participação destes de forma igualitária no meio social 

(AVRITEZ; MARONA; GOMES, 2014). 

Nesse sentido, é necessário combater a subordinação social, uma vez que não é 

tolerável quaisquer formas de privação de direitos consequentes do desconhecimento ou 

da incompreensão acerca destes, como fundamenta-se o Pílulas Jurídicas. Desta forma, 

o RECAJ UFMG busca estabelecer, por meio de seus projetos e da efetiva atuação de 

seus extensionistas, a comunicação direta entre a Universidade e a sociedade.  

 

Objetivo e Metodologia  

 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a efetividade da atuação do 

Programa RECAJ UFMG, com ênfase para o projeto Pílulas Jurídicas, que visa 

promover a democratização do conhecimento jurídico e o acesso à justiça pela via dos 

direitos, em consonância com o reconhecimento social. No tangente aos aspectos 

metodológicos, de acordo com a classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), o 
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trabalho pertence à vertente jurídico-social. No tocante ao tipo genérico de pesquisa, foi 

escolhido o jurídico-projetivo. 

 

Discussão  

 O livro Quarto de despejo foi escrito por Carolina Maria de Jesus, mulher negra, 

periférica e de pouca escolaridade que protestava sobre a dura realidade em que vivia 

por meio de seu ofício de escritora. Elaborado em forma de diário, o conteúdo do livro 

se situa entre os anos 1955 e 1960, no entanto, traz críticas que se mantêm atuais. Em 

um dos trechos a autora ressalta: “aqui na favela quase todos lutam com dificuldade 

para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. Eu faço isso em prol dos outros.” 

(JESUS, 2014, p.31). O trecho alhures demonstra como era gritante o contexto de 

privação de direitos vivenciado pela autora, de modo que a dura realidade promovida 

pela falta de acesso à informação se consolidava – e ainda se consolida – como um 

obstáculo ao acesso via direitos tanto para Carolina de Jesus, quanto para milhares de 

brasileiros.  

Ante o cenário apresentado, qualifica-se a Universidade pública como 

ambiente apto ao enfrentamento de desigualdades, pela qual, via função social, se busca 

consolidar um intercâmbio sociocultural entre públicos heterogêneos (ORSINI; SILVA; 

PORTO, 2018), capaz de democratizar a educação e o acesso à informação e a direitos. 

É nessa conjuntura que se consolida o acesso à justiça pela via dos direitos, que, dentre 

as suas dimensões, indica a possibilidade de o reconhecimento social efetivar a 

participação dos indivíduos na conformação dos próprios direitos, combatendo-se o que 

Nancy Fraser denomina “metainjustiça”, isto é “a perda do direito a ter direitos” 

(AVRITEZ; MARONA; GOMES, 2014, p.17).  Essa realidade evidencia a importância 

da atuação do Pílulas Jurídicas, enquanto instrumento de conscientização de direitos, 

consolidando-o como remédio para o não reconhecimento.  

A partir da realidade supracitada é necessário ressaltar o modo como a 

educação foi inserida na Constituição da República de 1988 enquanto um direito social, 

de modo que o art. 207 afirma que o ensino superior é regido pelo princípio da 
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indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Logo, destacando-se 

especificamente a Extensão, percebe-se que, quando executada de forma adequada, ela 

se mostra uma agente capaz de transformar realidades e de apresentar novos caminhos 

para o Direito (ORSINI; SILVA; PORTO, 2018). Esse é um dos propósitos do RECAJ 

UFMG, que, para além do Pílulas Jurídicas, também executa outros projetos de 

extensão em parceria com variadas instituições, como o Tribunal Regional do Trabalho 

da 3ª Região e a Faculdade SKEMA Business School. Também realiza há onze anos o 

seu congresso anual e viabiliza a capacitação de seus integrantes.  

O RECAJ UFMG, enquanto um instrumento vivo de efetivação da função 

social da Universidade pública, possibilita por meio do Pílulas Jurídicas a superação das 

barreiras de acesso à justiça verificáveis em contextos socioeconomicamente 

desfavorecidos. Isso se consolida por meio da disseminação de conteúdos jurídicos 

acessíveis e facilmente compreensíveis, elaborados através da criação de textos 

didáticos e posts visuais que são compartilhados nas redes sociais, com destaque para a 

sua página no Instagram (@recajufmg), como uma forma de utilizar mencionadas redes 

de maneira contra-hegemônica. 

Agindo conforme o pensamento de Paulo Freire, o Pílulas Jurídicas busca 

transmitir conhecimento jurídico de modo acessível, visando um propósito libertador, 

haja vista que os indivíduos são levados a uma mudança não puramente intelectual, mas 

de ação, o que os induz a superar a convivência com o regime opressor (FREIRE, 

1987), acessando-se, assim, a justiça. Para isso, é necessário que “os sujeitos e as 

comunidades estejam capacitadas a reconhecer a violação de seus direitos e que o 

sistema não seja seletivo em relação aos direitos reivindicados” (AVRITZER; 

MARONA; GOMES, 2014, p.20). Portanto, efetivar a participação ativa dos membros 

da sociedade, implementando os ideais de cidadania e inclusão pré-definidos na 

Constituição da República, é um dos propósitos basilares do RECAJ UFMG. 

 

Considerações  
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Realidades semelhantes à descrita em Quarto de Despejo seguem presentes em 

todo o Brasil, um país de dimensões continentais, repleto dos mais diferentes e 

desiguais “Brasis”, de modo que inúmeros indivíduos são privados diariamente dos seus 

direitos, sem poderem acessar melhores condições de vida. Ante essa perspectiva, se faz 

nítida a importância da democratização do conhecimento jurídico, para que a 

informação possa ser utilizada de maneira libertadora e os indivíduos reconheçam a 

violação de seus direitos, concretizando-se a efetividade dos ideais de cidadania pré-

definidos no texto constitucional. 

Ante o exposto, mostra-se o quão necessária é a atuação do Programa RECAJ 

UFMG e de seus projetos, como o Pílulas Jurídicas. Possibilitando a transmissão clara e 

inteligível de informações, o Pílulas auxilia no reconhecimento social, através de uma 

linguagem acessível e apta a promover a via dos direitos nas formas de se acessar a 

justiça, superando privações socioeconômicas vivenciadas por muitas pessoas, como 

Carolina Maria de Jesus, bem como promovendo o que se efetivamente espera da 

Extensão unversitária. 
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Resumen 
 
La concepción de la persona desde diferentes dimensiones ha sido una compleja arista 
en la medicina alópata, teniendo en desafío de incorporar otras perspectivas que 
conciban a las personas de forma más integral. Este proyecto aborda las cosmovisiones 
de la díada salud-enfermedad desde la mirada de los pueblos originarios, anclado a la 
asignatura nuclear de la Facultad de Ciencias de la Salud “Antropología en Salud”, para 
que durante su formación los estudiantes vislumbren desde la antropología filosófica, la 
relación terapéutica entre personas y los simbolismos o arquetipos relacionados con la 
salud y la enfermedad, desde las cosmovisiones de pueblos originarios. Para dar 
cumplimiento a este propósito nos vinculamos con el Programa Especial de Salud y 
Pueblos Originarios, (PESPI) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ) y su 
Mesa Intercultural de Salud, de la Región de Valparaíso. 
 
Palabras-clave: Pueblos Originarios; Cosmovisión en Salud; Interculturalidad; 
Inclusividad; Derechos Humanos. 
 
 
Introducción 

Para los estudiantes de profesiones sanitarias, cada vez existen mayores desafíos para 

dejar atrás a modelos de atención objetivistas, que se centran en la signología corporal, 

dejando un cuerpo objetivado, descontextualizado, acultural, ahistórico y segmentado; 

al que se le suele entregar un diagnóstico. Pero establecer puentes terapéuticos con 
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personas, exige algo más que precisión técnica. En esa línea e intentando generar mayor 

reflexión en el estudiantado y promoviendo una visión analítica y crítica sobre los 

paradigmas de salud/enfermedad, es que la Facultad de Ciencias de la Salud ha 

generado un proceso de actualización curricular, que ha incorporado formación en 

asignaturas transversales como Antropología en Salud. Si bien, este es un progreso en 

cuanto a mejorar la profundidad del análisis y perspectivas del cuerpo estudiantil. Lo 

teórico no es suficiente, cuando se debe transmitir a relacionamientos humanos. Es por 

esto por lo que, la interacción con agentes reales, que permitan un diálogo bidireccional, 

es incomparable para el proceso de aprendizaje e incorporar nuevas miradas en torno a 

la díada salud/enfermedad. Es por lo que, a través de esta iniciativa, se pretende generar 

un espacio de interacción entre futuros profesionales de salud y agentes territoriales 

indígenas, para generar un intercambio de prácticas, experiencias, reflexiones y 

cooperaciones. De esta forma, permite posicionar la cosmovisión en torno a la salud y 

enfermedad, que ancestralmente han desarrollado los pueblos originarios, en los futuros 

profesionales, para no solo validarla, sino más bien incorporarla a la cosmovisión 

“biomédica”. Replanteando las formas de relacionarse con una otredad contextualizada. 

Objetivos 

Dialogar y con las diferentes cosmovisiones de los pueblos originarios de la Región de 

Valparaíso, sobre la díada salud-enfermedad, con el fin de incorporar estos saberes en el 

proceso formativo de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Playa Ancha. Potenciando de esta forma, la comprensión de 

las relaciones que se establecen en el quehacer terapéutico, como también los 

simbolismos relacionados con dicho actuar desde la visión de los pueblos originarios.   

Generar una alianza estratégica entre organizaciones formalmente establecidas en que 

participen los pueblos originarios vinculados a las temáticas del área de la salud, para 

fortalecer la formación de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, desde diferentes paradigmas en los que se considere a la persona en sus 

diferentes dimensiones.  
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Co-construir un espacio entre agentes de salud tanto universitarios como de pueblos 

originarios, que contribuya a la difusión de visiones, visibilizando en los espacios de 

salud tradicional y en sus diferentes niveles de atención, la contribución y saberes que 

aporta la medicina ancestral al abordaje integral de las personas.  

Materiales y Métodos (Metodología)  

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se trabaja con el agente territorial 

“Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas” (PESPI), del Servicio de Salud Viña 

del Mar - Quillota (SSVQ) y su Mesa de Salud Intercultural, en la que participan 

comunidades de los pueblos Mapuche, Aymara y Diaguita. Como metodología de 

trabajo se consensuo con los integrantes de la Mesa de Salud Intercultural una serie de 

iniciativas académicas que puedan favorecer la inmersión del equipo de académicos y 

estudiantes, en las cosmovisiones de la díada salud y enfermedad de estos pueblos. Y, 

asimismo, que contribuyan a la difusión de esta interculturalidad, visibilizando las 

prácticas de salud que realizan y relacionarse con ellas descubriendo la sabiduría que 

albergan.  

El modelo de trabajo se centró en el desarrollo de espacios de diálogo activo en terreno, 

sobre comprensión de las cosmovisiones Mapuche, Aymara y Diaguita acerca de la 

salud y enfermedad. Luego de aproximarnos a la comprensión de sus perspectivas del 

ser humano, su relación con el entorno natural y las comunidades a las que pertenecen, 

avanzamos hacia la búsqueda de elementos de convergencia entre las visiones de salud 

ancestrales y las del modelo biomédico, procurando identificar aspectos comunes y 

construyendo nuevas miradas. Durante estos espacios diálogos se cautela dejar registro 

audiovisual de ellos, como evidencia del intercambio cultural, identificando temáticas 

clave, que fuesen particularmente especiales para registrarlas de forma independiente, 

en formato de cápsula de vídeo, narradas desde la visión misma de los integrantes de las 

comunidades que participan en la mesa intercultural.   
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En reuniones virtuales con las tres comunidades de la mesa intercultural, se 

consensuaron temáticas vinculadas a las cosmovisiones de salud y enfermedad, que 

serían parte de un documental que se grabaría con el apoyo de la unidad audiovisual de 

la Universidad de Playa Ancha “UPLA TV”, estableciendo espacios de filmación 

relevantes, que mostraran las atenciones que se ofrecen en los dispositivos de salud 

indígenas, los roles de los agentes de salud asociados a cada pueblo originario, como los 

Usuyiri y Colliri de los Pueblos Andinos, además de la Machi y Lawentuchefe del 

pueblo Mapuche, los usuarios que reciben estas prestaciones de salud y el 

funcionamiento en general de estos dispositivos. De la misma forma se participará 

activamente y dejará registro audiovisual de hitos tales como, celebraciones como el 

caso del ritual de la Huilancha de los Pueblos Andinos. En virtud de los registros 

realizados, se programa un ciclo de cine en el que se presentará el minidocumental de 

los espacios de diálogo, las cápsulas de vídeo de temas específicos y el documental de 

atenciones en salud.   

Otro producto comprometido incluye la creación de un libro en el que se registre la 

experiencia y se pueda demostrar la sabiduría ancestral de los Pueblos Andinos y 

Mapuche respecto de sus visiones de la salud y como se pueden establecer una 

interculturalidad real entre esa medicina ancestral y la occidental, relevando nuestro 

deber como profesionales de la salud, de atender a la diversidad cultural.    

Resultados, discusiones y análisis 

El ciclo de cine ofrece material audio visual que permite a quienes no han sido parte del 

proyecto, acceder de igual forma a la experiencia del conocimiento de la medicina 

ancestral, pudiendo evidenciar las dificultades a las que se enfrentan los pueblos 

originarios que se insertan en espacios urbanos, la complejidad de implementar 

dispositivos de salud ancestral y vincularlos a servicios de salud alópata y poder así, 

educar y difundir la esencia de la visión integrada del ser humano, de su entorno social-

cultural y natural que repercuten en su salud, para de esta forma posicionar sus 

cosmovisiones de la salud y enfermedad en los futuros profesionales de la salud. En la 
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medicina ancestral el entorno natural se posiciona muy alto, el respeto hacia la 

naturaleza y el aporte de esta a la salud se trata muy cuidadosamente a través de huertas, 

herbarios y viveros, en los que con mucha sabiduría se cultivan las medicinas destinadas 

al cuidado de la salud de las personas de la forma más natural posible. De estos se deja 

registro fotográfico, como forma de conocimiento general.   

En cuanto al libro, es otro formato que nos permite la difusión de este trabajo y de la 

cultura de los pueblos originarios de la Región de Valparaíso y su visión de la salud, 

transformándose en un punto de encuentro de los paradigmas de salud ancestral y 

occidental.  

Consideraciones  

Durante el desarrollo del proyecto y en el logro de los productos comprometidos, se 

suscita el diálogo entre las cinco carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Playa Ancha, las que recientemente en el contexto de un proceso de 

armonización curricular han establecido dentro del eje curricular transversal la 

asignatura “Antropología en Salud”, la cual está destinada a desarrollar en los 

estudiantes competencias vinculadas a una mirada crítica y reflexiva respecto de los 

determinantes, factores y barreras socioculturales que interfieren en los procesos de 

salud-enfermedad de las personas, y que permita integrar los saberes para poder 

comprender e intervenir a los diferentes grupos sociales y comunidades, atendiendo a la 

diversidad e interculturalidad. En ese contexto, es preciso que los diferentes actores del 

currículo se hagan parte de la experiencia de la interculturalidad, especialmente cuando 

ésta se extiende hasta la esencia misma de los orígenes prehispánicos del país, para que 

el proceso formativo no se circunscriba exclusivamente a un modelo biomédico, que no 

representa a la totalidad de la comunidad que potencialmente pueden llegar a recibir 

servicios de parte de estos profesionales de la salud.  
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Resumo 
 
O projeto em desenvolvimento, em parceria ao Programa Participa UFMG – 
Mariana/Rio Doce: enfrentamento à pandemia de Covid-19, propõe-se a refletir a 
respeito dos regimes de memória e guerras de narrativas decorrentes das realidades 
vivenciadas pelas comunidades impactadas pelo rompimento da Barragem do Fundão 
(2015) em Mariana/Minas Gerais, de modo a relacionar os relatos autobiográficos do 
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grupo de trabalhadores, com especial enfoque aos trabalhadores da mineração, sobre o 
momento atual da pandemia, a fim de entender tanto os impactos gerados pelo 
rompimento, quanto sobre a atual situação do isolamento social. Para tanto, irá produzir 
fontes orais que privilegiem o ponto de vista das comunidades, de modo que tais 
materiais resultantes da pesquisa tenham acesso público como parte do acervo do 
Núcleo de História Oral/UFMG. 
 
Palavras-chave 
 
Memória Social; Mineração; Pandemia; Conflitos Socioambientais; Vale do Rio Doce. 
 
 
Introdução 
 
O projeto se propõe a refletir a respeito dos regimes de memória e guerras de narrativas 
decorrentes das realidades vivenciadas pelas comunidades impactadas pelo rompimento 
da Barragem do Fundão (2015) em Mariana/Minas Gerais, de modo a relacionar os 
relatos autobiográficos do grupo de trabalhadores da mineração sobre o momento atual 
da pandemia a fim de entender tanto os impactos gerados pelo desastre, quanto sobre a 
atual situação do isolamento social. Para tanto, irá produzir fontes orais que privilegiem 
o ponto de vista das comunidades, de modo que tais materiais resultantes da pesquisa 
tenham acesso público como parte do acervo do Núcleo de História Oral (NHO) do 
Laboratório de História do Tempo Presente (LHTP) da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas (Fafich) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 
Materiais e Métodos 

Na primeira etapa da pesquisa (já realizada), ocorreu o levantamento de dados em 
periódicos sobre a mineração contemporânea em Minas Gerais que dão subsídios para o 
cruzamento de informações e interpretação crítica do contexto dos conflitos 
socioambientais. Na segunda etapa da pesquisa (a ser realizada por meio do 
financiamento desse edital) ocorrerá a realização de entrevistas à distância utilizando 
tecnologias de informação e comunicação, além da análise, sistematização, produção do 
conhecimento e divulgação dos resultados. A produção dos testemunhos orais (e 
audiovisuais, quando possível) terá como recorte os grupos de atendimento das equipes 
de saúde do trabalhador, no sentido de produzir testemunhos de experiências da 
mineração no Vale do Rio Doce e, portanto, montar um acervo de entrevistas temáticas 
que dê visibilidade às memórias tantos dos conflitos socioambientais quanto em sua 
especificidade no contexto da pandemia e como essa situação interferiu na vida dos 
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trabalhadores da mineração. Estes aportes teóricos-metodológicos advêm especialmente 
do campo da História Oral, História do Tempo Presente e da História Pública. 

Breves discussões 

Em se tratando do público-alvo, dentre a população dos municípios atingidos pelo 
desastre de Mariana, será delimitado um recorte temático relacionado aos trabalhadores 
da mineração. Contudo, os produtos preveem a divulgação dos resultados da pesquisa 
com a população atingida de maneira mais ampla, além de demais interessados na 
questão. Do ponto de vista dos resultados e produtos esperados, ainda em 
desenvolvimento, tratam-se da construção de um acervo de fontes orais, com produção 
de relatos que registrem em forma oral, textual e em vídeo os testemunhos das 
comunidades impactadas pelo desastre de Mariana em diálogo com o contexto da 
pandemia para que tenham uso social imediato. As entrevistas serão transcritas 
textualmente e disponibilizadas de maneira digital – sendo que o original (áudio da 
entrevista) poderá ter acesso físico sob demanda. Incluirá, a produção de, pelo menos, 
um artigo científico, um webinar, um podcast e uma pílula audiovisual no sentido de 
divulgar o acervo resultante e os resultados da pesquisa 

 

Considerações Finais 

Este projeto em execução, em parceria com a Pró-reitora de Extensão (Proex/UFMG) a 
partir da demanda do Ministério Público do Trabalho pela Procuradoria Regional do 
Trabalho da 3ª Região, tem promovido a escuta e o registro de testemunhos das 
comunidades atingidas pelo Rompimento da Barragem de Fundão ocorrido em 2015 no 
município de Mariana/MG. Tem promovido contemplar o território impactado 
relacionado à bacia do Rio Doce, tanto no Estado de Minas Gerais, quanto do Espírito 
Santo, por meio do entendimento das memórias sociais relacionadas ao universo do 
trabalho, com enfoque na mineração, de maneira a entender dois eventos críticos: o 
rompimento da Barragem de Fundão (2015) e a pandemia de Covid-19 (2020-2021). 
Em sua plena execução, esta comunicação tem o intento de lançar olhar para os 
resultados anda em desenvolvimento, mas que projetam o lugar da universidade tanto 
no compromisso com as demandas da sociedade, especialmente por meio de suas ações 
extensionistas, quanto pelas reflexões adquiridos durante a pandemia que permanecem 
em aprendizados no contexto de um futuro pós-pandêmico.  
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Resumo  
 

A eclosão da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, gerou 
uma crise global sem precedentes. Este estudo objetivou analisar as principais 
vulnerabilidades e manifestações de resiliência demonstradas pelos indígenas no Paraná. 
A pesquisa apresentou natureza analítica, descritiva e quali-quantitativa. Chegou-se a 
alguns resultados não conclusivos: (i) os números de indígenas contaminados e mortos 
em decorrência da Covid-19 no Paraná se mostram discrepantes entre as instituições 
consideradas; (ii) os indígenas do estado provavelmente se encontram com limitado 
acesso a serviços de saúde, o que estaria contribuindo para uma possível subnotificação 
dos casos; e (iii) a transparência das metodologias de coleta e da divulgação de dados 
não se mostra satisfatória entre as instituições de saúde oficiais analisadas.  
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11 Licencianda em Pedagogia pela UFPR. E-mail: marcelanmello@gmail.com  
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Palavras-chave 
 
História indígena do Paraná; saúde indígena; transparência pública; marginalização 
social; adaptação socioambiental. 
 
 
Introdução 

Os povos originários correspondem a uma das populações humanas organizadas 

mais antigas a habitarem o planeta, ocupando desde densas florestas até geleiras, os 

quais têm contribuído com valores (i)materiais incalculáveis para a história da 

civilização. De milhares de línguas – a maioria delas extinta – a manifestações culturais, 

saberes astronômicos, medicinais, alimentares, além de concepções sociais ímpares, 

muitas das quais fundadas em uma espiritualidade e interações singulares ao ambiente, 

várias são as formas de se identificar a presença e a participação desses povos na 

atualidade, ainda que tenham sido sujeitos a interferências marcantes (Haebich, 2000). 

Entretanto, a eclosão da pandemia de Covid-19 em meados de 2020, causada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2, gerou uma crise global sem precedentes. Desde a redefinição 

de princípios humanitários até a alteração dos pilares socioeconômicos, passando pela 

forma com que a sociedade tipicamente capitalista se mostrava organizada, múltiplas 

têm sido as transformações desencadeadas a partir dessa recente conjuntura. Em meio às 

reminiscências de tal processo, os povos indígenas seguem buscando caminhos para a 

sua sobrevivência, em um desafio talvez jamais experimentado em sua existência.  

Objetivos 

De modo a se aproximar desse cenário gerado, esta pesquisa objetivou analisar as 

principais vulnerabilidades e manifestações de resiliência demonstradas pelos povos 

originários no estado do Paraná. Atrelado a esse aspecto, buscou-se discutir a 

subnotificação e os contrastes de dados acerca da contaminação e mortalidade de 

indígenas por Covid-19 nesse espaço, observados entre as instituições de saúde 

estaduais e nacionais.  
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Metodologia  

Este estudo possui caráter analítico, descritivo e quantitativo, estando alicerçado 

na coleta de dados sob o modo remoto, em respeito às recomendações de 

distanciamento social (OPAS/OMS, 2020). Iniciada através de uma prática 

extensionista, amparada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), a pesquisa foi 

conduzida no intuito de monitorar o cenário envolvendo os povos originários do Paraná 

durante a pandemia de Covid-19, abrangendo fontes informativas de natureza indígena e 

não indígena. 

A trajetória metodológica abarcou dois caminhos complementares e não 

excludentes: (a) pela análise da atuação e levantamento feito por instituições 

consideradas oficiais no acompanhamento da pandemia junto aos indígenas - a SESAI, 

em nível federal e responsável exclusiva pela saúde indígena; e a Secretaria da Saúde do 

Estado do Paraná (SESA-PR) (SESA-PR, 2021a), na esfera estadual, que monitora tanto 

a saúde indígena quanto a do restante da população paranaense -; além das instituições 

consideradas não oficiais nesse monitoramento - a Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil (APIB), uma instância de aglutinação e referência nacional do movimento 

indígena no Brasil (APIB, 2021a); e a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul 

(ARPINSUL), que envolve essencialmente os grupos Kaingang, Guarani, Xokleng e 

Xetá dos três estados do Sul do país (ARPINSUL, 2020); e (b) através da visão dos 

próprios indígenas por meio de entrevistas e manifestações por eles registradas por 

intermédio da APIB, ARPINSUL e outros canais estritamente indígenas. 

Empregou-se, dentro da obtenção de dados das duas instituições tidas como 

oficiais e das duas não oficiais mencionadas, o levantamento contínuo e agregado à 

periodicidade de publicação, variável conforme a fonte, das informações divulgadas 

online em boletins, notícias e similares.  

De modo a contatar a distância indivíduos indígenas durante o período 

pandêmico, buscou-se identificá-los por meio da instituição promotora deste estudo, a 
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UFPR. Com a mediação do Núcleo Universitário de Educação Indígena (NUEI), 60 

estudantes indígenas, de diferentes cursos de graduação da universidade, foram 

convidados por e-mail, nos dias 29 de junho e 08 de julho de 2020, a participar do 

estudo pelo preenchimento inicial de um questionário, não identificado. Composto por 

dez perguntas não objetivas, este poderia ser respondido tanto pelo formato escrito 

quanto por áudio, fazendo uso da rede social WhatsApp, no sentido de respeitar a 

oralidade indígena, o tempo para devolutiva, e a possibilidade de resposta somente às 

perguntas com as quais o estudante se sentisse à vontade em responder. O intuito do 

questionário estaria, além de compreender o contexto em fluxo pelo olhar de discentes 

indígenas integrados a uma organização social não indígena, entender como as aldeias e 

comunidades com as quais estes se encontrariam ligados, dentro e também fora do 

Paraná, estariam lidando com a pandemia em sua ampla conjuntura. Dos 60 estudantes 

indígenas convidados através de e-mails encaminhados diretamente pelo NUEI, após 

solicitação da equipe responsável por esta pesquisa, somente três aceitaram colaborar 

com o estudo. 

Resultados, discussão e análises 

Tanto as entrevistas quanto as informações dos relatórios da APIB e da 

ARPINSUL apontaram para uma demora por parte da SESAI em tomar medidas 

efetivas de prevenção à contaminação por SARS-CoV-2, e em diversos momentos para 

uma ausência de medidas. Tais documentos indicaram também para a importância e 

centralidade dos próprios indígenas no combate à pandemia, tomando a frente de 

medidas de isolamento e proteção, assim como dependendo por diversas vezes de 

iniciativas de auxílio vindas da sociedade civil. Acredita-se que tais posicionamentos 

críticos são corroborados pelos números de contaminados e mortos por Covid-19, dados 

que não deixaram de crescer em nenhum momento do intervalo analisado. Apesar de já 

se conviver há cerca de um ano com a doença, as políticas adotadas – ou não adotadas – 

se mostraram ineficazes em evitar a contaminação entre os indígenas, que continuam 

tão ou mais vulneráveis do que em março de 2020. O início da vacinação em janeiro de 
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2021 não representou, pelo menos até o período analisado, uma queda nos índices de 

contaminação, que seguiram em expansão. Tudo isso corrobora com a continuidade de 

uma vulnerabilidade histórica dos indígenas a doenças, bem como o risco de eliminação 

e apagamento das culturas e dos seus valores incomparáveis. 

Considerações  

A história da Covid-19 entre os indígenas faz parte de todo um processo de 

extermínio da cultura indígena, de vulnerabilidade às doenças e aos problemas 

relacionados à saúde pública, mas também de persistência nas reivindicações e cobrança 

por medidas governamentais. Acredita-se que o fornecimento de dados acerca da 

contaminação de Covid-19 entre povos originários e o reconhecimento dos principais 

desafios desses povos frente à epidemias pode e deve estimular o desenvolvimento de 

políticas públicas adequadas e investimentos públicos para contenção das enfermidades, 

assim como a revisão de métodos de levantamentos, no sentido de torná-los mais 

transparentes.  
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Resumo 
Apresentaremos neste trabalho as ações do projeto de extensão “UFSM nas Ruas: menos 
muros e mais portas para catadores de materiais recicláveis e pessoas em situação de rua” 
que foi criado no ano de 2018 e está ativo até o presente momento.  O projeto é vinculado 
ao Observatório de Direitos Humanos (ODH) da UFSM e estabeleceu parceria com o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico, Social e Humano (IBDESH) por 
intermédio da Casa de Passagem Mundo Novo. Contando com duas professoras 
coordenadoras, duas bolsistas e cerca de quinze extensionistas voluntários, além de 
importantes parceiros externos. As ações do projeto objetivam aproximar a universidade 
do cotidiano da população civil do município, estabelecendo parcerias que visam atender 
necessidades basilares de grupos em situação de vulnerabilidade social, promovendo 
inserção social e cidadania. 
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Introdução 

 
O presente trabalho busca apresentar as ações desenvolvidas pelo projeto de 

extensão UFSM nas Ruas: menos muros e mais portas para catadores de materiais 

recicláveis e pessoas em situação de rua, abordando temáticas como a invisibilidade da 

população em situação de rua, a normalização dessa circunstância e a falta de efetividade 

quanto às políticas públicas no Brasil. Essa realidade negligenciada, acomete cerca de 

222 mil brasileiros conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA)8. Devido às constantes crises socioeconômicas e o crescimento da 

desigualdade social somadas ao contexto da pandemia da COVID-19, é provável que 

esse número permaneça crescendo. Foi em virtude desta realidade que, a nível 

municipal, um grupo de discentes e docentes da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) direcionou seu olhar a essa questão, criando em 2018 o presente projeto de 

extensão. 

Objetivos  

Objetivamos no presente trabalho discorrer sobre as ações realizadas pelo Projeto 

de Extensão UFSM nas Ruas: mais portas, menos muros para catadores de materiais 

recicláveis e pessoas em situação de rua, desde seu início até aquelas realizadas durante 

a Pandemia da COVID-19. Destacando as adaptações que se fizeram necessárias para a 

continuidade do projeto, bem como salientando o impacto da pandemia e às dificuldades 

encontradas diariamente pela população em situação de rua e recicladoras/es.  

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, de tipo relato de 

experiência, sobre a trajetória do projeto de extensão. Esta ferramenta metodológica 

valoriza a atuação, as relações e a participação ativa na construção de um saber sobre a 

experiência em um determinado tempo cultural, social e histórico (DALTRO, FARIA, 

                                                
8Informação disponível no site: <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&vie 
w=article&id=35811>. Acesso em: 03 de agosto de 2021.  
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2019). Deste modo, buscamos apresentar de maneira sucinta, o percurso do projeto 

desde sua criação no ano de 2018, até o presente momento, enfatizando os desafios e 

adaptações que se fizeram necessárias diante da pandemia de COVID-19.  

Resultados, discussão e análises 

O projeto viabiliza relações de convivência e trocas de saberes, a criação de 

redes de apoio e suporte social, por meio da promoção da cidadania ativa, acolhimento e 

sensibilização para o contexto de invisibilidade dessa população. Atualmente, há 21 

integrantes no projeto, entre docentes e discentes, técnicos administrativos educacionais 

(TAEs) da UFSM, das áreas de terapia ocupacional, serviço social, psicologia, ciências 

sociais e ciências administrativas, bem como, participantes externos à universidade, 

caracterizando uma equipe multidisciplinar.  

            Inicialmente, por meio de atividades desenvolvidas no território, foram 

realizadas escuta ativa e qualificada, tendo em vista promover o processo de vinculação, 

tais como atividades que proporcionaram momentos de criação, convivência, 

acolhimento e visibilidade. Percebe-se que em virtude da ausência de efetividade das 

políticas públicas e emancipatórias específicas para as pessoas em situação de rua, há 

uma transferência de responsabilidade para a sociedade civil em fornecer assistência e 

cuidado para esta população que vivencia situações de vulnerabilidade social, 

econômica e cultural. Neste sentido, o projeto contribui para o preenchimento de parte 

dessa lacuna. Entretanto, é fundamental ressaltar que apesar de projetos de extensão e 

grupos de voluntários se mobilizarem para desconstruir estigmas e barreiras de acesso, é 

obrigação do Estado garantir possibilidades e efetivação de políticas públicas e, 

igualmente, serviços específicos para pessoas em situação de rua. Sendo esse um 

compromisso do projeto, o acompanhamento e monitoramento da Política da População 

em Situação de Rua no município de Santa Maria/RS. 

Desde a eclosão da pandemia do COVID-19, o cenário de desigualdades sociais 

já existente se propagou ainda mais nos grupos em extrema vulnerabilidade. Entre elas, 

pessoas em situação de pobreza, afetadas pela falta de moradia e que vivem nas ruas ou 
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em lares temporários, impossibilitando que se cumprissem os procedimentos de 

isolamento e higiene necessários para o combate ao vírus (NUNES, BONATTO, 

RODRIGUES, 2020). O contexto de distanciamento social imposto pela pandemia da 

Covid-19 e pelas normativas institucionais, tornou necessário adaptar as ações ao 

formato online. A impossibilidade de efetuar ações territoriais e comunitárias 

representou um grande desafio, tendo em vista que o público-alvo não tem acesso aos 

recursos tecnológicos para tal, mas contribuiu na efetivação de parcerias. O projeto 

passou a integrar-se às ações do Comitê Emergência Rua (CER)9, que consiste na 

reunião de diversos grupos de voluntários do município, tendo por intuito auxiliar a 

população em situação de rua, principalmente neste cenário de pandemia. 

Além disso, houve mobilização por parte da Prefeitura Municipal de Santa 

Maria, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS), Associação de Acolhimento e 

Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social (GAIA), Casa de Passagem 

Mundo Novo e numerosos voluntários do CER para estabelecer um abrigo temporário 

no Centro Desportivo Municipal destinado às pessoas em situação de rua. Nesta 

perspectiva, devido a necessidade e de arrecadação de materiais, o projeto tornou-se 

ativo no Instagram (@ufsm_nas_ruas) o que trouxe visibilidade. Nesse espaço foram 

criados vários conteúdos informativos acerca da população de rua e das políticas 

públicas a ela relacionadas. Seguindo a tradição de ofertar o seminário anual, durante a 

pandemia foi realizado totalmente online, o I Seminário Internacional de Políticas 

Públicas para População em Situação de Rua da UFSM, em parceria com a Feira 

Internacional do Cooperativismo e Economia Solidária (FEICOOP). O evento teve por 

propósito fomentar discussões e sensibilizar o poder público, os gestores, os docentes e 

os discentes e demais participantes acerca da realidade de populações em 

vulnerabilidade social extrema.  
                                                
9 O Comitê Emergência Rua (CER) é composto pelo Grupo Almoço Solidário, Grupo SOS RUAS, Projeto 
ALIMENTORIA, Projeto MANÁ, Acolher Com o Coração, Projeto PANELA DO BEM, Projeto O Pouco 
Que Vale Muito, Grupo Familiar, Associação Gaia: Projeto Gaia Resgatando Vidas, Grupo Somente o Bem, 
Instituto São José, Grupo Comunidade Olhar Misericordioso, Associação Gaia, Casa de Acolhimento 
Provisório Maria Madalena, Comunidade Terapêutica Maria Madalena, Projeto de Extensão RÁPIDOS, 
Projeto de Extensão UFSM nas ruas, Projeto Esperança/Cooesperança, Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar (COMSEA-SM). 
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Considerações 

Ao decorrer dos quase três anos de atuação do projeto, estabeleceu-se uma rede 

importante de extensionistas, colaboradores e parceiros, buscando formas possíveis de 

oferecer assistência às pessoas em situação de rua e catadores de materiais recicláveis.  

Dessa forma, perante ao cenário de incertezas imposto pela pandemia da Covid-19 se fez 

fundamental a adaptações de intervenções, como o estabelecimento de parcerias e o 

cuidado à distância com a população atendida pelo projeto. Fez-se ainda mais 

fundamental a ação conjunta, escuta ativa e empática, compreendendo a complexidade 

das demandas da população de rua e, também, a dificuldade de acesso a meios digitais. 

Ressaltamos a importância de espaços de discussão sobre a temática e consequente 

incentivo a cidadania. 
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Resumo 
 

O projeto de extensão Filosofia e Cidadania tem por finalidade acompanhar as 
atividades dos vereadores na Câmara da Cidade de Goiás. Essa é a terceira edição do 
projeto, em que discutimos e avaliamos (quanto à relevância e ao impacto social) os 
projetos cadastrados no portal da prefeitura, referente ao ano de 2020. Na primeira 
edição desse projeto, foi sugerida (ao poder público, em nosso relatório) a construção de 
um Plano Diretor para o Município de Goiás, que é a lei mais importante do município. 
Em 2021, a prefeitura iniciou a construção desse plano. Dessa maneira, decidimos 
participar da construção do Observatório Popular, juntamente com outros grupos 
engajados da cidade, para o acompanhamento permanente do Plano Diretor, sugerindo 
pautas e estabelecendo critérios de avaliação das atividades relacionadas a esse Plano. 
 
Palavras-chave: Filosofia; Cidadania; Vereadores; Plano Diretor; Cidade de Goiás; 
 

 

Introdução 

Algumas disciplinas da filosofia, como a Ética e a Política, encontram-se no 
âmbito prático, ou seja, relacionam-se com as questões da sociedade. Embora saibamos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM 
2 Professora no curso de filosofia no Campus Cidade de Goiás/Universidade Federal de Goiás 
3 Aluna no curso de direito no Campus Cidade de Goiás/Universidade Federal de Goiás 
4 Aluna no curso de filosofia no Campus Cidade de Goiás/Universidade Federal de Goiás 
5 Aluno no curso de filosofia no Campus Cidade de Goiás/Universidade Federal de Goiás 
6 Aluno no curso de filosofia no Campus Cidade de Goiás/Universidade Federal de Goiás 
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que, para muitos, a filosofia tem o caráter meramente especulativo e só é relevante  e 
verdadeiramente digna na medida em que apenas contempla o universo, para nós ocorre 
o inverso.  É compreendendo o funcionamento complexo de nossos sistemas 
econômicos, políticos, psicológicos, jurídicos ou qualquer ciência que podemos criar 
questões filosóficas relevantes, pois a filosofia, como amor à sabedoria, não deixa de ser 
uma filosofia de seu próprio tempo.  

A forma como compreendemos e somos afetados pelo mundo diz respeito ao 
nosso projeto de vida, logo, vida e teoria não podem estar dissociados. Nesse sentido, 
buscar compreender e interferir na legislatura local, além de um ato de cidadania, 
também é um ato de resistência que é permeado por uma prática filosófica ética e um 
agir político, que antevê o bem estar social como objetivo. 
 

Objetivo: 

  O eixo central desse trabalho é então acompanhar as atividades dos legisladores 
no exercício de seus ofícios, realizando reflexões filosóficas a partir dessas atividades 
públicas, situar o munícipe sobre sua representação, seu espaço geográfico, seus direitos 
e deveres e compartilhar dessas reflexões com os próprios vereadores e com a 
comunidade. 
 Desse modo, idealizamos explicitar quão possíveis são as atitudes filosóficas, 
que além de promover uma profunda reflexão sobre a sociedade, também, por meio de 
seus sistemas, possibilita alterar a forma como enxergamos e produzimos a realidade. 
Assim, é possível instrumentalizar a filosofia, investigando e experimentando maneiras 
e métodos de intervir e interromper práticas injustas, falsas e/ou que não contemplem o 
bem coletivo. 
 

 Materiais e Métodos (Metodologia)  

Nessa terceira edição do projeto de extensão Filosofia e Cidadania, nós 
estabelecemos duas metodologias para duas diferentes atividades: avaliação dos 
projetos dos vereadores na Câmara e acompanhamento do Plano Diretor da cidade. 

Para a avaliação dos projetos dos vereadores na Câmara, primeiramente, 
acessamos o portal da prefeitura, para termos acesso aos projetos de lei da cidade do ano 
anterior, no endereço: 

https://acessoainformacao.camaragoias.go.gov.br/cidadao/atos_adm/mp/id=5 
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A partir dessas informações contidas nos projetos de lei elaborados pelos 
legisladores do município, promovemos uma discussão filosófica sobre cada projeto de 
lei da cidade e posteriormente os avaliamos. Pensando na avaliação desses projetos, 
foram criadas duas categorias, sendo elas: Relevância e Impacto Social. Ambas 
categorias podem ser atribuídas notas de 1 à 5, sendo 1 baixa relevância e baixo impacto 
social, enquanto 5 remete à alta relevância e alto impacto social. As notas são atribuídas 
com base em argumentações fundadas e experienciadas, dependendo de um consenso 
coletivo deliberado em reunião antes de compor a tabela.  

Para o acompanhamento do Plano Diretor da Cidade de Goiás, nós contribuímos 
para a criação do observatório popular, juntamente com outras entidades da Cidade de 
Goiás. Esse Observatório Popular busca o engajamento popular de diversos setores da 
Cidade e seu funcionamento ocorre através de reuniões e visa emitir críticas e sugestões 
aos processos realizados pela prefeitura no que se refere à construção do Plano Diretor.  

Resultados, discussão e análises 

Mediante análise e discussão dos projetos de leis votados na Câmara dos 
Vereadores de Goiás no ano de 2020, montamos uma tabela de modo a ter uma visão 
mais ampla e organizada acerca dos projetos. Sendo assim, essa tabela é constituída de 
número do projeto, nome do projeto, avaliação sobre a relevância, avaliação sobre o 
impacto social e nome do proponente. 

 Nesse sentido, atribuímos notas maiores à projetos que impactam diretamente e 
beneficamente na vida dos habitantes, como por exemplo a criação de um serviço 
público de coleta seletiva dos resíduos recicláveis e ainda, a destinação de 5% das 
moradias populares de programas habitacionais públicos às mulheres vítimas de 
violência doméstica e por tentativa de feminicídio. Por outro lado, atribuímos notas 
mínimas àqueles projetos de lei que não geram impacto na vida dos cidadãos, com os 
que dão denominação a logradouros públicos. Para ter acesso à tabela clique no link a 
seguir:Avaliação  2020 - Filosofia e Cidadania. 

A discussão sobre o Plano Diretor da Cidade está em andamento e algumas de 
nossas sugestões podem ser acompanhadas na plataforma 
https://www.habitaracidade.com/pdpgoias , criada e mantida pelo Mestre em 
Arquitetura e urbanismo Edinardo Lucas, que é docente titular de arquitetura e 
urbanismo da Universidade Federal de Goiás e que teve experiência, o compromisso e 
privilégio em acompanhar 15 planos diretores de outras cidades.  
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Até a presente data, as discussões realizadas foram sobre a metodologia e nesse 
ínterim, sobre a coordenação geral, sobre a equipe executora, sobre a divisão de etapas, 
sobre o uso de ferramentas e sobre a divisão de pontos estratégicos na cidade, para 
garantir que a população e suas necessidades específicas sejam ouvidas na construção 
dessa importante lei. 

Considerações  

Esse trabalho de acompanhamento é uma forma de exercício da cidadania, uma 
contundente prática política, onde podemos perceber e valorizar a importância da 
Filosofia a cada discussão. Esse processo nos incita a um questionar ético, biopolítico e 
humanitário, que nos possibilita usufruir dos direitos humanos e da cidadania. O pensar 
filosófico possibilita a construção dos valores fundamentais para que a democracia 
floresça com liberdades e direitos que são inegociáveis para a humanidade, no intuito de 
uma formação equânime e justa. É um ato que devemos tomar como prática cotidiana e 
tentar fazer isso com a imensa profundidade analítica e sistemática da filosofia. 
Acreditamos que esse tipo de prática, somada a outras práticas em diversos lugares do 
mundo, poderá levar a nossa sociedade a um estágio desenvolvimento humano e de 
respeito ao meio ambiente, em que a dignidade da vida seja uma realidade para todos os 
habitantes. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar o que foi desenvolvido pelo Projeto Radiofônico 
Gritos do Silêncio durante o último ano. O projeto é vinculado ao Curso de Jornalismo da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e possui o intuito de abordar temas de caráter 
social. Para isso, trabalharemos com conceito de narrativas jornalísticas com um olhar para o 
podcast Gritos no Cast e as redes sociais do projeto de extensão. 

Palavras-chave: Rádio; Podcast; Narrativas; Jornalismo  
Introdução  

 O programa radiofônico ‘Gritos do Silêncio’ é um projeto de extensão vinculado ao 

curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Foi criado em 2016 

por Caline Gambin e Mayara Souto, graduandas de Jornalismo na época, e ia ao ar nas 

quartas-feiras, das 13 às 14 horas, na Rádio Universidade UNIFM 107.9. Atualmente o grupo 
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3 Aluna de Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. No projeto desde 2019. E-
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4 Aluna de Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. No projeto desde 2019. E-
mail: leitica.klusener@acad.ufsm.br  
5 Aluna de Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. No projeto desde 2020. E-
mail: milene.eichelberger@acad.ufsm.br  
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é composto por dez estudantes de jornalismo, dois estudantes de relações públicas e uma 

estudante de produção editorial. 

 A proposta do projeto é fortalecer o debate sobre a pluralidade de fontes na construção 

de informações, ou seja, abordar temas que possibilitem aos movimentos sociais um espaço 

para promover lutas. Outra característica do Gritos do Silêncio é a cobertura de 

manifestações, com fotos para as redes sociais e enquetes com os indivíduos que estão 

participando do ato ou com os representantes de coletivos. 

A pandemia do coronavírus impossibilitou dar continuidade para o programa 

radiofônico transmitido pela Rádio Universidade. Contudo, desde o início do distanciamento 

social o Gritos do Silêncio vem produzindo conteúdos para as redes sociais, Facebook e 

Instagram, sobre diversos assuntos com uma série de posts, relacionados à temas como a 

COVID-19, a tercerização do trabalho e trabalho infantil, aos protestos do Black Lives Matter, 

ao abuso sexual infantil, entre outros assuntos relevantes. Em novembro de 2020, o primeiro 

episódio do podcast ‘Gritos no Cast’ foi publicado, disponível em todas as plataformas de 

áudio, com uma lógica estrutural semelhante à da produção para a rádio. 

Objetivos  

 O intuito deste trabalho surge a partir da mudança da estrutura do programa que era 

apresentado na rádio e agora é disponibilizado em episódios do podcast, além da 

intensificação das redes sociais como estratégia para gerar mais engajamento. A estrutura dos 

programas radiofônicos, em sua maioria, eram compostas por dois apresentadores; um ou 

mais entrevistados ao vivo; o quadro da enquete, no qual o repórter saía para a rua para 

perguntar para os cidadãos sobre uma determinada questão envolvendo a temática do 

programa; o quadro da reportagem que deveria ser uma pauta sobre o mesmo tema do 

programa, mas com um viés diferente; e por fim, o quadro denominado ‘Gritos Cultura’, 

utilizado para divulgar eventos culturais daquela semana da cidade de Santa Maria. Já o 

podcast possui um tempo menor e sem os quadros da enquete e da reportagem. O Gritos 

Cultura foi adaptado para o quadro ‘Solta o Grito’, no qual o entrevistado e os apresentadores 

1202



 

fornecem indicações de livros, de filmes, de documentários, relacionados ao assunto do 

episódio. Além de contar com a edição de todo  o episódio. 

Dessa forma, os principais objetivos deste trabalho é compreender como as lógicas 

narrativas jornalísticas precisam ser adaptadas para diferentes meios comunicacionais. Para 

isso, utiliza-se a revisão teórica com autores que dialogam com as estruturas narrativas no 

meio digital, visto que durante a pandemia o projeto está atuando apenas em plataformas 

onlines.  

Aporte teórico na construção dos produtos 

O podcast possui o mesmo objetivo do programa radiofônico: aborda temas que não 

ganham tanto destaque nas mídias de referência e também assuntos que estão em discussão, 

porém com um viés diferente daquele já apresentado por outros veículos comunicacionais. 

Para guiar esta premissa, Douglas Kellner (2001, p. 290) propõe sobre a necessidade de 

buscar cada vez mais a comunicação alternativa que aprofunda temas que normalmente são 

colocados superficialmente nas mídias de massa. Como exemplo, o autor pontua que pessoas 

que se opunham à Guerra do Golfo normalmente eram grupos de universidades que não 

tinham espaço nos grandes veículos de comunicação.  

Com o início da pandemia de coronavírus e a impossibilidade de trabalhar nos 

ambientes da rádio, é percebida a necessidade de estar mais presentes nas redes sociais e 

assim alcançar o público da Rádio Universidade - e outros - de formas diversas. Assim, inicia-

se o processo de criação em diferentes plataformas com diferentes narrativas para 

potencialização da pauta abordada e também da utilização das mídias digitais. Tendo isso em 

vista, Jenkins (2007 apud DOS SANTOS, 2017, p. 140) afirma que a narrativa transmídia é 

dispersada através destes canais buscando tornar a história única mas com diferentes 

experiências. Isso pode ser evidenciado nas produções em áudio e texto produzidas pela 

equipe, sendo dois formatos narrativos diferentes que se complementam, visto que as 

informações não são as mesmas, mas que também permitem que o usuário escolha seu 
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formato de preferência. O foco principal é alcançar os públicos com gostos de consumo 

distintos. 

Produção e resultados  

Ao todo o podcast tem 248 plays. Este número é distribuído entre os 10 episódios 

disponibilizados pela plataforma anchor.fm. Além desta distribuição, é compartilhado 

também no YouTube. A ideia é que o podcast possa ser acessado em todas plataformas 

possíveis. Já no Medium, plataforma na qual se produz os textos, o mês de junho registrou 

142 visualizações, que podem ser divididas entre as publicações feitas sobre Movimento 

Atingidos por Barragens e Importância do Censo.  

Um dos desafios encontrados pela equipe, durante a produção na pandemia, foi o de 

não estar em contato com o ambiente da Rádio e com a assistência de seu quadro de 

funcionários técnicos. Questões como captação, edição e finalização do áudio são feitas pelos 

alunos que dispõem de equipamentos, softwares e recursos limitados. Por isso, desde o início 

da produção do primeiro podcast, a equipe do Gritos do Silêncio sentiu a necessidade de 

aperfeiçoar o processo e ainda considera esta etapa um desafio a ser aprimorada. 

Considerações finais  

O projeto extensionista Gritos do Silêncio desempenha um importante papel ao 

conectar universidade e sociedade e por isso, adaptou-se  para diferentes plataformas, com 

produção de diferentes conteúdos para cada uma delas, mantendo seu propósito de constituir-

se como um relevante instrumento de luta social, prezando por produções relacionadas às 

causas sociais e humanitárias, difundindo informações verídicas e apuradas, desmistificando 

conceitos e posicionando-se a favor da ciência. 

Além disso, contribui para a formação dos estudantes participantes. Ao adotar um 

sistema rotativo de funções, no qual todos os integrantes participam de todas as etapas de 

produção, permite uma interdisciplinaridade entre os cursos de Comunicação Social da 

1204

https://gritosdosilencio.medium.com/resist%C3%AAncia-a-luta-pelos-direitos-dos-atingidos-por-barragens-%C3%A9-a-luta-contra-a-explora%C3%A7%C3%A3o-fd3f9a46d6e0
https://gritosdosilencio.medium.com/resist%C3%AAncia-a-luta-pelos-direitos-dos-atingidos-por-barragens-%C3%A9-a-luta-contra-a-explora%C3%A7%C3%A3o-fd3f9a46d6e0
https://gritosdosilencio.medium.com/afinal-qual-a-import%C3%A2ncia-do-censo-demogr%C3%A1fico-e-quais-as-consequ%C3%AAncias-quando-o-mesmo-n%C3%A3o-%C3%A9-d05b20ed10b5


 

instituição, possibilitando a troca de conhecimento e contribuindo para o aperfeiçoamento dos 

conceitos e técnicas aprendidos na graduação.  

Vale ressaltar que o programa adaptou-se para a atuação remota no período de 

pandemia, fazendo uso de novos softwares e ferramentas que possibilitaram a continuidade de 

sua ação extensionista e contato entre integrantes, sempre produzindo e veiculando conteúdos. 

Logo, é notável o potencial do projeto de adaptabilidade e inovação, sem, no entanto, deixar 

de lado seus fundamentos básicos: divulgar lutas sociais e temáticas de interesse público.  
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Resumo 
 
Inaugurado em 2020, o relógio biológico está localizado na Horta 
Agroecológica Comunitária Neide Vaz, em conjunto com o projeto Observatório de 
Direitos Humanos-2021. Relacionando as plantas medicinais com os principais órgãos 
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do corpo humano, os canteiros informam os horários de maior atividade de cada órgão e 
quais as plantas recomendadas para cada sistema. Serve de espaço utilizado pelas 
Estratégias Saúde da Família (ESF) Maringá e São Francisco, unidades de saúde do 
bairro. O objetivo geral do projeto é promover a segurança alimentar, a fitoterapia, o 
cooperativismo, a economia solidária, a educação ambiental e o bem-estar social. As 
ações são desenvolvidas a partir de rodas de conversas, acompanhamento dos usuários 
neste espaço realizando atividades laborais e terapêuticas. 

 
Palavras-chave: Saúde pública; Fitoterapia; Sustentabilidade; Horta Comunitária; 

Relógio Biológico. 

 

 

Introdução 

A Horta Agroecológica Comunitária Neide Vaz (HACNV) foi implantada num 

espaço de 1500m², adjacente ao Centro Comunitário, no Loteamento Residencial Dom 

Ivo Lorscheister, inspirada pelo modelo local de economia. Muito além do consumo dos 

produtos oferecidos pelas hortas comunitárias, a prática da agricultura urbana 

oportuniza a interação social, tirando os cidadãos de suas casas e introduzindo-os em 

espaços públicos, permitindo o contato com a terra e produzindo seu próprio alimento 

(AMARO, 2018). Atualmente com 18 famílias, a horta alterou a paisagem local e a 

percepção ambiental dos moradores. Um instrumento de grande potência alocado no 

espaço da horta é o relógio biológico implantado pela enfermeira residente Andreza e 

equipe da SF Maringá. A partir da interação entre equipe de saúde e colaboradores da 

horta comunitária, um espaço foi cedido para a construção do Relógio Biológico de 

Plantas Medicinais, baseado na Medicina Tradicional Chinesa (MTC). O Horto oferece 

segurança na produção das plantas medicinais, livres de agroquímicos, animais e 

contaminantes, serve didaticamente de suporte ao conhecimento, facilita o acesso da 

comunidade, preserva o ambiente, as espécies vegetais utilizadas e promove a 

qualificação das atividades. 

Objetivos 
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 Articular o saber científico e popular nas práticas de saúde por meio da 

promoção de um espaço de socialização aos usuários. Incentivar o uso das plantas 

medicinais ampliando o conhecimento dos trabalhadores da saúde das ESFs, residentes, 

acadêmicos, estudantes e população em geral. Busca-se fomentar a implantação das 

Práticas Integrativas e Complementares (PICs) na atenção básica, incentivar o uso de 

plantas medicinais na comunidade e autonomia dos moradores, oferecendo outras 

possibilidades terapêuticas, resgate de saberes populares, preservação da biodiversidade, 

desenvolvimento social e educação ambiental. 

 

Metodologia  

A estrutura do relógio foi construída com garrafas de vidro retiradas do território 

em formato de mandala com doze canteiros mais o canteiro central, cada um com duas 

plantas perfazendo um total de 26 plantas. Baseado na MTC a energia vital “Qi” 

percorre pelo nosso organismo em um ritmo circadiano. Cada fatia do horto que 

corresponde ao órgão e também possui uma placa, que sinaliza o nome da planta e o 

horário de maior atividade deste órgão. O horário que inicia vai das 3 às 5 horas da 

manhã no meridiano do pulmão; das 5:00h às 7:00h, intestino grosso; das 7:00h às 

9:00h, estômago; das 9:00h às 11:00h, baço-pâncreas; das 11:00h às 13:00h, coração; 

das 13:00h às 15:00h, intestino delgado; das 15:00h às 17:00h, bexiga; das 17:00h às 

19:00h, rins; das 19:00h às 21:00h, circulação-sexo; das 21:00h às 23:00h, triplo 

aquecedor (sistema digestivo/respiratório/excretor); das 23:00h à 1:00h, vesícula biliar; 

da 1:00h às 3:00h, fígado (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2019). 

É importante destacar que a metodologia aconselha a não trabalhar com muitas espécies 

de plantas para cada órgão, por não ser pedagógico e didático e por poder gerar 

confusões (VELLOSO, WERMANN FUSIGER, 2005). Foram também identificadas 

todas as plantas existentes no horto com o nome científico, popular e os sistemas 

expostas no local em banner, assim proporcionando maior esclarecimento e orientação à 

população. Orientações a respeito do uso das plantas, dosagens, contraindicações e 

cuidados com a sua utilização são informados aos visitantes. 
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Resultados esperados e discussão 

 

 É notório que as intervenções realizadas pela comunidade trazem benefícios 

como o uso de plantas medicinais, fitoterápicos e alimentos produzidos de forma 

saudável. A partir da criação de uma rotina de encontro para poder dar qualidade às 

ações, todas as quartas-feiras parte da equipe da ESF Maringá, acadêmicos, residentes e 

usuários se encontram no relógio. Ocorre também a distribuição de mudas para a 

comunidade e profissionais da saúde, com orientações sobre como utilizá-las. A 

HACNV possui grande potencial, uma vez que já existe o espaço físico e o instrumento 

para o desenvolvimento, além do costume de consumo de chás e plantas pela 

comunidade, assim uso de plantas medicinais vinculado ao conhecimento tradicional e 

tecnologia, afirma o protagonismo da população (BRASIL, 2009).  De forma 

complementar ao tratamento convencional, as PICs são oferecidas no SUS desde 2006 

(BRASIL, 2006). A Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Medicamentos 

Fitoterápicos do Rio Grande do Sul (PIPMF/RS), instituída pela Lei Estadual nº 12.560 

de 12 de julho de 2006, em conjunto com as políticas nacional e estadual de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC e PEPIC/RS, respectivamente) e a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica, instituída pela Resolução CNS/MS nº 338/2004, 

são as referências maiores para a implantação da fitoterapia no SUS/RS (BRASIL, 

2009). Ademais, contribui para equilibrar o volume de despesas no sistema, quando 

favorecem a prevenção, reabilitação mais rápida e com menos efeitos colaterais, além 

da redução do consumo exagerado de medicamentos, de outros procedimentos e 

internações (CONSÓRCIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, 2020). Devido aos 

protocolos de segurança contra o Covid-19 a participação dos usuários não era constante 

e em quantidade reduzida. Além dos empecilhos com o clima pelo espaço ser aberto e 

as atividades com a terra. “A Fitoterapia é uma prática multiprofissional (farmacêuticos, 

odontólogos, médicos, veterinários, enfermeiros, assistentes sociais, biólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) e que promove a aproximação 
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dos trabalhadores da saúde com a comunidade, tornando a relação entre eles mais 

horizontal” (RIO GRANDE DO SUL, 2020 p.2).  

 

Considerações 

A agricultura urbana agroecológica, assim como a horta comunitária, é uma 

ferramenta promotora de saúde, que estimula o protagonismo social, a participação 

cidadã, a aquisição de habilidades pessoais e coletivas e viabiliza ambientes favoráveis 

à saúde, muito além da percepção individual dos participantes, uma vez que ocorrem 

transformações físicas nos territórios ocupados. Neste ambiente existem excelentes 

espaços para experimentação e demonstração das atividades práticas, onde pode 

aproximar a comunidade urbana de conceitos como: agricultura urbana, saber popular, 

fitoterapia, reciclagem, posse responsável, entre outros fatores. Espera-se também que 

os usuários percebam cada prática integrativa e complementar como uma prática de 

cuidado à saúde, usufruindo dos benefícios trazidos por ela. O relógio biológico está 

disponível para a comunidade conhecer, aprender e se beneficiar, fortalecendo o vínculo 

dos profissionais de saúde com a população. 
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Resumo 
 
Temos por objetivo compartilhar as ações desenvolvidas no projeto Cinegrafando a Educação, 
realizadas em uma escola municipal de Santa Maria/RS. Em decorrência da pandemia de Covid-
19, reinventamos estratégias para continuar com as atividades na escola, adaptando ao meio 
virtual, encontrando maneiras de conectar com os estudantes e professores, mesmo aqueles 
desprovidos do acesso à internet. A proposta da produção de um curta-metragem é parte das 
atividades do projeto, desde o ano de 2020, em que uma das atividades sugeridas às crianças foi 
que fotografassem de suas janelas o que viam, apresentando assim os diversos contextos sociais 
que habitam. Ao final, alcançamos narrar os caminhos que o projeto Cinegrafando adentrou em 
um ano de distanciamento social e, que diante deste cenário, ficará registrado em um curta-
metragem com as fotografias e trabalhos feitos pelas crianças. 
 
Palavras-chave: Cinema; Escola; Ensino Remoto; Extensão Universitária 

 

Introdução 

O cinema, assim como a literatura, a pintura e a música, expressam em muitas 

de suas cenas nossos sentimentos, emergindo problemáticas da contemporaneidade 

social que vivemos.  Passamos a ver em imagens, sons e palavras nossos pensamentos e 

reflexões em torno da realidade que vivenciamos. Diante disso, o Grupo de Estudos e 
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1212

mailto:copettidacostasabrina@gmail.com


                              

 

Pesquisas em Educação e Imaginário Social, da Universidade Federal de Santa Maria 

(GEPEIS/UFSM), acredita que a sétima arte tem potencialidade em propor 

delineamentos  sobre as formas de viver e habitar o mundo, um outro mundo, possível e 

necessário. Nos últimos vinte anos o grupo propôs ações de pesquisa, ensino e extensão  

na área de Formação de Professores, alicerçado-se no campo teórico do Imaginário 

Social, de Cornelius Castoriadis. O grupo é constituído por estudantes, colaboradores e 

bolsistas de iniciação científica da graduação, mestrandos, doutorandos, professores 

formadores e de escolas da Rede Municipal, Estadual e de Instituições de Ensino 

Superior. 

Dentre as inúmeras atuações do GEPEIS, destacamos o projeto de extensão 

“Cinegrafando a Educação - Experiências Formativas em Cinema: onde a sétima arte 

chegou?”. Este projeto possui como intencionalidade a construção de relações e 

vivências de professores e estudantes da Educação Básica com o Cinema, tangenciando 

reflexões, histórias pessoais e profissionais. Por esse movimento, percebemos como o 

cinema se faz presente, buscando compreender visões e concepções, saberes e fazeres 

docentes acerca desta arte em nossas vidas. Da mesma forma, quer interrogar não 

somente a forma como o cinema se faz presente, ou as razões de sua ausência no 

trabalho docente no cotidiano da escola, mas procura também uma aproximação ao 

imaginário docente em suas práticas com o cinema dentro e fora da escola. 

No ano de 2020, as ações do projeto, que antes eram presenciais, tiveram que ser 

reestruturadas e adaptadas ao ensino remoto, em decorrência da pandemia causada pelo 

Sars-Cov-2, um Coronavírus que passou a querer habitar também nossos corpos, do 

qual não somos imunes. Com esse intuito, utilizamos a plataforma do Google Meet, 

contando com a participação dos professores da escola parceira na construção de novos 

caminhos para as ações. Atualmente, o projeto segue de forma remota, desenvolvendo 

suas ações. 

Nas sessões seguintes, falaremos brevemente sobre a finalidade do projeto, 

seguido do seu caminho metodológico, bem como de seus resultados, e, por fim, 

apresentaremos algumas considerações sobre a experiência realizada e sobre o 

documentário que se encontra em  processo de montagem. 
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Objetivos 

  Este trabalho tem por finalidade compartilhar as ações desenvolvidas no projeto 

de extensão Cinegrafando a Educação em tempos de distanciamento social. As 

atividades ocorreram em uma escola municipal de Santa Maria, no Estado do Rio 

Grande do Sul, realizadas pelo GEPEIS/UFSM. Mostramos um pouco sobre o que as 

crianças viam e sentiam frente ao distanciamento social e aulas não presenciais. 

Igualmente, pretendemos exibir as estratégias que o projeto Cinegrafando assumiu 

perante um ano atípico, refletido sobre as disparidades de contextos sociais que as 

crianças integrantes do projeto poderiam estar vivenciando. Buscamos compreender 

como possibilitar que o projeto de extensão integrasse as crianças, professores em 

formação inicial, formadores e da escola, reconhecendo os espaços que se mostram 

pelas exclusões sociais. 

 

Metodologia 

 Tendo em vista este cenário de pandemia sanitária, uma das preocupações do 

grupo voltou-se para organizar propostas que chegassem às crianças que não tivessem 

acesso à internet em seus lares. Em encontros quinzenais, pela plataforma do Google 

Meet, com os professores formadores, professores da escola e participantes do projeto, 

encontramos possibilidades de continuar levando a potência do cinema até suas 

atividades de estudo. Compreendemos que isso foi possível pois fizemos um trabalho 

coletivo que, como defende Nóvoa (2009, p.40), “A competência colectiva é mais do 

que o somatório das competências individuais”. Ratificamos com o autor, a necessidade 

de formarmos um coletivo profissional enriquecido, integrando a cultura docente à 

regulação do trabalho (NÓVOA, 2009). 

 A primeira ação que o grupo propôs foi uma pesquisa de disponibilidade 

tecnológica para a viabilidade das propostas que iríamos propor às turmas envolvidas. 

Traçamos um quadro de materiais e acessibilidade à conexão de internet, com o apoio e 

intermédio das professoras das turmas. Assim, constatamos que a maioria das crianças 
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tinha acesso ao celular em casa, mas contavam apenas com dados móveis, o que 

limitaria muito a possibilidade de receber e enviar arquivos de vídeo (downloads e 

uploads). Ao discutir coletivamente, decidimos que as propostas deveriam ter, pelo 

menos, uma versão impressa para que todos pudessem acessá-la. Passamos, então, a 

enviar em duas versões: uma por meio de vídeos produzidos por nós e outra, escrita, 

contendo avatares dos integrantes do grupo. 

 Enviamos às crianças um material escrito e um audiovisual, convidando-as a 

participarem da criação de um curta-metragem com os materiais produzidos. O curta-

metragem foi sugerido com o intuito de motivar o registro deste tempo e ser visto 

futuramente: o que pensamos e vivemos neste momento de nossas vidas? Desse modo, 

mesmo sem poder naquele momento criar imagens em movimento, sabíamos que as 

contribuições estariam presentes em um curta-metragem. Recebemos como  devolutivas 

vídeos, desenhos, áudios, escritas e fotografias. 

 

Discussões 

As propostas contemplaram, principalmente, temas próprios da linguagem 

cinematográfica, a relação com o projeto “Mulheres que inspiram” da escola e a 

possibilidade de expressão das crianças sobre seus cotidianos e sentimentos frente à 

pandemia. Em que pese as grandes dificuldades encontradas pela impossibilidade de 

estar presencialmente junto das crianças pela falta de disponibilidade de recursos 

tecnológicos em suas casas, acreditamos ter conseguido levar um pouco da potência da 

linguagem cinematográfica para a sua formação. Além disso, mesmo em um ano cheio 

de dificuldades, conseguimos manter e fortalecer os laços com a escola que acolhe o 

projeto sem perder o vínculo com os/as estudantes.  

Compreendemos que por meio das produções dos/as estudantes, pudemos 

vivenciar a “total responsabilidade de um gesto de criação, com tudo o que este envolve 

de escolha, espírito de decisão, aposta, excitação e agitação” (BERGALA, 2008, p. 

206). Destacamos, no que se refere às devolutivas, a participação de familiares na 

realização das atividades. Quando não realizavam com as crianças, mostravam-se 
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apoiando e participando: traziam depoimentos de como recorreram ao apoio em 

conexões no espaço de trabalho, na casa de vizinhos ou familiares, para o envio da 

tarefa feita ou na compra de mais dados para conseguirem enviar por seus aparelhos. A 

imagem de uma família distante pôde ser questionada, estilhaçando as generalizações de 

uma fala apressada, não contextualizada e descompromissada com o cotidiano familiar 

de condições menos viáveis de atenção permanente à educação que acontece em casa. 

 

Considerações  

 Compartilhamos esta experiência com a premissa de que mais escolas integrem 

em seu ambiente o cinema como educação. Aprendemos que, como a dança, a música e 

arte, o cinema, é cultura, é linguagem, é criação e muita imaginação. Por Bergala (2008, 

75), vimos que “o cinema, mais do que nunca, tornou-se um veículo de comunicação 

social e todos sabem que, hoje, o que alguém diz dos filmes participa, na sua pequena 

rede de relações sociais, da construção da sua própria imagem”. A intenção do cinema 

durante a pandemia demonstrou grandes desafios, que apenas se tornaram factíveis por 

meio da construção de laços entre os professores (em formação inicial e continuada) e 

as famílias, com as crianças. A construção das narrativas por meio de imagens, 

fotografias e ilustrações apresentou diferentes realidades e contextos e nos deparamos 

com a potência criativa, mesmo em tempos difíceis. 
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Resumo 
A investigação tem por objetivo central o estudo da criança como sujeito em seu 
território, ao identificar seus meios de produção dos espaços e suas expectativas no 
direito à cidade. No contexto de uma ocupação irregular, o estudo vai centrar-se na Vila 
Resistência, em Santa Maria - RS, um território em transformação acelerada, de 
propriedade do município que originalmente foi destinada para uso institucional, área de 
preservação e área verde dentro do Loteamento Cipriano da Rocha. Hoje lá vivem cerca 
de 48 famílias, entre mulheres, homens, gestantes, bebês, crianças em idade escolar, 
idosos e pessoas com necessidades especiais.  

Palavras-chave: Crianças; Território; Participação; Ocupações irregulares. 

Introdução 

As questões que envolvem a infância nos espaços de ocupações, o estudo de 

suas percepções e a ação concreta da participação das crianças, serão investigadas por 

metodologias que permitam a sua manifestação nos assuntos que as afetam. Ao 

contribuir com programa ATHIS/REURB da Universidade Federal de Santa Maria, esse 
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projeto quer inaugurar o estudo que poderá servir de base para os próximos projetos a 

serem realizados nos demais sítios da cidade, que hoje tem levantado pelo Instituto de 

Planejamento Municipal (IPLAN SM, 2018) 91 áreas irregulares e um déficit 

habitacional de 6.437 UH (SMHAB, 2018). 

Objetivos 

Esta tese tem como objetivo principal integrar a criança no reconhecimento, 

representação e transformação do espaço que habitam, enquanto sujeito ativo de pleno 

direito à cidade, através da pesquisa participativa na Vila Resistência – Santa Maria - 

RS. 

Tem como objetivos complementares: 

a. Identificar e representar as relações socioespaciais das crianças, mapeando as 

suas apropriações, significados e memórias tanto dentro da Vila Resistência, como fora, 

em espaços outros por elas vividos, incluindo a problematização da sua 

desterritorialização ou de vida no limbo entre lugares.  

b. Colaborar no desenvolvimento do projeto de regularização fundiária, urbanismo 

e arquitetura do programa ATHIS/REURB – UFSM, ao trazer as manifestações das 

crianças sobre os assuntos que as afetam. 

c. Construir projetos participativos com crianças para a elaboração de 

estratégias/diretrizes para projetos em áreas irregulares. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Coleta de dados: Após uma fase inicial de pesquisa e levantamento de dados dos 

assuntos pertinentes e síntese do conteúdo, iniciamos a análise observacional: ir ao 

território, observar, usar os sentidos, bom senso e técnicas simples de registro (Jane 

Jacobs, 2011; Gehl, 2011).  

Pesquisa etnográfica: o processo de planejamento da entrada no campo, 

realizada com um “envolvimento profundo com configurações específicas do local, 

principalmente por meio de observação ativa e completa” (Groat & Wang, 2013, pag. 

224). Procurará averiguar o ponto de vista dos “nativos”, dentro do contexto de sua 

própria cultura, incluindo a exploração holística do cenário, a dependência de dados não 
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estruturados e análise de dados que enfatiza a interpretação dos “significados e funções 

da ação humana”.  

Pesquisa-ação: Diante desse modelo amplamente qualitativo, pela metodologia 

aplicada por Tonucci (2019), irá propor uma ação de forma planejada orientada ao 

diálogo com as crianças, inclusive o próprio planejamento das ferramentas e atividades 

propostas será discutido, planejado e apresentado para e com as crianças. A importância 

constante da pesquisa é dar voz ativa as crianças. Tanto sua participação quanto os 

resultados da pesquisa passarão pelo consentimento delas. Continuamente, elas deverão 

informar essa concordância com o processo.  

Mapeamentos e atividades participativas: As ferramentas de arquitetura a serem 

utilizadas estarão baseadas em vários projetos de pesquisa realizados e apresentados por 

Bornat & Shaw (2019), Tonucci (2019), Danenberg, Doumpa & Karssenberg (2018). A 

partir do conteúdo levantado, desenvolver-se-á novas formas de mapeamento que 

apresente propostas e diretrizes de qualificação ou regeneração de espaços.  

Resultados, discussão e análises 

 A comunidade da Vila Resistência se mostra engajada nas atividades referentes a 

construção e melhoria dos espaços de uso comum, num sentido de união de forças e 

visão de prioridades onde todos contribuem com o que possuem. Nesse movimento, a 

presença da criança é intensa e a sua marca é visível. A Escolinha Comunitária Elena 

Quinteros, projeto do Escritório Pro4rq está sendo construída pelas mãos e pelos saberes 

de quem lá mora destinada a comunidade e principalmente as crianças. O desafio é não 

romantizar esse espaço ou a própria infância, pois há sofrimento numa forma de 

ausência de direitos, mas é importante reconhecer os saberes construídos nesse local, 

por essas crianças e suas famílias, e sua forma de apropriação do espaço e as 

transformações manifestadas.  

A investigação reconhece que ainda sabemos pouco sobre a infância nesses 

locais, sobretudo a partir do ponto de vista das crianças. O desafio é entender de que 

forma a participação das crianças acontece nesses espaços, seus modos de ver e usar o 
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espaço em suas diferentes manifestações, nas suas brincadeiras; como percebem, 

vivenciam e, até mesmo, concebem os espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espaços para crianças.    Figura 2. Atividades realizadas na Ocupação.  

Facebook “Ocupação Vila RESISTÊNCIA”  Facebook “Ocupação Vila RESISTÊNCIA”. 

Nos últimos anos, a prática da participação da comunidade em projetos de 

urbanismo tem sido incentivada em programas estatais trazendo em suas diretrizes a 

obrigatoriedade da participação popular em seus projetos, como o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) iniciado em 2007 e nos planos diretores 

participativos. Contudo se cidade à medida das crianças é necessariamente uma cidade 

com maior qualidade de vida para todos os cidadãos, conforme Tonucci (2019), então 

projetos como esse em desenvolvimentos pelo Programa devem colocar as crianças em 

diálogo com outros cidadãos, adquirindo um conhecimento mais profundo e duradouro 

da cidade (Dias & Esteves, 2017). Os especialistas devem ser mediadores e “perceber, a 

partir dos olhos das crianças, essa tensão entre inclusão e exclusão, oportunidade e 

constrangimento, é um incontornável desafio investigativo com implicações na 

produção do conhecimento.” (Sarmento, 2018, p. 234). Para esse projeto, as crianças 

como projetistas é um modo de participação na vida da cidade, onde o “contributo 

projetual que as crianças podem dar, disponibilizando as suas ideias, suas propostas 

para solução dos diversos problemas urbanísticos que vão aparecendo”, Tonucci (2019, 

p.91) e cabe a nós arquitetos e urbanistas disponibilizamos ou desenvolvermos as 

adequadas ferramentas e aprender com elas. 

1220



                              
O estudo busca entender o lugar da infância contemporânea, da responsabi-

lidade, do papel educador da cidade e do próprio tecido urbano, através da prática da 

urbanidade, da sociabilidade, da ludicidade e do exercício da cidadania. Trata-se de 

colocar a cidade e seus espaços ao serviço de um projeto que inclua as infâncias, não de 

forma “periférica”, “adaptada”, mas especialmente planejada e construída para as 

crianças, resgatando, assim, territórios do brincar (Dias & Ferreira, 2015). É na Vila 

Resistência, uma ocupação irregular, que as contribuições desse estudo se propõem em 

focar e contribuir para reconhecer a criança como sujeito ativo, pleno de direito à 

cidade.  

Considerações  

A pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2) provocou adaptações no cronograma 

da pesquisa, portanto, para o desenvolvimento deste trabalho foi aproveitado parte dos 

dados coletados por meio de questionários e entrevistas por equipes de pesquisa que 

também integram esse programa de extensão universitária e visitas exploratórias, nesse 

primeiro momento. As próximas etapas serão identificar e representar as relações 

socioespaciais dessas crianças, numa relação entre espaço e tempo, presença e falta, 

pertencimento e estranhamento, através de mapeamentos e novas formas de mapear. 

Pretendemos, além de reconhecer o valor da criança, dar espaço para o diálogo, 

fortalecer a cidadania, trazendo perspectivas de um território mais democrático e 

inclusivo. 
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Resumen 
Este trabajo se propone contribuir a los procesos de recuperación de memoria y la 
transmisión transgeneracional en relación al terrorismo de Estado que imperó en 
Uruguay  (1973-1985) y el período que lo antecede (1968-1973). A partir de entrevistas 
a grupos familiares pertenecientes a tres generaciones —víctimas directas, sus hijos y 
sus nietos— e instancias de intercambio grupal con integrantes de la comunidad, se 
busca recuperar la memoria en una pequeña localidad, Sauce, en el departamento de 
Canelones. Articula con el Centro Cultural Casa de Artigas como referente local y con 
el colectivo Memoria en Libertad y la Asociación civil Ágora, organizaciones ambas 
que trabajan en la recuperación de la Memoria y los Derechos Humanos. 
   
Palabras-clave: Extensión; Terrorismo de Estado; Memoria; Transmisión 
transgeneracional. 
 

Introducción 
Recordar para el Futuro es un proyecto realizado por un equipo de estudiantas de 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el apoyo de la Comisión 
Sectorial de Extensión  y Actividades en el Medio (CSEAM).  Tiene su origen en  el 
Espacio de Formación Integral (EFI)5 organizado por el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU,FHCE).6  

                                                           
1 Trabajo presentado en el eje 4. Formación ciudadana. Derechos Humanos. V Congreso de Extensión de 
AUGM.  
2 Estudiante de la Licenciatura en Educación, opción Pedagogía, Política y Sociedad. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. email:m-
antognazza@hotmail.com 
3 Estudiante de la Licenciatura Ciencias Antropológicas, opción social. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad de la República. email: anto_nog@hotmail.com 
4 Lic.en Psicología, Facultad de Psicología.. Estudiante de la Licenciatura en Bellas Artes .Instituto 
Escuela Nacional Bellas Artes y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.Universidad de la 
República. email:sylvilarrubi@gmail.com 
5 Conjugan en prácticas concretas los contenidos de las diversas disciplinas, saberes y funciones 
universitarias. articula e integra la enseñanza, la investigación y la extensión, así como también distintas 
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Dando continuidad a esta experiencia, y en acuerdo con  organizaciones sociales, este 
equipo se propone trascender la mirada central capitalina y trabajar en la localidad de 
Sauce (Canelones). Se cuenta con el Centro Cultural Casa de Artigas (CCCA), como 
lugar referente y de anclaje en el territorio. 
En referencia a la construcción del problema de intervención (CSEAM, 2015, p. 22), se 
identifica al terrorismo de Estado como “catástrofe social”7 y es de interés trabajar su 
impacto desde lo local. 
Teniendo en cuenta que el “momento inicial” es una etapa crucial en el proceso se 
entabla contacto con la Asociación Civil ÁGORA, de Canelones-Identidad, Derechos 
Humanos y Memoria Canaria, y el Colectivo Memoria en Libertad.  Se propone apoyar 
el trabajo de estas organizaciones contribuyendo a la recuperación de memorias  
traumáticas silenciadas e invisibilizadas y su transmisión transgeneracional en el 
entendido de que se trata de un pasado que aún persiste. El punto de partida de esta 
intervención social surge de “la necesidad detectada por el equipo universitario y éste 
realiza una oferta de trabajo al grupo” con quienes ha sido necesario delimitar y 
construir juntos "el horizonte imaginario de lo posible" sin abandonar en ese intento "lo 
deseable" (CSEAM, Cuaderno de extensión, 2015, p.42). 
En el caso de Sauce, en el año 1976, ocurre una acción militar represiva que incluye 
detención, secuestro, tortura y posterior encarcelamiento de varios habitantes del 
pueblo, en vísperas y durante los festejos por el natalicio del Prócer de la Patria, Jose 
Gervasio Artigas.8 
Se entrevista a 3 núcleos familiares pertenecientes a tres generaciones —víctimas 
directas, sus hijos y sus nietos—, y se realizan instancias de intercambio grupal con 
integrantes de la comunidad.  El trabajo se desarrolla entre mayo y diciembre de 2020. 
 
 
Objetivos 
General: busca contribuir a los procesos de recuperación de memoria y la transmisión 
transgeneracional en relación al terrorismo de Estado en la localidad de Sauce —

                                                                                                                                                                          
disciplinas y el saber académico universitario con el saber popular. 
(https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension/efis) 
6 https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-
uruguayos 
ámbito universitario de investigación, docencia y extensión especializado en el estudio de la historia reciente y la 
dictadura en el Uruguay desde un enfoque interdisciplinario. 
7 “catástrofe social” : implica una abrupta discontinuidad, una ruptura entre los hechos que acontecen y los sentidos 
de estos Gatti (2011). 
8 El pueblo de Sauce posee la casa paterna donde Artigas creció y vivió. 
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departamento de Canelones— en un trabajo conjunto con el colectivo Memoria en 
Libertad, la Asociación civil ÁGORA y el Centro Cultural Casa de Artigas. 
Específicos: se plantea establecer ámbitos de coordinación y planificación con los 
colectivos e instituciones antes mencionados para el desarrollo de las actividades; 
indagar en la transmisión transgeneracional de las memorias traumáticas en la localidad 
de Sauce a partir de entrevistas a núcleos familiares; generar espacios de intercambio 
grupal con personas de la localidad nacidas entre 1985 y 2006; construir un registro 
material del proceso, con la intervención de los diversos participantes, que se mantenga 
en exposición en el Centro Cultural Casa de Artigas. 
 
Metodología 
El modo de trabajo previamente planificado se vio modificado como consecuencia de la 
pandemia. Se concretan las entrevistas en profundidad a cada integrante del grupo 
familiar, siendo la mayoría de forma presencial y se recurre al uso de plataforma ZOOM 
en alguna oportunidad. La instancia de intercambio grupal se realizó con una 
convocatoria abierta a la comunidad9. La realización de una producción material 
colectiva que diera cuenta del proceso, fue suspendida en el contexto de la pandemia. 
 

Resultados, discusiones y análisis 
Si bien nuestro país retorna a su vida democrática en 1985, los efectos del terrorismo de 
Estado se insertan en un “continuum histórico”. La denominación de “pasado reciente”, 
entendido como aquellos procesos históricos “cuyas consecuencias directas conservan 
aún fuertes efectos sobre el presente en particular en áreas muy sensibles como el 
avasallamiento de los derechos humanos más elementales” (Franco, Lvovich, 2017, 
p.191) excede lo cronológico y refiere a un tiempo que por la gravedad de lo ocurrido y 
la no resolución del daño perpetrado, mantiene fuertes implicancias en la actualidad de 
la vida de las personas.  La importancia de recuperar la memoria en sociedades que 
experimentaron violaciones a los derechos humanos implica elaborar relatos que 
construyen sentido sobre ese pasado traumático. Se hace evidente aquí la estrecha 
relación entre ese “pasado reciente” y la memoria, no como un proceso de reproducción, 
sino en el entendido de “la construcción de sentido de un pasado en el presente” 
(Feierstein, 2012, p.104). Desde Jelin la memoria “es un proceso subjetivo; es siempre 
activo y construido socialmente, en diálogo e interacción." (Jelin, 2000, p. 35). 
Esa construcción evidencia formas diversas si tenemos en cuenta los cortes 
generacionales abordados.  La primera generación sufre un largo período de 

                                                           
9 Se habían previsto tres instancias grupales para nacidos entre 1985 y 2006.  
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encarcelamiento. Los relatos que surgen no son homogéneos en relación a la pertinencia  
que lo ocurrido trascienda, que lo sufrido y soportado sea colectivizado y conocido por 
otras personas y se haga justicia. Por momentos se minimizan los hechos, con una 
alternancia entre la culpa, la  fragmentación y la romantización de los recuerdos y cierta 
evitación en aportar detalles que hablen de la propia afectación.  
Cabe preguntarse cómo se da la inscripción de los recuerdos en el psiquismo de las 
personas y cuanto de la ruptura y fragmentación que produce la violencia emerge ante el 
acto de nombrar y el reconocimiento de los hechos. Se considera que “lo que se borra 
como no habiendo tenido lugar, no tiene lugar donde escribirse para ser pensado y para 
articular el curso de las historias individuales con el curso de la historia colectiva” 
(Puget-Kaës, 1991, p.13). 
La segunda generación, transita su infancia y/o adolescencia durante el terrorismo de 
Estado, en tiempo de prisión o exilio de sus padres u algún otro familiar cercano. Se 
evidencia una afectación directa en el relato de diversas situaciones traumáticas en el 
universo infantil y adolescente con una imposibilidad de diálogo con sus progenitores. 
En todos los núcleos se evidencian rupturas familiares de distinto orden. El curso de las 
relaciones familiares se interrumpe. La afectación de los vínculos adquiere carácter 
irreversible. 
En cuanto a la tercera generación la memoria familiar es construída mediante los relatos 
y silencios de las dos anteriores, en donde “los nietos asumen posiciones que se 
expresan dependiendo de las características del campo discursivo en que se encuentran.” 
(Faundez, 2012, p.123). De cualquier modo "nada de lo que haya sido retenido podrá 
permanecer completamente inaccesible a la generación que sigue o a la ulterior, Habrá 
huellas, al menos en síntomas que continuarán ligando a las generaciones entre sí, en un 
sufrimiento del cual les seguirá siendo desconocida la apuesta que sostiene" (Kaës, 
2006, p.21). 
                                                                                                                                               
Consideraciones                                                                                                            
Las condiciones de transformación que promueven estas instancias, donde actores 
sociales y de la academia acuerdan trabajar juntos, apuntan a contribuir a los procesos 
de construcción de las identidades individuales y colectivas, y su sentido de pertenencia 
al lugar. Conllevan también una fuerte impronta en relación al futuro bajo el imperativo 
de “no olvidar” y “nunca más” al horror del pasado. Según Jelin (2002) “aquellos 
actores que luchan por definir y nombrar lo que tuvo lugar durante períodos de guerra, 
violencia política o terrorismo de estado (…) visualizan su accionar como si fueran 
pasos necesarios para ayudar a que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir” 
(p.12). 
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Este proyecto nos enfrenta al “debe social” en relación a la recuperación de la memoria 
y la necesidad de generar espacios y tiempos para que esas memorias puedan ser 
escuchadas. El proceso de recuperación de los hechos de un pasado traumático, las 
circunstancias personales y extremas solo puede tener un abordaje social. 
La concreción de prácticas extensionistas aportan al desarrollo de nuevas líneas de 
investigación asociadas a la comprensión de la transmisión transgeneracional de los 
hechos traumáticos del pasado familiar y su impacto en las diferentes generaciones 
comprendidas. 
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Resumo 

O acolhimento de povos originários à universidade é essencial para a inclusão de estudantes 
indígenas, valorização das diferenças e fomento ao respeito à diversidade. Objetivou-se 
acolher alunos indígenas por meio do Projeto de Extensão Humanização do Atendimento 
Odontológico da Faculdade de Odontologia de Minas Gerais. Diante do contexto da 
pandemia pela COVID-19, realizou-se um vídeo de recepção de boas-vindas aos calouros 
indígenas nas línguas originárias de seus povos. Também realizou-se uma live de 
acolhimento através do Instagram. Como resultado, obteve-se nos vídeos de boas-vindas e 
live 689 e 174 visualizações respectivamente. Conclui-se que valorizar e recepcionar o aluno 
indígena no ambiente universitário tem grande importância para o sucesso dele na caminhada 
acadêmica. 
 
Palavras-chave: Saúde dos Povos Indígenas; Acolhimento; Humanização da Assistência; 
Educação Superior; Universidade 
 

Introdução 

A diversidade é definida como qualidade daquilo que é diverso, tendo como 

sinônimos: multiplicidade e até divergência. Entretanto, a ideia de que as diferenças entre 

povos, culturas e línguas trazem consigo desunião e conflito não pode ser assumida como 

uma verdade imutável (BELTRÃO; CUNHA, 2011). Assim, valorizar o conceito de respeito 

às diferenças que acompanha a ideia de diversidade é importante em todas as esferas da 

sociedade (MOURA; TAMBORIL, 2018). A implementação de políticas públicas destinadas 

ao acesso no ensino superior no Brasil, Lei n° 12.711, conhecida com a Lei de Cotas, para 

estudantes de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas (PPI) e pessoas 

com deficiência (PcD), promoveu conhecimento sobre o processo de construção das 
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desigualdades sociais e da produção de diferenças entre os diversos grupos sociais (BRASIL, 

2012a). 

O vestibular de vagas suplementares para estudantes indígenas na UFMG oferece 

acesso a dez cursos como: Agronomia, Antropologia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, 

Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Medicina e Odontologia, 

sendo duas vagas para cada curso. A participação dos cursos está vinculada a sua relevância 

para as populações indígenas e depende de deliberação dos respectivos colegiados (UFMG, 

2021).  A forma de ingresso ocorre mediante aprovação em provas específicas que são 

voltadas para a realidade dos povos indígenas, que incluem elementos como a valorização da 

educação indígena, seus saberes e cotidiano. Além disso, são direcionados apenas para 

indígenas que moram em aldeias (UFMG, 2021). É importante destacar que os programas 

voltados para o contexto aldeado, são os que promovem o aumento da presença de estudantes 

indígenas no ensino superior. O objetivo dessa formação e diversidade cultural é 

proporcionar o conhecimento, qualificar e criar instrumentos e processos próprios para a 

transformação da realidade em suas aldeias. 

No contexto dos desafios da diferença, a extensão universitária se mostra um 

poderoso instrumento para a construção de uma sociedade múltipla por vocação e, ao mesmo 

tempo, unida pelo esforço de todos aqueles que dão forma a ela (BERGAMACHI; 

DOEBBER; BRITO, 2018; AMARAL; BAIBICH-FARIA, 2012). Então, para promover o 

pertencimento, o Projeto de Extensão Humanização do Atendimento da Faculdade de 

Odontologia da UFMG, tem como missão promover a humanização na universidade. Para 

isso, é necessária a aplicação de um conceito importante para a realização efetiva de um 

projeto humanizador, o acolhimento. Ele é definido pela Política Nacional de Humanização 

(PNH), como uma construção coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho, 

promovendo o estabelecimento de relações de confiança, compromisso e vínculo entre os 

atores do processo de cuidado em saúde (BRASIL, 2013b). Para trabalhar a inclusão das 

diferenças, o acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre os estudantes, serviços, 

comunidade, professores e funcionários. Diante disso, observou-se a necessidade de ampliar 

o acolhimento dos estudantes indígenas, nos moldes da PNH, com o intuito de promover uma 

ponte entre universidade e comunidade acadêmica. Assim, foi proposta uma ação de 

acolhimento desses estudantes que ingressaram em diferentes cursos de graduação na 

universidade no 1° semestre de 2021, aí incluído o curso de odontologia.  
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Objetivos 

Acolher os calouros indígenas com ingresso na UFMG, em 2021, extensivo aos alunos 

indígenas com ingresso anterior, a partir do papel de formação cidadã da extensão 

universitária. 

 

Metodologia 

Devido ao contexto da pandemia de COVID-19, o acolhimento dos novos estudantes 

indígenas que ingressaram em diferentes cursos de graduação na universidade no 1° semestre 

de 2021, foi realizado por meio da mídia social Instagram. O Projeto de Extensão 

Humanização do Atendimento, produziu um vídeo para dar boas-vindas e uma live de 

recepção dos estudantes indígenas. O vídeo contou com a participação dos integrantes do 

projeto, sendo divididos em três equipes: atores do vídeo, elaboração do roteiro e pesquisa da 

língua dos povos e edição do vídeo.  O roteiro foi elaborado para dar boas-vindas aos novos 

estudantes indígenas nas línguas originárias de seus povos. Para isso, um integrante do 

projeto, que é indígena Xakriabá, realizou uma pesquisa sobre as línguas representantes de 

oito povos: Pataxó, Xakriabá, Tupinikim, Ticuna, Pankará, Potiguara, Atikum e Parakararu. 

Cada ator do vídeo pronunciou a frase “seja bem-vindo” na língua dos oito povos. Durante a 

edição do vídeo foi criada a legenda de acordo com a escrita e o nome de cada povo. O vídeo 

foi publicado no feed da página do Instagram, @projetohumanizacaoufmg. No início do 

vídeo, aconteceu uma chamada para a live de recepção dos estudantes indígenas, com as 

informações de dia e horário. Também foi desenvolvida uma arte para divulgar no stories do 

Instagram, ver Figura 1 (Apêndice).   

 A live de recepção dos estudantes indígenas aconteceu no dia 30 de junho de 2021, 

no Instagram, sendo conduzida por um integrante do projeto. A live foi dividida em dois 

momentos. O momento 1, foi marcado com a participação especial do ex-aluno indígena da 

Faculdade de Odontologia da UFMG, do povo Xakriabá, para falar a respeito do seu percurso 

universitário, das experiências proporcionadas pela universidade e das dificuldades 

enfrentadas por ele até a sua formação e sua inserção atual junto ao seu povo. Já o momento 

2, contou com a participação de uma estudante da graduação e outra da pós-graduação, 

participantes do projeto, que na forma de bate-papo trouxeram a visão do não indígena sobre 

a percepção acerca da presença dos indígenas na universidade e da importância de acolhê-los 

na comunidade acadêmica.  

1230



     

 

 

Resultados 

A realização das atividades propostas surge como o fator de maior impacto do projeto 

de extensão com a universidade, no processo de pertencimento dos estudantes indígenas, 

apresentando resultados satisfatórios e positivos. O desenvolvimento dessas atividades 

propiciou a troca de experiências, além do diálogo entre extensão e sociedade. De acordo 

com os dados de insights do Instagram, obtivemos até o momento 690 visualizações com o 

vídeo de boas-vindas, com um alcance de 589 contas, sendo que 71% não estavam seguindo a 

página   @projetohumanizacaoufmg, ver Figura 2 (Apêndice). A partir, desse alcance foram 

39 curtidas, 43 compartilhamentos e 10 comentários, que destes destacamos palavras de 

apoio ao acolhimento e de agradecimento dos estudantes indígenas recém-chegados à 

universidade.   

Após realização da live, o vídeo foi publicado no perfil do Instagram como IGTV, que 

permite a publicação de vídeos longos, obtendo um alcance até o momento de 175 

visualizações e 33 curtidas, ver Figura 3 (Apêndice).  Durante a participação de pessoas que 

assistiram a live, muitas enviaram perguntas, além de comentários de apoio e agradecimento. 

O relato de experiência do estudante indígena egresso trouxe revelações impactantes acerca 

da discriminação e o sentimento de não pertencimento da universidade. Também não deixou 

de discorrer sobre a gratidão da formação e o retorno à comunidade como um profissional 

para fazer a diferença. A conversa com as duas estudantes não indígenas, levaram a uma 

reflexão muito importante de como o estudante indígena é acolhido e tratado durante seu 

processo de formação acadêmica na universidade e a importância da interface entre culturas.  

 

Considerações 

Repetir modelos assistencialistas e reforçar os já existentes é essencial para a 

continuação das ações afirmativas de inclusão. Acolher os estudantes indígenas na caminhada 

acadêmica, para que o aprendizado técnico e científico adquiridos possa ser retornado e 

aplicado na prática em suas comunidades. Surgem, então, discussões de como devem ser 

melhor trabalhadas as políticas públicas voltadas à inserção dos estudantes indígenas no 

ensino superior, de modo a aprimorar o acolhimento, a vivência e ao sentimento de pertença 

durante sua formação. A extensão universitária é uma ponte que contribui para melhorias 
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sociais, proporcionando ao estudante a oportunidade de olhar para a sociedade, dando a ela 

uma resposta através ações e/ou resoluções específicas em demandas pontuais. 
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Relato de Experiência da Organização do Curso de Formação: 
Atendimento à População em Situação de Rua Realizado pelo NAJUP-

PN Durante a Pandemia1 

Aryadne Rodrigues Moreira2 
Beatriz Gomes3 

Geovanna Alcântara4 
Universidade Federal de Goiás, Goiás, Brasil 

 

Resumo 

 Objetiva-se relatar as práticas desenvolvidas e experiências aferidas pelo grupo Núcleo 

de Assessoria Jurídica Universitária Popular Pedro Nascimento - NAJUP PN durante o 

Curso de Formação: Atendimento à População de Rua ofertado aos trabalhadores 

atuantes no atendimento a população em situação de rua, no sentido de continuar, dentro 

dos protocolos de saúde pública e sanitária recomendados pelas referências em saúde 

mundiais, os procedimentos realizados na assistência às demandas dessa ação de 

extensão em conjunto com o Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua (Centro POP) de Goiânia, Goiás. Metodologicamente alinhado com a 

linha do Direito Insurgente de Roberto Lyra FIlho e José Geraldo de Souza Júnior e com 

o método de educação popular freireano, o curso, ministrado no primeiro semestre de 

2021, visou munir os inscritos com informações emancipatórias para a integrar a luta 
                                                 
1 Trabalho apresentado no Eixo Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da  
AUGM.  
2 Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Goiás e integrante do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular - Pedro Nascimento email: 
aryadne.moreira@estudantes.ifg.edu.br  
3 Estudante do Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás e integrante do Núcleo de Assessoria 
Jurídica Universitária Popular - Pedro Nascimento email: gomes_beatriz@discente.ufg.br  
4 Estudante do Curso de Economia da Universidade Federal de Goiás e integrante do Núcleo de 
Assessoria Jurídica Universitária Popular - Pedro Nascimento email: geovannaalcant@gmail.com  
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popular pela transformação da realidade social vivenciada pela população de rua e 

possibilitar uma atuação mais efetiva, embasada e combatente.    

  

Palavras-chave: Extensão Universitária; População em situação de rua; Pandemia; 

Antes do início da pandemia do novo coronavírus, o Núcleo de Assessoria Jurídica 

Universitária Popular - Pedro Nascimento (NAJUP - PN)  integrava uma ação de 

extensão ativa junto ao Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua (Centro POP) de Goiânia, realizando atividades no que concerne a assistência 

jurídica e extrajudicial como o auxílio na emissão de segunda via de documentos, 

currículos e etc. e intervenções culturais e voltadas à educação popular preconizada por 

Paulo Freire ao longo de sua trajetória acadêmica, e em suma, na obra Pedagogia do 

Oprimido. Essa atuação presencial precisou ser suspensa devido às medidas de 

distanciamento social, sendo assim, o grupo extensionista se viu no desafio de continuar 

desenvolvendo um projeto que tinha como público alvo a população em situação de rua 

de Goiânia durante uma pandemia de alta gravidade e prosseguir no atendimento às 

demandas dessa população, que se intensificaram e se tornaram mais urgentes e, ao 

mesmo tempo, de mais difícil efetivação em razão das diretrizes de distanciamento 

social e minimização de circulação preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. 

Diante dessa problemática, o Núcleo organizou um curso de formação continuada para 

profissionais que atuam junto a população em situação de rua, de modo a auxiliar  na 

capacitação desses indivíduos à luz das diretrizes emancipatórias de Paulo Freire e seu 

modelo de atuação horizontalizado na educação popular e de Roberto Lyra Filho em sua 

obra O que é Direito e sua conceituação de Direito Achado na Rua, desenvolvida por 

autores posteriores, como na tese de José Geraldo de Souza Júnior, numa perspectiva 

revolucionária do direito e sua instrumentalização na transformação social.   
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Objetiva-se relatar as experiências provenientes do Curso a distância de Formação: 

Atendimento à População em Situação de Rua, conforme as perspectivas de 

planejamento, organização e execução do grupo mediante os desafios de estruturação e 

ministração no período de pandemia. 

A metodologia de organização do curso foi dada com a criação de um grupo de trabalho 

em maio de 2020, dividido em subgrupos para cada módulo. Ao final, o curso ocorreu 

com 7 módulos, sendo eles: Introdução aos Direitos Humanos; Caracterização e 

Histórico da população em situação de rua; Saúde; Redução de danos; Casa Primeiro 

(Housing First), Legislação e Política Nacional para População em Situação de Rua; e 

Redes de Atendimento e Lutas para Efetivação de Direitos. O curso foi pensado para 

acontecer de forma assíncrona, com aulas gravadas e material de apoio, a fim de os 

cursistas conseguissem adequar o curso a sua rotina, atendendo a maior quantidade de 

pessoas possível. A princípio, o curso foi pensado para 100 cursistas, com previsão de 

início em outubro de 2020, contudo devido ao atraso no envio de algumas aulas pelos 

palestrantes, o grupo decidiu por executar o curso no semestre seguinte, em março de 

2021.  
Com o final do planejamento do curso, foi iniciada a divulgação. O curso foi divulgado nas 

redes sociais do NAJUP PN, e entre parceiros, como o MNPR-GO (Movimento Nacional de 

População em Situação de Rua seção Goiás), e o CRESS (Conselho Regional de Serviço 

Social). O período de inscrições foi previsto para ser entre o dia 17/02/21 e o dia 01/03/21, 

porém tivemos que encerrar as inscrições antes, pois já havíamos recebido 4 mil inscrições. 

Devido ao número expressivo de inscritos, foi decidido pelo grupo que aumentariam-se 

as vagas de 100 para 1000, buscando novos monitores dentro do NAJUP-PN. 

Importante ressaltar que recebemos inscrições de todas as regiões do Brasil e de outros 

países, como Angola e Portugal, fato que enriquece a troca de experiências e saberes, 

para o aumento das vagas foi necessário buscar novos monitores no grupo. Devido ao 

volume de inscrições o início do curso foi adiado em uma semana iniciando no dia 22/03/21 e 

ocorrendo até o dia 05/06/21. Em reunião de avaliação, o grupo entendeu a realização do curso 

como exitosa, pois são raramente oferecidos cursos com essas temáticas para qualificação dos 

trabalhadores que atuam junto à população em situação de rua. Na última semana do curso foi 

disponibilizado um fórum para os cursistas expressarem elogios e críticas, fórum para os 

cursistas expressarem elogios e críticas, momento o qual esses pontuaram a falta de um 
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momento síncrono para  construção de diálogos entre cursistas e monitores. Apesar da 

tentativa de construir um curso de adaptação facilitada aos cursistas, apenas 178, dos 

1000 inicialmente inscritos, concluíram os módulos e emitiram seus certificados de 

participação. Durante a reunião interna de avaliação do curso, os monitores entenderam 

que isso se deve, principalmente, ao momento que estamos vivendo, o qual deteriora a 

saúde física e mental, tanto dos cursistas, quanto de seus familiares. 

Dentre as considerações finais, após o término de ministração do curso no período pré 

determinado, houve nova reunião do grupo para avaliação e discussão de aspectos 

relacionados ao contato de monitores com cursistas, conteúdos ofertados nos módulos e 

aproveitamento geral das atividades. Nesse aspecto, a organização concluiu que os 

desafios impostos pela pandemia geraram a necessidade de reajustes de prazos para o 

pleno cumprimento dos fóruns  por parte dos cursistas, assim como a emissão de 

certificados e a garantia de que o conteúdo estivesse disponível para consulta. Apesar 

das ressalvas, reconheceu-se o sucesso do curso devido aos feedbacks de organizadores, 

participantes e contribuintes que acompanharam desde o processo de estruturação até a 

execução final com êxito. 
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Visibilidade Indígena - Amplifica Vozes na Potência Transformadora 
de Recontar Histórias das Suas Próprias Perspectivas e Visões de 
Mundo1 

 
Fabiane GOMES2 

 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil 

 

Resumo  
Para que a cultura indígena não fosse esquecida, foi necessária a criação de uma Lei, 
mesmo que o escritor e ativista da cultura brasileira, Mário de Andrade, tenha retratado 
em "Macunaíma" (1928) o povo indígena como heróis e indivíduos de muito valor. Isso 
mesmo, 80 anos depois, surge nas escolas a Lei 11.645 de 2008, para resgatar a história 
e cultura dos povos indígenas brasileiros como conteúdo obrigatório curricular. Porém, 
mesmo com a Lei em atividade os povos indígenas, em alguns casos, continuam sendo 
tratados com distinção e invisibilidade e isso vem ganhando reforço na atual negligência 
governamental. Mas nem tudo está perdido, a semente foi plantada e nove anos depois 
da criação da Lei, um grupo de jovens, a maioria mulheres, de várias etnias indígenas se 
reúne e cria o “Projeto Visibilidade Indígena” que visa resgatar e ampliar suas culturas. 
 
Palavras-chave: povos originários; visibilidade indigena; cineativo; comunicação 
indígena; 
 
Introdução 

Atualmente, há mais de 305 povos e 247 línguas indígenas no país. De Norte a 

Sul, há indígenas no mundo inteiro que possuem diferentes culturas, cosmovisões, 

aparências e modos de vida; há indígenas que são artistas, fotógrafos, cineastas, 

intelectuais, professores, escritores, astrônomos, cientistas, médicos, políticos, 

historiadores, antropólogos, dentre tantas outras atividades e profissões. Foi em meio a 

essas pluralidades que surgiu o Projeto “Visibilidade Indígena”, usualmente chamado 

por seus fundadores como “V.I.”. O Projeto busca reforçar que esse grupo não está 

parado no tempo e que suas narrativas e culturas são atuais e estão em constante 

movimento.  
                                                           
1  Trabalho apresentado no Eixo 4 - Povos Originários;  – Institucionalização da Extensão Universitária 
do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2  Acadêmica do curso de Comunicação Social -  Relações Públicas da Universidade Federal de Santa 
Maria. gomes.fabiane@acad.ufsm.br  
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A pergunta que se deve fazer é: “E por que não?” A participação do grupo nas 

redes sociais permite interagir e proporcionar espaços expositivos que abordem a 

temática indígena e principalmente a oportunidade de se conhecer e respeitar a 

pluralidade deste grupo tão distinto. 

A intenção deste artigo, é apresentar um projeto que foi fundado no Facebook no 

dia 2 de Setembro de 2017 pela rapper e ativista Katú Mirim, e que, em pouco tempo, o 

Projeto “Visibilidade Indígena” se estendeu para outras redes sociais como o Instagram, 

Twitter e Youtube, até a criação do site, que além de matérias no blog inclui acervos 

digitais de artistas contemporâneos e de literatura indígena.  

O Projeto Visibilidade Indígena (VI) é uma rede que tem como propósito 

amplificar vozes através da divulgação da arte contemporânea, do entretenimento, do 

cinema e das culturas dos povos indígenas. O grupo acredita na potência transformadora 

de recontar as histórias através das suas próprias perspectivas e visões de mundo, como 

forma de reconhecer a sua potência e romper com os estereótipos e preconceitos 

construídos desde a invasão do país que hoje chamamos de Brasil. Em 2019, a 

plataforma experimental „Cineativo‟ foi fundada e se junta ao grupo com a curadoria 

dos filmes feita pelo cineasta Karkará Tunga. A plataforma disponibiliza conteúdo 

audiovisual online e gratuito com foco no cinema indígena. 

Metodologia 

Para apresentar o projeto que foi proposto na disciplina de Comunicação e 

Cidadania3 foi realizada uma rápida análise e pesquisa exploratória do site, blog, página 

no Facebook e perfis no Instagram e no Twitter. O Projeto “Visibilidade Indígena” se 

define como “um movimento ativista que luta pela visibilidade e direitos indígenas”. 

Com pouco mais de três anos de atuação este Projeto de Comunicação Cidadã vem 

ganhando espaço e tornando a luta pela visibilidade do indígena e sua cultura cada vez 

mais real e significativa, ampliando a voz de quem ainda tem muito a ensinar e falar. 

                                                           
3 Ministrada pela profª Drª Liliane Dutra Brignol,  no curso de Comunicação Social da Universidade 
Federal de Santa Maria. 2021/1 -  https://www.visibilidadeindigena.com 
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Suas principais estratégias de ação são as Redes Sociais: Facebook, Instagram e 

Twitter. No Facebook, criado em 02 de setembro de 2017, nas categorias: artes e 

entretenimento, Site de sociedade e cultura e arte. Disponibilizam um espaço para 

enviar mensagem e também tem um evento marcado (19 de novembro de 2019) YBY 

Fest Na casa Ybryda - Casa Hibrida - São Paulo - 356 pessoas marcadas. A página do 

face tem a avaliação máxima de Página (5). Destaque para o Vídeo Ritual do Toré  

(02‟08”) que tem 673 interações, 82 comentários e mil compartilhamentos, mais os 21 

vídeos de Músicas, 2 vídeos culturais - 4 Vídeos documentários - 2 vídeos Voz 34.294 

curtidas - 36.149 seguidores. Na descrição do perfil - O Visibilidade Indígena (VI) é 

uma plataforma que busca potencializar a visibilidade indigena através da divulgação da 

arte contemporânea e da cultura. O texto chama para que o visitante, acompanhe as 

redes sociais e visite o site “visibilidadeindigena.com”. Já no Instagram, criado em 08 

de novembro de 2017, o grupo se identifica na categoria: artes e entretenimento. Na 

descrição da Bio - Potencializando a #visibilidadeindigena através da arte, cultura e 

educação. E chama para que o público conheça seus acervos e o @cineativo no site 

“visibilidadeindigena.com” o perfil tem 414 publicações - 69,8 mil seguidores e segue - 

581 perfis. No Twitter, criado em janeiro de 2019, @Vi_indigena - Descrição do perfil - 

Visibilidade de luta, cultura e resistência dos povos nativos! Seguindo 7 perfis e tendo 

1.487 seguidores 

No site tem um espaço específico para o „Cineativo‟, e, percebe-se que este é um 

Projeto dentro do Projeto -  Que identifica-se como uma Plataforma Experimental de 

Cinema Indígena com 34 categorias, a maior delas com 68 vídeos4. Já o espaço “Para 

ler online” leva o visitante para os pdfs de dez E-books e livretos online, prontos para 

baixar. Essa categoria finaliza com a parte do “Blog do VI” que traz duas postagens: 

“Projeto Literatura Indígena no Brasil: Você conhece a literatura indígena da sua 

região? (esse espaço já tinham 364 visualizações) e o Leia Mulheres Indígenas: 25 

escritoras para você conhecer. (esse espaço já tinha  13.006 visualizações). 

Resultados, discussão e análises 

                                                           
4 contatocineativo@gmail.com 
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Orgulho de ser quem se é, e orgulho do que se faz, é assim que vejo um grupo de 

jovens das etnias Pataxó, Mirim, Tupinambá e Macuxi que a  pouco mais de três anos, 

se reuniu para fortalecer ainda mais a visibilidade dos Povos Indígenas no Brasil, dando 

espaço para a comunicação, cultura e reflexões sobre os Direitos Humanos dos 

primeiros moradores desta Terra. 

Com um vasto currículo, um grupo, sendo a maioria de mulheres de várias etnias 

indígenas, resolveu ampliar a mudança na comunicação, tornando-a ainda mais 

comunitária e cidadã. Área que desde 1984 a pesquisadora Raquel Paiva vem 

fortalecendo com seus estudos. Nos últimos anos, as chamadas "novas mídias" 

intensificaram ainda mais as relações de desigualdade, ainda muito grande em diversos 

setores, lazer, saúde, educação e economia. 

Para Raquel, que também é a idealizadora da Escola Popular de Comunicação 

Crítica, a multiplicidade de vozes deve vir acompanhada de um processo educacional 

que contemple a crítica da mídia e esse processo só se dá num horizonte da 

comunicação comunitária. Concordo com ela e penso que numa sociedade tão desigual 

como a nossa é imprescindível o papel da comunicação comunitária, sendo uma 

comunicação  que não é restrita de um grupo, podendo existir em qualquer sociedade, 

mesmo as sociedades mais desenvolvidas e tão distantes da nossa, em que as pessoas 

tenham o acesso igualitário e ilimitado à informação.  

 Cecília Peruzzo nos ensinou que a comunicação faz parte dos processos de 

mobilização dos movimentos sociais em toda a história e em conformidade com os 

recursos disponíveis em cada época. Em seus estudos ela destaca que o empoderamento 

de processos comunicacionais autônomos tem sido percebido como uma necessidade 

enquanto canais de expressão na dinâmica de mobilização e organização popular. 

Já Raquel Paiva nos fez refletir que a comunicação comunitária não é mera 

produção de informação, já que informar qualquer pessoa hoje é capaz de fazer, graças 

às novas tecnologias como o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ela nos 

mostrou que a comunicação comunitária vai muito além de informar, ela tem o 

compromisso com a educação crítica e com a democracia como instância da 
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participação efetiva de sujeitos críticos capazes de julgar e decidir sobre suas vidas, sua 

comunidade, sua cidade e seu país. 

 

Considerações 

A comunicação comunitária também pode ser uma comunicação cidadã, como 

defende Cecília Peruzzo. Para ela a cidadania é um exercício de direitos e deveres e o 

exercício da comunicação vem embutido nestes exercícios e tem a ver com as práticas 

sociais voltadas à cidadania. É o chamado “fazer comunicacional” que tanto fala em 

seus textos, onde a comunicação está envolvida com as práticas da cidadania, pois tem a 

ver com o direito à cidadania, e por essa razão existe a necessidade das organizações 

comunitárias de terem também seus próprios espaços para que possam expressar sua 

visão de mundo, suas vivências e reivindicações para poder exercer sua cidadania, e 

estejam cada vez mais cientes dos seus direitos e deveres.  

É notório que as universidades foram grandes facilitadoras desta mudança e tem 

um grande papel de importância nesses processos de fazer a comunicação, onde 

possibilitam grandes diálogos com a Gestão Pública e rompem com a passividade das 

pessoas que passam a abrir portas e convocar para discutir efetivamente a participação 

estando presentes em todo o processo de decisões referentes aos seus direitos e deveres 

enquanto cidadãos pertencentes a essa nação. 

Acredito que o “Visibilidade Indígena” é um projeto não só informativo, bem 

como de formação para novos meios de se pensar os Direitos Humanos deste grupo. E é 

por essa ampliação da visibilidade deste grupo, que em muitos casos era até então 

invisível, que a comunicação comunitária e cidadã traz as condições necessárias de se 

fazer algo diferente com a participação cada vez mais ativa deste grupo, que deixa de 

ser um mero receptor para ser também e, principalmente, um emissor da sua 

representatividade na sociedade.    
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Resumo 
 
  O projeto Consórcios Quilombolas surgiu após se evidenciar a disparidade na 
efetivação das políticas públicas sociais e de acesso à terra, pelas comunidades 
tradicionais, visto que há um descompasso em termos de execução de uma e outra, ou 
seja, as trajetórias para efetivação dos direitos nelas enunciados, dificilmente se dão de 
forma simultânea. Logo, a atuação das comunidades remanescentes de quilombo, de 
forma consorciada, seria capaz de garantir, minimamente, o desenvolvimento de ambos 
os aspectos – setoriais/territoriais -, a partir, inclusive, das diferentes experiências de 
cada Quilombo, em termos de lutas para as conquistas dos mesmos.  

 
Palavras-chave: Comunidades quilombolas; Políticas Públicas; Acesso à Terra; 

Consórcios. 

 

 

 
                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso 
de Extensão da AUGM.  
2 Professor do Departamento de Direito/Centro Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Santa 
Maria. Pós-Doutor em Cidades, Culturas e Arquitetura Pela Universidade de Coimbra Portugal, e-mail: 
zecamoura@hotmail.com  
3 Estudante do Curso de Serviço Social da Universidade de Santa Maria, Bolsista no Projeto de Extensão 
Consórcios Quilombolas, e-mail: brendvmachado@gmail.com 
4 Estudante do Curso de Direito da Universidade de Santa Maria, Bolsista no Projeto de Extensão  
Consórcios Quilombolas, e-mail: notebene@hotmail.com 

1243



                              

 

Introdução 

Entre setembro/20 e Janeiro/21, por meio da Chamada Interna dos Geoparques 
2020, desenvolveu-se o Projeto Geoparquilombos, quando se diagnosticou quais Políticas 
Públicas – especialmente sociais – existiam, para as comunidades quilombolas, e, destas, as 
que se encontravam em execução nas terras de pretos dos municípios da Região Central do 
estado do RS (especialmente nos da 4a Colônia e em Caçapava do Sul – RS).  

  A proposta, agora, é no sentido de planejar a demanda para efetivação daquelas que 
não se encontram em desenvolvimento, bem como acompanhar as que estão sendo 
executadas. Ocorre, porém, que, dada a proximidade dos municípios com presença de 
comunidades remanescentes de quilombo e, muitas vezes, demandas semelhantes, haveria 
a possibilidade de desenvolvê-las de forma consorciada, conforme, inclusive, se vê do 
disposto na Lei Federal 12.288/10, que instituiu o Sistema Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial – SINAPIR.  

A experiência exitosa de ação consorciada, vivenciada pelos nove municípios que 
compõem o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – CONDESUS, 
aponta para a possibilidade de replicação, no caso da adesão destes mesmos municípios, ao 
SINAPIR, restando decidir se se pode – e se quer – usar a mesma estrutura daquele já 
existente, ou criar um novo, apenas com os municípios em que há comunidades 
quilombolas (Restinga Seca, Nova Palma, Dona Francisca e Silveira Martins) ou 
envolvendo a totalidade da cidades, já que o foco da Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial contempla a população negra, indistintamente, e não apenas aquela 
remanescente de quilombos. Da mesma forma com relação aos municípios limítrofes a 
Caçapava do Sul (RS) - já vinculada ao SINAPIR - com presença quilombola, como 
Cachoeira do Sul, Lavras do Sul, São Sepé, Encruzilhada do Sul e Bagé de forma 
consorciada, também. 

  

Objetivos 

  O Objetivo Geral do projeto é, a partir do mapeamento, em campo, dos 
equipamentos estatais que executam políticas públicas setoriais, aferir-se as condições de 
acesso a eles pelas populações negras/quilombolas e, em caso de deficiências, discutir-se 
com os usuários acerca da melhor forma de efetivá-las, inclusive por meio de estruturas 
como os Consórcios, dando visibilidade às contribuições destas populações para o 
desenvolvimento dos territórios em que se situam, propiciando trocas de experiências como 
forma de fortalecer os vínculos entre estas para que seja possível maior colaboração.   
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Já dentre os Objetivos Específicos, estão: quantificar a população usuária das 
políticas de promoção da igualdade racial, potenciais ou efetivas, por setor; mapear as 
distâncias entre as comunidades com relação aos equipamentos físicos, por setor;  
identificar a existência de infraestruturas necessárias para acesso físico aos equipamentos 
referidos, como viação, transporte, etc.; estabelecer contato com os Poderes Executivo e 
Legislativo municipais, para discussão sobre a constituição dos Consórcios; discutir a 
possibilidade de uso da institucionalidade do CONDESUS Quarta Colônia, para o caso 
deste Geoparque, com as adaptações necessárias; e da extensão da experiência exitosa de 
Caçapava do Sul (RS) – já vinculada ao SINAPIR – para os municípios limítrofes com 
presença quilombola, como Cachoeira do Sul, Lavras do Sul, São Sepé, Encruzilhada do 
Sul e Bagé de forma consorciada, também. 

 

Metodologia 

O projeto possui carga horária de vinte horas semanais, dividido em cinco dias 
úteis. O grupo é composto por dois alunos da graduação, sendo um aluno do curso de 
Direito e uma aluna do curso de Serviço Social da UFSM, coordenados pelo professor 
responsável pelo projeto. Desde o início do projeto são organizadas mensalmente reuniões 
com membros e lideranças representantes dos Quilombos, com autoridades municipais 
onde há presença negra e quilombola e mesmo do CONDESUS, para apresentação do 
projeto, discussão das principais demandas, além de semelhanças e diferenças entre as 
referidas comunidades. A análise documental (especialmente da legislação) e a revisão 
bibliográfica também integram os procedimentos metodológicos por meios dos quais se 
levará a cabo os objetivos acima elencados.  

 
Resultados, discussão e análises 

Atualmente os Quilombos são espaços voltados para o cultivo e valorização de 
suas tradições culturais, preservação de recursos naturais disponíveis e resistência. 
Contudo, sabe-se que apenas através da Política Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (PNPIR), do Programa Brasil Quilombola e da criação da Secretaria Especial de 
Políticas e Promoção para a Igualdade Racial (SEPPIR) começaram a ser de fato 
aplicadas políticas públicas com enfoque nas comunidades quilombolas. A partir daí, as 
comunidades, individualmente, passaram a ter acesso às políticas de direito, todavia, 
dados os processos burocráticos existentes, algumas tiveram maior acesso às políticas 
sociais, enquanto outras desenvolveram o acesso à terra, havendo mesmo, algumas, que 
sequer iniciaram os processos de autodefinição, como é o caso da Vila Brasília, 
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quilombo urbano em Silveira Martins, e das comunidades do Rincão da Salete e Rincão 
dos Farias, em Caçapava do Sul (RS). 

  A disparidade das trajetórias - em termos de efetivação de direitos fundamentais 
– experimentadas pelas comunidades, acaba afetando o desenvolvimento pleno das 
mesmas, haja vista a necessidade de que as o acesso à terra esteja aliado às políticas 
públicas e sociais. Assim, levando tal proposição para as comunidades durante as 
reuniões mensais, colocando-se como possível suporte para o desenvolvimento da 
figura do consórcio, grande parte das comunidades têm manifestado interesse adotá-lo.  

  Durante as reuniões, também foi colocada em questão a necessidade de maior 
união entre as lideranças. Logo, foram promovidos encontros conjuntos, onde estiveram 
presentes representantes de comunidades próximas, evidenciando a semelhança de 
demandas entre as comunidades. Após tais encontros, foi deliberado que cada reunião 
acontecerá em uma comunidade, com a presença das demais lideranças, visando a 
adesão do consórcio e colaboração para o desenvolvimento deste. 

 

Considerações 

  As reuniões organizadas e promovidas pelo projeto têm proporcionado um 
amplo e produtivo debate junto à população negra - especialmente quilombola -, para a 
promoção de políticas públicas que buscam a igualdade de direitos raciais e sociais. O 
projeto também tem se mostrado um importante mediador entre as estruturas estatais e 
as comunidades para o planejamento e execução de ações afirmativas, valorativas e 
repressivas, no que tange à promoção de políticas públicas ligadas às questões raciais, o 
que, provavelmente, deverá ser potencializado no caso da filiação dos municípios ao 
SINAPIR.  
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Resumo 
Jenkins escreve (2006, p. 259 apud KELLNER 2008, p.695): “Precisamos reavaliar os 
objetivos da educação midiática, para que os jovens possam se ver como produtores 
culturais e participantes, e não simplesmente como consumidores, críticos ou não”. No 
caso do grupo da Viração, eles têm por objetivo mobilizar esse público para a promoção 
e a defesa dos direitos de adolescentes e jovens, possibilitando a construção de uma 
sociedade justa, participativa e plural através da educomunicação e da educação entre 
pares! Tanto que, há 18 anos, o grupo vem impactando a vida de milhões de pessoas por 
meio dos produtos de comunicação, que são produzidos de forma colaborativa por 
adolescentes e jovens Brasil afora. Além de trabalhar para o desenvolvimento integral 
dos sujeitos, o grupo já produziu vários produtos midiáticos. 
 

Palavras-chave: viração; educomunicação; comunicação colaborativa; comunicação e 
cidadania; comunicação das minorias. 
 

Apresentação 

De acordo com os textos apresentados na disciplina de Comunicação e 

Cidadania3, podemos perceber que, apesar  de estar presente em  ambientes  formais  de  

aprendizagem, a educomunicação  surgiu  e  predomina  nas  organizações  sociais,  que  

se  constituem  em  comunidades para a tomada de consciência e o exercício dos direitos 

e deveres do cidadão. Como diz Cecília Peruzzo em seus textos, é através da 

educomunicação que as utopias ganham significado e relevância além da legitimidade. 

Para contextualizar, trago como exemplo de Educomunicação, o trabalho da 
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Maria. gomes.fabiane@acad.ufsm.br  
3Ministrada pela profª Drª Liliane Dutra Brignol,  no curso de Comunicação Social da Universidade 
Federal de Santa Maria. 2021/1 
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Viração4, uma organização da sociedade civil que atua com comunicação, educação e 

mobilização social entre adolescentes, jovens e educadores. Para eles, a 

educomunicação contribui para a construção de um verdadeiro diálogo e uma real 

participação através de um conjunto de ações que busca ampliar a capacidade de 

expressão em espaços educativos, além de desenvolver o espírito crítico dos usuários 

dos meios de comunicação. 

A educomunicação se propõe a incentivar as condutas pela comunicação e 

educação necessárias para a promoção da autoestima e da inclusão social. Segundo o 

educador Paulo Freire, a educação eficiente tem como base a dialogicidade, em que 

educador e educando estão constantemente aprendendo um com o outro. Ele ressalta 

que o diálogo se pauta na troca e não na transferência.  

 Para Gramsci (1982), a educação como expressão política  é  o  que  impulsiona  

a  emancipação  da  classe  subalterna. No caso do grupo, não é só com o trabalho com 

os adolescentes e jovens, o Viração também presta consultoria e executam projetos nas 

temáticas de saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, educação e cultura. Esses 

projetos, claro, são sempre relacionados às juventudes e pensados transversalmente às 

questões étnico-raciais, de gênero e sexualidade. 

Paulo Freire (1987) concorda com Gramsci nessa perspectiva política e trabalha, 

a partir do oprimido, a ideia de uma educação dialógica como “prática de liberdade”, 

uma “educação que  é  comunicação”,  voltada  à  formação  crítica  de  interlocutores  

para  a  luta contra  a  opressão.  

Ainda sob a ótica de Paulo Freire (2002), o compartilhamento de informações 

configura-se num processo interacionista necessário à aprendizagem. Para ele, a 

educação e a comunicação estão presentes uma na outra, porque educar em si é um ato 

comunicativo. A comunicação, segundo Freire, é parte essencial desse desvelamento de 

consciência do mundo a partir do momento em que faz a mediação desse processo.O ser 

humano se reconhece como sujeito e está aberto a ter consciência do mundo a partir do 

momento em que tem direito de ter consciência, de refletir sobre sua real condição.  

                                                           
4 viração.org 
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Mata (2006) analisa a crescente exibição nos meios de comunicação de práticas 

políticas, como ampliação do espaço público e consequente fortalecimento da cidadania, 

no qual uma ampliação da noção de cidadania, permite o pensar do indivíduo como 

sujeito privado e livre de ação, ao indivíduo como criador de projetos. Para ela, a noção 

de cidadania é um recurso para se pensar o intercâmbio e a vinculação simbólica dos 

indivíduos em um espaço tornado comum pelas tecnologias da informação e pelos 

produtos midiáticos. 

Canclini (1995) entra neste diálogo, quando ele afirma que a comunicação não é 

eficaz se não inclui também interações de colaboração e transação entre uns e outros.E é 

a partir da globalização e desta queda de fronteiras que surgem novos campos de 

experiências desenvolvidas pelas tecnologias, que observa-se a profunda mudança no 

sentido da diversidade.  

Pelo olhar da globalização é criado uma nova maneira de se pensar o mundo, 

saindo da bolha das mesmas narrativas e conhecendo vivências novas. Segundo Martín-

Barbero (2003), é neste território que a comunicação age como um espaço fundamental 

para o reconhecimento do outro. E ao se perceber o outro, cai as fronteiras que 

constrangiam o campo da política e dos direitos humanos, tornando suas fronteiras 

móveis e carregando de sentido político os direitos das etnias, das raças e dos gêneros.  

Mártin-Barbero (2003) permite constatar que aquilo que acontece em um, 

produz efeitos no outro e que é preciso o reconhecimento das diferenças culturais, 

tradicionais, étnicas e raciais, tanto quanto as formas modernas de culturas de gênero ou 

dos homos e transexuais.  

O site do Viração, tem um espaço para apoio dos projetos com as opções para 

doação mensal ou única, nos valores de R$ 20, R$ 40, R$ 80 ou outro valor. O grupo 

tem perfil em três redes sociais - Facebook, Youtube e Instagram. Dois programas de 

atuação: Revista Viração - Publicação semestral por e para jovens que já está na sua 

117ª edição e a Agência Jovem de Notícias - Mobilização de jovens para produção 

midiática que atua em três áreas: Educação, Comunicação e Mobilização. Após 13 anos 

de atuação em São Paulo e uma rede articulada de adolescentes e jovens em 22 estados 
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e Distrito Federal, em 2016 o grupo fundou uma filial internacional chamada Viração & 

Jangada, com sede em Trento, na Itália. 

Áreas atuantes no Projeto Viração: 

Educação  - Acreditam na potência do encontro, da troca e da produção coletiva do 

conhecimento. Por isso, uma das frentes de atuação é a educação não formal de 

adolescentes e jovens. Oferecem duas formações: presenciais e à distância, com foco em 

comunicação, direitos humanos e participação cidadã, buscando tanto a apreensão de 

técnicas de produção em comunicação, quanto a sensibilização e ampliação de 

repertório sociocultural e político. Outro público atendido é o dos educadores e 

educadoras, visando multiplicar as metodologias de formação, produção midiática e 

mobilização social, através dos processos de formação também com esse público. 

Também prestam assessoria técnica na realização de processos, projetos e ações de 

educomunicação em escolas, organizações e empresas. 

Comunicação - compreendem como um direito humano, pois o grupo acredita que 

além de receber informação, todas as pessoas têm também o direito de produzir e 

difundir informações, opiniões e ideias; tendo acesso aos meios técnicos e materiais 

para isso. É por acreditar nisso que mobilizam os adolescentes e jovens no Brasil e no 

mundo para produzirem comunicação. A produção de conteúdo com, por e para 

adolescentes e jovens é uma dimensão importante deste trabalho. A comunicação 

possibilita colocar em prática os aprendizados das formações e exercer, 

deliberadamente, o direito humano à comunicação e liberdade de expressão.  

Outro fator importante no que se refere à comunicação, é que o grupo também 

acredita na comunicação como ato político. Dessa forma, ao produzirem comunicação, 

adolescentes e jovens podem trazer à tona sua visão de mundo e participar do diálogo 

social sobre diversos temas. Além disso, a comunicação é uma porta de acesso aos 

demais direitos. Por isso, desenvolve produtos especiais utilizando a metodologia 

educomunicativa, como revistas, cartilhas e livros! A produção de alguns desses 

produtos conta também com a parceria de outras redes, organizações sociais e 

instituições públicas. 
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Mobilização - A ideia de que meninas e meninos devem participar ativamente da 

construção de caminhos para melhorarem suas vidas e suas comunidades, vem 

ganhando força no Brasil. Esse esforço, certamente, converge com a ação dos próprios 

adolescentes e jovens, que reivindicam espaços de fala e manifestam, de diversas 

formas, suas demandas e juízos sobre as decisões que os cercam. É por isso que atuam 

na área de mobilização para incidência política! Os projetos buscam valorizar, 

sobretudo, a educação entre pares. Assim, são os próprios adolescentes e jovens que 

atuam como facilitadores e multiplicadores de ações! Os jovens realizam atividades de 

mobilização em defesa do direito à comunicação, dos direitos sexuais e reprodutivos e 

dos direitos de adolescentes e jovens. 

Apesar disso, a efetivação da participação dessa „galera‟ esbarra em desafios 

cotidianos. Seja por falta de estrutura, de metodologia, ou pela ausência de abertura para 

o diálogo. Superar esses desafios é uma tarefa tão difícil quanto fundamental para o 

fortalecimento da nossa democracia e para a superação das vulnerabilidades que afetam 

a vida dos adolescentes e jovens. Além de trabalhar para o desenvolvimento integral dos 

sujeitos, atuando também na implementação de uma comunicação integral e 

integradora. 
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Resumo  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), no Brasil há mais de 45 
milhões e 600 mil pessoas com deficiência, o que corresponde a mais de 23% da 
população do país. Apesar disso, a inclusão das pessoas com deficiência ainda não 
acontece de forma plena em nossa sociedade, o que ocorre também no acesso ao 
trabalho em instituições públicas e organizações privadas. Diante disso, o podcast 
realizado buscou expor a importância da inclusão das mulheres com deficiência em 
organizações públicas e privadas, ao dialogar e dar representatividade a duas mulheres 
com deficiência. Além disso, o conteúdo visa demonstrar quais principais barreiras são 
encontradas para acessibilidade destas mulheres nas organizações privadas e públicas, e 
como a sociedade em geral pode colaborar para a inclusão. 

Palavras-chave: mulheres com deficiência nas organizações; inclusão; podcast; podcast 
síntese; comunicação inclusiva. 
 
Apresentação 

Ao analisarmos o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho no 

Brasil, infelizmente nos deparamos com a desigualdade, diversas barreiras, falta de 

inclusão e acessibilidade. Percebemos que no mercado de trabalho existem grandes 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Direitos Humanos e Inclusão – Educação e Cidadania;  – 
Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2  Acadêmica do curso de Comunicação Social -  Relações Públicas da Universidade Federal de Santa 
Maria.annachrismontanet@gmail.com 
3 Acadêmica do curso de Comunicação Social -  Relações Públicas da Universidade Federal de Santa 
Maria. gomes.fabiane@acad.ufsm.br  
4 Acadêmica do curso de Comunicação Social -  Relações Públicas da Universidade Federal de Santa 
Maria maryarpdesucesso@gmail.com  
5 Acadêmica do curso de Comunicação Social -  Relações Públicas da Universidade Federal de Santa 
Maria reginamontanetrp@gmail.com. 
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desigualdades entre homens e mulheres em relação à atuação e à remuneração. 

Infelizmente, a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência ainda não 

acontecem de forma plena em nossa sociedade, as pessoas com deficiência ainda 

encontram muitas barreiras em diversos âmbitos, e dificuldades no acesso a direitos em 

sociedade, como a informação, a comunicação, a educação, o transporte, a cultura, o 

esporte, o lazer e o trabalho. 

Para ampliar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

houve, em 1991, a publicação da Lei n° 8. 213, que institui cotas para contratação de 

pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 (cem) funcionários e 

funcionárias. Essa Lei ficou conhecida como Lei de Cotas para Pessoas com 

Deficiência. Já no âmbito das instituições públicas, a  Lei nº 8.112, de 1990, conhecida 

como Estatuto do Servidor Público Federal, dispõe que, em concursos públicos, serão 

reservadas até 20% das vagas para pessoas com deficiência. Apesar dessas Leis, a 

inclusão deste grupo de pessoas ainda é um desafio para a sociedade brasileira. 

Metodologia 

 Para o desenvolvimento da atividade, o grupo pensou em abordar a temática de 

“Mulheres com Deficiência em Organizações Privadas e Públicas”, pois, dessa forma, o 

podcast contemplaria tanto o tema principal de deficiência, quanto o tema de gênero, de 

forma transversal. Assim, o podcast contou com a participação de Fernanda Taschetto, 

mulher cega, servidora pública da UFSM6, e Flávia Rosário, mulher surda, que 

desenvolve atividades na Primeira Igreja Batista (PIB) em Santa Maria, com as 

intérpretes Grace Mendes e Vivian Pires da CAED7 da UFSM, e a colaboração de Alice 

Lautert, da PIB. 

 Pautas abordadas no podcast8: Mulheres cegas e deficiência visual nas 

organizações - experiência pública; Mulheres surdas e deficiência auditiva nas 

                                                           
6 Universidade Federal de Santa Maria 
7 Coordenadoria de Ações Educacionais da Universidade Federal de Santa Maria 
8  Projeto da disciplina Diversidade e Inclusão nas Organizações - ministrada pela Profª Drª Camila 
Marques -
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80NzYzZTg2Yy9wb2RjYXN0L3J
zcw== 
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organizações - experiência privada; Fatores que determinam a empregabilidade da 

mulher com deficiência; Participação familiar no incentivo à busca de independência; 

Capacitismo nas Organizações;As empresas estão preparadas e adaptadas para receber 

um(a) colaborador(a) com algum tipo de deficiência? 

Segundo os relatos quando falamos de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, uma manifestação ainda muito recorrente de preconceito é o capacitismo: a 

discriminação da pessoa pela sua deficiência, considerando-a incapaz de exercer uma 

atividade ou função por não se enquadrar em um ideal de corpo humano. Pesquisas 

demonstram que 85% das empresas afirmam que só contratam pessoas com deficiência 

por causa da Lei de Cotas. Com relação ao ingresso e permanência no mercado de 

trabalho, o apoio familiar é muito importante. Para todas as pessoas, ter o suporte da 

família contribui para o desenvolvimento pessoal e sua independência.  

Neste episódio nós conversamos sobre mulheres com deficiência em 

organizações privadas e instituições públicas, e, constatamos que nossa sociedade está 

longe de promover a inclusão social. O direito humano de acesso ao trabalho de forma 

digna ainda não é proporcionado à grande parte das pessoas com deficiência.  

O que a atividade prática agregou para a vida profissional do grupo 

Anna Christina:  Na minha opinião, a atividade proporcionou que pudéssemos 

compreender e analisar, de forma prática, conteúdos abordados teoricamente ao longo 

da disciplina “Diversidade e Inclusão nas Organizações”, com ênfase no tema de 

Deficiência e, de forma transversal, de Gênero. Além disso, acredito que a metodologia 

da atividade, realizada em grupo, possibilitou o desenvolvimento de aspectos 

importantes para a atuação profissional. Por meio do processo, foi possível buscar 

aperfeiçoar nossas relações interpessoais, desenvolver ações de diálogo e atuar em 

equipe, questões que considero que serão encontradas também em atuações no mercado 

de trabalho, em instituições públicas ou no terceiro setor. Por fim, destaco a alegria e 

gratidão por ter obtido conhecimento humano, social e cidadão sobre as pessoas com 

deficiência, tema que me muito me interessa, e que mostra como a Comunicação é 
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importante para a melhoria de nossa sociedade, tanto nesse tema quanto em muitos 

outros, como os trabalhados na disciplina Diversidade e Inclusão nas Organizações.   

Fabiane: Com certeza, essa atividade prática fortaleceu o meu 

comprometimento com as questões abordadas, na crença de que sim, é preciso dar 

espaços, dar a oportunidade de referencialidade, pois a partir do momento que damos 

voz a quem tem muito o que dizer e tem pouco espaços, calibramos o olhar de quem, 

vive fora desta realidade e por este motivo desconhece fatos importantes que como 

profissionais da comunicação nos deparamos a todo momento. Apresentamos o 

exemplo da Fernanda, servidora pública, que pode ser facilmente encontrada na 

Biblioteca setorial do CCNE9 da UFSM, e que nos atenderá  com a satisfação de ser 

merecedora do lugar que conquistou a base de muitos estudos, de muita parceria, dos 

familiares e amigos que gravaram por horas fitas cassetes para que ela pudesse ter a 

oportunidade de estar no quadro funcional da UFSM. E falar orgulhosa que até ensina 

seus colegas a manusear o computador sem precisar utilizar o mouse. Ou ouvir a Flavia, 

defender o uso da língua libras, que sim, é um direito solicitar intérpretes nas 

organizações e que ela  pode ser tão competente e inteligente como qualquer um dos 

seus colegas. Mulheres que tiveram momentos difíceis, mas que os superam e que estão 

ali, para contar e dar exemplos de que podem. Fernanda além de trabalhar como 

servidora, ministra cursos de audiodescrição, Flávia trabalha junto à comunidade surda 

da sua Igreja, ou seja, não se limitam às suas bolhas, também "ensinam a pescar”. E foi 

muito bom, colocar em prática o meu conhecimento na edição de vídeos, de podcasts e 

de peças gráficas, todos pensando em como melhorar a acessibilidade. Legendas na cor 

amarela, para facilitar a leitura, letras sem serifas para facilitar a compreensão, fundo 

preto para melhorar o contraste. A gente sempre acha que poderia ter feito melhor. Mas 

a semente foi plantada. Que outros programas melhores surjam após esta iniciativa. Sou 

grata de ao retornar à Facos, poder presenciar e fazer parte desta grande mudança. 

Marya: É sempre bom conhecermos a realidade que é diferente da nossa, 

entender as dificuldades e desafios que essas mulheres com deficiência passam nos 

                                                           
9 CCNE - Centro de Ciências Naturais e Exatas da Universidade Federal de Santa Maria 
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ajuda a abrir a mente e ter mais empatia pelas pessoas, nós como futuras profissionais 

de relações públicas temos a missão de levar até as empresas a cultura de acessibilidade, 

tornar uma empresa acessível deveria ser um hábito desde a construção dos princípios 

de uma organização, que possamos levar isso e conseguir tornar as empresas mais 

inclusivas e igualitárias para receber toda pessoas com qualquer diferença. 

Regina: Para mim, foi uma grande felicidade poder desenvolver conhecimento 

sobre essa temática que admiro e tenho grande afeição e, ainda, poder aprender sobre os 

desafios e conquistas por meio da trajetória de cada uma das mulheres entrevistadas. 

Ademais, acredito que o trabalho em grupo me possibilitou desenvolver aspectos que 

considero fundamentais em uma pessoa e principalmente para um profissional da área 

da Comunicação como o ouvir, o respeito, o diálogo, a compreensão do outro e a 

empatia - o que foi muito preciso em nosso grupo.  

Percebemos que apesar dos avanços, ainda há muito o que progredir para a 

inclusão no trabalho e em todos os âmbitos sociais, que devem ser acessíveis a todas as 

pessoas, de forma igualitária. Por isso é importante que ações em busca da inclusão 

social sejam tomadas por nosso governo, pelas organizações e por cada um e cada uma 

de nós. Através do conhecimento e da prática de ações corretas, do apoio e 

reivindicação à promoção da acessibilidade em toda sociedade, e ter em mente que 

podemos colaborar para o desenvolvimento de um mundo mais igualitário e justo! 
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Resumo  
 
O trabalho destaca a contribuição do Laboratório de Ensino e Pesquisas em Geografia 
Humana (LEPGHU) para o ensino, a pesquisa e a extensão. O projeto piloto do 
Laboratório objetiva desenvolver metodologias de ensino de Geografia Humana para 
auxiliar a formação inicial e continuada de professores de Geografia, bem como 
contribuir com a qualificação das práticas pedagógicas escolares na Educação Básica, 
prezando pela formação cidadã dos estudantes e dos docentes da Educação Básica e 
Superior. Acredita-se que as atividades de ensino, pesquisa e extensão contribuam com a 
formação docente, estimulando a inovação pedagógica em sala de aula na Educação 
Básica e promovendo o aprimoramento da aprendizagem dos estudantes sobre Geografia 
Humana. 
 
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Extensão; Pesquisa; Cartografia; 
Multiletramentos. 
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Introdução 

No Brasil, quando a Geografia começou a abrir caminhos para sua inserção na educação, 

era ensinada como plano de fundo de outras disciplinas de modo a gerar uma promoção 

de sentimentos patriotas referentes ao território nacional, conforme Vlack (2004). Assim, 

predominava uma Geografia bem mais descritiva e contemplativa, uma Geografia 

ingênua e desarticulada da realidade. Pouco a pouco, com a emergência de correntes 

pedagógicas mais críticas e reflexivas, esse modo cringe10 de ensinar Geografia, começou 

a ser questionado, fazendo com que se perceba a importância de recomendar “novas” 

estratégias e propostas metodologias para o ensino da disciplina.  

A Geografia, enquanto disciplina escolar, possui um papel central na compreensão do 

mundo. Segundo Callai (2013), seu papel é facilitar que o aluno entenda que está 

estudando aquilo que tem relação com sua vida experienciada cotidianamente, isto é, com 

o lugar onde vive e conhece. Isso “[...] tem que ser feito de modo que o aluno se sinta 

parte integrante daquilo que está estudando, pois o que nos interessa é [...] formar o 

cidadão dando ao aluno as condições de reconhecer-se como sujeito que tem uma história 

[...]” (CALLAI, 2013, p. 136). 

 Essa busca em produzir uma Geografia mais reflexiva e pautada na promoção da 

autonomia e da cidadania em sala de aula, precisa levar o estudante a conhecer e a 

intervir na realidade onde vive (e estuda) mediante o ato de (re)pensar a sociedade 

contemporânea que é marcada pela fluidez e pelo dinamismo nas relações e na 

organização do espaço. Tais objetivos podem se apoiar em diferentes linguagens e 

metodologias de ensino. A utilização de (geo)tecnologias11, da Multimodalidade e dos 

                                                           
10Expressão usada na internet para se referir a “vergonhoso”, “ultrapassado” ou “fora de moda ou de 
contexto”. 
11Termo usado para expressar as tecnologias e as geotecnologias. Ressalta-se que "As geotecnologias 
podem ser entendidas como as novas tecnologias ligadas às Geociências, as quais trazem avanços 
significativos no desenvolvimento de pesquisa, em ações de planejamento, em processos de gestão, 
manejo e outros tantos aspectos relacionados a estrutura do espaço geográfico. Essas considerações 
tornam-se importantes à medida em que profissionais de diversas áreas atuam diretamente com questões 
espaciais " (LAUDARES, 2014, p. 22). 
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Multiletramentos12, neste sentido, emergem frente a essa discussão e podem se colocar 

como um campo de investigação e de qualificação da Educação Básica, que precisa ser 

explorado e debatido enquanto possibilidade teórica e metodológica. Obviamente, que se 

precisa observar todas as questões que envolvem as desigualdades socias e falta de 

infraestrutura nas escolas, todavia, dentro das condições de possibilidade, essas 

estratégias metodológicas e de ensino-aprendizagem se tornam essenciais. 

Partindo dessas premissas, criou-se o Laboratório de Ensino e Pesquisas em Geografia 

Humana (LEPGHU), que visa articular as necessidades do ensino de Geografia 

contemporâneo e dar subsídios a uma formação de estudantes e de professores de 

Geografia, pautada na “inovação” pedagógica e na valorização do espaço vivido dos 

estudantes. Neste sentido, o LEPGHU tem como foco desenvolver metodologias de 

ensino-aprendizagem de Geografia Humana, prezando pela integração entre os 

conhecimentos dos acadêmicos, escolares e a construção de uma relação mútua de 

aprendizagem entre docentes e estudantes, especialmente, das redes públicas, isto é, 

preza-se por uma relação de horizontalidade entre escola e universidade na produção e 

difusão de saberes escolares. Além disso, o projeto se dedica a pesquisas voltadas para a 

compreensão do espaço geográfico, especialmente, urbano, por meio de técnicas 

cartográficas, que podem subsidiar o entendimento da realidade local e, 

consequentemente, a promoção de práticas pedagógicas voltadas ao lugar.  

O projeto piloto está pautado no desenvolvimento de práticas extensionistas e de 

divulgação científica sobre Geografia Humana, a serem realizadas em conjunto com 

estudantes da Graduação, Pós-graduação e Docentes de Geografia (da Educação Básica e 

do Ensino Superior), na produção e aplicação de propostas pedagógicas sobre as 

temáticas da Geografia Humana, bem como promovendo a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, o trabalho destaca a contribuição do LEPGHU 

para o tripé da universidade.   

                                                           
12Segundo Batista, Becker e Cassol (2019), os Multiletramentos, baseados na Pedagogia dos 
Multiletramentos, proposta pelo Grupo de Nova Londres, são práticas pedagógicas que buscam valorizar 
a diversidade social contemporânea, bem como valorizam a Multimodalidade, que, por sua vez, pode ser 
entendida com a multiplicidade   de   linguagens, modos   ou   semioses nos textos (verbais ou nãos) que 
utilizamos atualmente. 
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Sobre o LEPGHU e sua atuação 

 

Como resultados parciais do LEPGHU, apontamos que inicialmente foram sistematizados 

os projetos de pesquisa e extensão a serem realizados e registrados no Gabinete de 

Projetos do Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE), da UFSM. Além disso, 

elaborou-se uma identidade visual para o Laboratório, apresentada na Figura 1, como 

forma de promover a identificação e potencializar o sentimento de pertencimentos dos 

estudantes e docentes participantes de suas atividades. 

 

Figura 1: (A) Logo principal do Laboratório; (B) Logo secundário. 

 
Fonte: Elaborado por Andrade Mídias, 2021. 

 

O projeto de extensão do Laboratório foi intitulado “LEPGHU: pensando 

metodologias de ensino de Geografia Humana para a Educação Básica” (nº 055422) e 

trata diretamente de práticas extensionistas a serem realizadas em Instituições de Ensino 

da Educação Básica. Para tanto, conta-se com a parceira da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zenir Aita (com o 7º ano do Ensino Fundamental) e do Colégio Tiradentes 

da Brigada Militar (com a 1ª série do Ensino Médio), Santa Maria/RS (Figura 2), como 

espaços de inserção dos estudantes para atividades nas aulas de Geografia com as 

docentes das Instituições.  

 

Figura 2: Mapa de localização das Instituições parceiras do LEPGHU, 2021. 
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Fonte: Elaborado por Maurício Rizzatti, 2021. 

Para a efetivação da realização de atividades extensionistas, os estudantes da 

Graduação estão acompanhando aulas (assistindo remotamente) das professoras das 

Instituições de Ensino para compreender o funcionamento das mesmas e conhecer as 

turmas. Com base nisso, serão desenvolvidas e aplicadas as atividades, construídas com a 

participação/avaliação das professoras da Educação Básica, prezando pelo uso de 

(geo)tecnologias, Multimodalidade e Multiletramentos13, dentro do contexto de cada 

Instituição e dos conteúdos programáticos de cada turma.  

 

Considerações Finais 

Espera-se que o projeto subsidie a efetiva implementação do LEPGHU e que 

promova a formação docente (inicial e continuada), assim como colabore com os 

estudantes da Educação Básica para a compreensão de conceitos voltados a Geografia 

Humana. Por fim, aponta-se que as atividades, pautadas na indissociabilidade de ensino, 

pesquisa e extensão, tem potencial de promoção de um ensino público, gratuito e de 

qualidade. 

 

                                                           
13Entre as ferramentas já definidas para uso nas Instituições de Ensino, destacamos os jogos das Plataformas Classtools 
(https://www.classtools.net/) e Escape Facory (https://escapefactory.me/#/), bem como o software de cartomática Philcarto 
(http://philcarto.free.fr/). Porém, outras serão inseridas ao longo do ano. 
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Resumo 
 
O presente trabalho apresenta reflexões acerca da educação em direitos humanos no 
contexto do ensino superior com estudantes migrantes e refugiados(as) da Universidade 
Federal do Paraná. Para tanto, buscamos trazer as percepções e vivências dos(as) 
próprios estudantes, compartilhadas em uma atividade prática proposta na disciplina 
“Migração, Refúgio e Direitos Humanos”, que integra o Programa de Formação 
Suplementar: Ciclo de Acolhimento Acadêmico para Estudantes Refugiados. A partir de 
relatos e desenhos criados pelos estudantes migrantes foi possível discutir diferentes 
percepções sobre a relação entre direitos humanos, educação, justiça e a realidade da 
migração no país.  
 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Migrações internacionais; Refúgio. 

 

Introdução 

 A relação entre educação e direitos humanos torna-se cada vez mais importante, 

especialmente em razão da importância do direito à educação para o acesso aos demais 

direitos humanos. No caso das populações mais vulneráveis, como de migrantes e 

refugiados(as), essa garantia também perpassa pelo respeito às diferenças culturais, pela 

acessibilidade linguística no país de acolhimento e pelo acesso à informação. 

Diante dessa realidade, diversas instituições de ensino superior no país têm 

atuado no âmbito da pesquisa, ensino e extensão para promoção de direitos humanos de 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso 
de Extensão da AUGM.  
2 Professora da Universidade Federal do Paraná, coordenadora do Grupo de Pesquisa Nupesul - Nucleo de 
Pesquisa em Direito Público do Mercosul PPGD//UFPR, email: tatyanafriedrich@yahoo.com  
3 Doutoranda em Direito na Universidade Federal do Paraná, Mestre e Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Maria, email: bertoldojaque@gmail.com  
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migrantes e refugiados(as), desde a oferta de disciplinas com essa temática, assessorias 

e cursos em diversas áreas do conhecimento, até a facilitação de procedimentos para 

ingresso desse público em nível de graduação e pós-graduação. Assim, a presença de 

estudantes migrantes e refugiados(as) na universidade tem sido fundamental para refletir 

sobre a diversidade no ensino superior, a inclusão, bem como uma oportunidade para 

repensar métodos e práticas pedagógicas.  

A partir desse contexto, o objetivo do trabalho é discutir sobre a educação em 

direitos humanos a partir da percepção de estudantes migrantes e refugiados(as) na 

Universidade Federal do Paraná, socializadas na disciplina “Migração, Refúgio e 

Direitos Humanos”, realizada em março de 2020. A atividade proposta aos(às) 

alunos(as) foi a de elaboração de desenhos4 com o tema justiça e direito no país de 

origem que, posteriormente, foram apresentados aos demais colegas da classe para  

debates e reflexões motivadas pela docente. 

 

Resultados, discussões e análises 

Desde 2013, por meio do Programa de Extensão Política Migratória e 

Universidade Brasileira, a Universidade Federal do Paraná atua no acolhimento e 

promoção de direitos humanos da população migrante e refugiada no Brasil. Com 

caráter interdisciplinar, o programa conta com a participação de estudantes e professores 

de diferentes áreas de atuação, como Direito, Letras, Ciência da Computação, 

Psicologia por meio de assessoria jurídica, aulas de português, aulas de informática e 

assistência psicológica às comunidades migrantes.  

Além disso, em razão das atividades de extensão foi possível identificar uma 

grande demanda por parte de migrantes e refugiados(as) em Curitiba-PR para o acesso 

ao ensino superior ou reingresso, que foi viabilizada pela criação do Programa 

Reingresso ainda em 2014 (UFPR, 2014). Regulamentado pela Resolução 13/14, o 
                                                           
4 A escolha metodológica para realização da atividade já foi objeto de reflexão no artigo “Metodologias 
visuais na educação em direitos humanos com estudantes migrantes na UFPR” publicado pela Revista X, 
v. 16, n. 2, 2021.  
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Programa normatiza o acesso de refugiados(as) ou migrantes com visto humanitário que 

“tenham iniciado cursos superiores em instituições de ensino no estrangeiro” aos cursos 

de graduação da UFPR. Complementar à modalidade do reingresso, desde 2018, a 

UFPR desenvolveu um processo seletivo exclusivo com vagas suplementares para o 

ingresso de migrantes com visto humanitário ou refugiados(as) na instituição.  

Conforme a pesquisa de Ruano (2019, p. 144), entre 2014 e 2018, foram 

admitidos 52 estudantes pelos programas de ingresso, sendo a maioria de nacionalidade 

haitiana (32) e os demais da Síria, Benin, Congo, Guiné-Bissau, Peru, República 

Democrática do Congo e Venezuela. Assim, diante da diversidade cultural, social e 

linguística desses estudantes, a UFPR também passou a oferecer o Curso de 

Acolhimento Linguístico e Acadêmico que, em 2019, transformou-se no Programa de 

Formação Suplementar: Ciclo de Acolhimento Acadêmico para Estudantes Refugiados 

(PSF-Refugiados). Por meio do Programa, os estudantes migrantes passam por um ano 

letivo diferenciado, intercalando disciplinas dos cursos escolhidos com outras voltadas à 

“adaptação, acolhimento, integração e inserção do estudante migrante à vida 

universitária e social do país” (UFPR, 2019a). 

Nesse contexto, a disciplina “Migração, Refúgio e Direitos Humanos”, que 

integra o ciclo de formação suplementar, está orientada pelos princípios da educação em 

direitos humanos e da construção de “relações sociais mais equitativas e democráticas” 

(UFPR, 2019b). Dentre os objetivos da disciplina está o estudo de temas relacionados 

aos direitos humanos e migrações, de modo que os(as) estudantes também possam 

perceber-se como sujeitos de direito no processo de criação de uma cultura de direitos 

humanos e dos princípios da “igualdade de direitos” e “reconhecimento e valorização 

das diferenças e das diversidades” (BRASIL, 2018, p. 45). Nesse sentido, o 
Acesso a direitos humanos pressupõe, primeiramente, conhecê-los, apropriar-
se deles, afinal, ninguém reivindica um direito se não sabe que o possui, se 
não o percebe dentro da sua própria realidade cultural e linguística. Por isso, 
para além de conhecer sobre as regras e estruturas de funcionamento da 
sociedade brasileira por meio da organização das leis, normas e da 
Constituição Federal, trata-se de perceber o direito e os direitos humanos 
como instrumentos de emancipação e proteção contra toda e qualquer forma 
de exploração e violação (FRIEDRICH; BERTOLDO, 2021, p. 466).  
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Para alcançar os objetivos da disciplina, buscou-se estabelecer o diálogo com 

os(as) estudantes com a criação de espaços de partilha e construção comum de 

conhecimentos. Assim, por meio de narrativas visuais e orais, os(as) estudantes 

puderam partilhar e debater sobre as suas percepções acerca da justiça, dos direitos 

humanos e da realidade social nos seus países de origem.  

Apesar de muito diferentes, os relatos apresentados evidenciaram elementos 

comuns, a exemplo do descontentamento dos(as)  estudantes com a realidade social e 

política em seus países, bem como a associação entre direito e simbologias relacionadas 

ao poder, como a balança, a deusa da justiça, a lei escrita e edifícios imponentes. Entre 

as diversas realidades apresentadas, os(as) estudantes relataram sobre a negação de 

direitos básicos, como saúde e educação, as desigualdades sociais e de gênero, as 

dificuldades para acessar os sistemas de justiça e a situação de violência.  

 

Considerações  

 Diante das realidades partilhadas pelos(as) estudantes e das novas dinâmicas a 

partir da inclusão educacional de migrantes e refugiados(as), pode-se afirmar a 

importância da educação em direitos humanos no processo de transformação social, 

principalmente na inclusão social e valorização da diversidade. Para além de 

compreender o direito como simples exercício por parte dos poderes instituídos, trata-se 

de perceber “os direitos humanos como um campo semântico em aberto para ser 

significado coletivamente a partir da diversidade e da pluralidade de vozes e saberes 

presentes na sociedade” (FRIEDRICH; BERTOLDO, 2021, p. 480).  
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Ser Parte del Juego.  

El Arte como Herramienta de Transformación Social1 
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Resumen 

El presente trabajo busca compartir algunas reflexiones surgidas, durante la pandemia, 

en el desarrollo de dos Proyectos de Extensión que hacen de la música una herramienta 

de transformación social: El Coro-Escuela y la Orquesta Escuela de la UNMDP. Nos 

interesa reflexionar sobre la construcción de estrategias de aprendizaje colectivo a partir 

de la música, en un tiempo donde la virtualidad impacta fuertemente en las 

desigualdades sociales ya existentes. Cuáles fueron las características del Baúl viajero: 

una propuesta lúdica y pedagógica que surge como respuesta a una necesidad concreta 

construir dispositivos accesibles. Así como interrogarse desde la Extensión 

Universitaria, los modos posibles de intervenir en el fortalecimiento de los andamiajes 

vinculares que garanticen el desarrollo de los procesos de infancias, en tiempos donde la 

precariedad de los vínculos es signo de época. 

Palabras-clave 

Infancias- Juego- Vulnerabilidad- Música- Derechos Humanos 
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Introducción 

El año 2020 fue difícil para todos y todas, a raíz de la pandemia covid-19. 

Especialmente para las niñas y los niños que, en función de su cuidado, se vieron 

restringidos los procesos de aprendizaje y los espacios de socialización y juego 

compartidos con sus pares. 

El presente trabajo busca compartir algunas reflexiones que surgieron de la creatividad 

que hubo que poner en juego para adecuar y re-crear las actividades durante la 

pandemia, en dos proyectos dependientes del Programa de Acción Comunitaria de la 

Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hacen de la 

música una herramienta de transformación social.  

El CORO-ESCUELA y la ORQUESTA-ESCUELA, trabajan territorialmente desde el 

2018 sobre las prácticas de infancias, centrados en la promoción de los derechos de los 

niños y niñas y en el fortalecimiento del entramado comunitario y sociocultural que 

albergan dichas prácticas.  Cada uno de estos proyectos, enraizados en comunidades 

alcanzadas por los Centros de Extensión Universitaria, trabaja con una población 

infantil que presenta necesidades concretas de atención, especialmente afectadas en 

tiempos de distanciamiento y aislamiento social.  

 

Objetivo del trabajo 

El presente trabajo se propone intentar responder dos interrogantes claves que nos 

guiaron en el proceso de adecuación de nuestra tarea en el contexto de la pandemia. En 

primer lugar, nos preguntamos cómo aportar en la construcción de estrategias de 

aprendizaje colectivo a partir de la música, en un tiempo donde la virtualidad impacta 

fuertemente en las desigualdades sociales ya existentes. Así como también, nos 

interrogamos acerca de los modos posibles de intervenir en el fortalecimiento de los 

andamiajes vinculares que garanticen el desarrollo de los procesos de infancias, en 

tiempos donde la precariedad de los vínculos es signo de época. 
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Metodología 

El trabajo es producto de un proceso inicial de Sistematización de la experiencia de 

referencia, un proceso diferenciado de registro, ordenamiento, interpretación y 

reconstrucción del proceso realizado, de los factores que han intervenido en él, cómo se 

han relacionado entre sí y  por qué lo han hecho de ese modo (Jara, 1994). Este proceso 

colectivo, se asentó en  la línea de la Problematización Recursiva (Fernandez A.M., 2013), 

una herramienta metodológica de la investigación-intervención en el campo de problemas 

de la subjetividad. En el marco de esta especificidad metodológica, tanto los procedimientos 

de elucidación crítica como de indagación de las implicaciones habilitan las condiciones de un 

pensar hacer con-entre-otros. 

Análisis y reflexiones 

En tiempos donde las desigualdades sociales existentes se han visto profundizadas por 

el marco de la pandemia, la planificación del trabajo situado en territorio ha afrontado 

grandes desafíos. En el Coro-Escuela y la Orquesta-Escuela participan niños y niñas que 

atraviesan condiciones de vida fuertemente precarizadas, donde la desigualdad y el 

desamparo, se instalan de manera permanente naturalizándose a través de varias 

generaciones. En este contexto, los adultos encargados de acompañar las crianzas, así 

como las instituciones que ejercen funciones de protección y sostén, se ven 

desbordados, impactando fuertemente sobre los procesos que habilitan el derecho a  ser 

niños y niñas. 

Con el inicio de la pandemia, los vínculos iniciados empezaban a debilitarse, las 

participaciones de las familias fueron espaciándose, íbamos perdiendo los lazos de 

comunicación construidos. Comenzamos a preguntarnos qué estaba pasando y que 

estrategias podíamos implementar para fortalecer aquellos vínculos. Las familias y los 

niños y niñas manifestaban su interés pero también las dificultades para sostener su 

participación.   

Lewkowicz y Corea (2001) nos ayudaron a intentar entender dónde estábamos parados, 

Ambos autores sostienen que las instituciones garantes de la constitución de las 
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infancias como lo eran la familia y la escuela, se han disuelto en las formas conocidas. 

Siguiendo esta línea, Bauman (2002) agrega que borradas esas garantías en una 

sociedad de consumo y globalizada, nos encontramos ante la disolución del sentido de 

pertenencia social del ser humano para dar paso a una marcada individualidad, y una 

marcada precariedad en los vínculos humanos. Asi, el ser humano no encuentra tierra 

firme para ser y relacionarse con los demás. Nos preguntamos aquí, cuáles son las 

prácticas de infancia que sostienen el lugar que las niñas y los niños ocupan en esta 

sociedad liquida, al decir del autor, para dar cuenta de modos de sentir, pensar y actuar 

signados por la vertiginosidad de los cambios y el “salvese quien pueda”, sin estructuras 

solidas de las que ceñirse.  

En este escenario, con el propósito de aportar en la construcción de esas prácticas de 

infancias tan necesarias, y teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social 

preventivo, se decidió trabajar para construir espacios donde los niños y las niñas 

puedan encontrar momentos de infancias, experiencias de disfrute y juego compartido, 

atravesados por la  música que convoca a ambos proyectos. 

En primera instancia, se realizaron varias propuestas en la virtualidad que pusieron, en 

primer plano, las desigualdades sociales que las dificultades en el acceso a la 

conectividad, reproducen y magnifican. Construir dispositivos accesibles para todos y 

todas, fue la motivación para seguir pensando en otros modos posibles para la 

construcción de esos espacios de juego y aprendizaje.   

En esta línea, surge el Baúl viajero: una propuesta lúdica y pedagógica que tuvo como 

propósito principal, aprender jugando, construir espacios de aprendizaje colectivo y 

hacer lazo entre las familias. Un estar cerca, quedándonos en nuestras casas. Una 

invitación a niños, niñas, adultos y adultas a ser parte del juego, que llegaba a cada casa 

y se quedaba por cinco días, para luego de las medidas de sanitización correspondientes, 

seguir su camino a visitar otro hogar.  

Diseñadas y confeccionadas artesanalmente por nuestro equipo docente, este manojo de 

herramientas de juego y aprendizaje, invitaban a una experiencia compartida de 

encuentro entre las familias y la música. Rompecabezas musicales, memotest de 
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sonidos, teatro de sombras, construcción de cotidiáfonos, y un cuaderno de viaje en el 

que se plasmaba lo vivido en cada hogar para compartirlo con las otras familias. El 

aprendizaje, la música y el juego, fueron los hilos que impulsaron momentos familiares 

de encuentro, espacios de creatividad hacia el interior de los hogares y el tejido de  

vínculos comunitarios entre las familias y entre estas con la música.  

Byung-Chul Han (2020) sostiene que los rituales son acciones simbólicas que 

transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una 

comunidad. Permiten que una comunidad reconozca en ellos sus señas de identidad. 

Nos dice el autor, “tenemos que inventar y recuperar nuevas formas de acción y juegos 

colectivos que se realicen más allá del ego, el deseo y el consumo, y que creen 

comunidad.  El Baúl viajero aparece como una invitación a crear esos rituales, a modo 

de construcción de un espacio-tiempo familiar de juego y aprendizaje, que también 

sucede en otras casas, donde otras familias comparten ese ritual y saben de la existencia 

de ese  ritual compartido. Un entramar experiencias que aportan a la construcción de 

comunidad. Winnicot (1971) sostiene que en el juego, tanto el niño como el adulto, 

pueden crear y usar toda la personalidad. El jugar  tiene un lugar y un tiempo. Es 

universal, promueve el crecimiento y es un instrumento de comunicación con los otros.   

Si algo nos ha mostrado esta pandemia es lo ligados que estamos, lo profundamente 

entramados, nos dice Denise Najmanovich (2020). La pandemia nos ha obligado a 

mirarnos, encontrarnos y reconocernos. Pero también nos ha traído el desafío de 

repensar las prácticas y los modos de vincularnos. 

Aquí, es donde la práctica extensionista, tiene el desafío de con-mover las dinámicas 

vinculares y las formas del lazo, a partir de la construcción de otros encuentros posibles 

y modos distintos de entretejer-nos.   

 

Consideraciones finales 

La emergencia de la crisis global que trajo la pandemia, ha configurado especificidades 

en los territorios, necesidades puntuales y abordajes situados. La Extensión 

Universitaria ha tenido que re-pensarse y reinventarse ante este nuevo contexto, para 
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poder dar respuesta desde el compromiso social y los desarrollos territoriales que son 

los pilares fundantes de sus prácticas.  

El Coro-Escuela y la Orquesta-Escuela, en diálogo con la comunidad en la que se 

encuentran inmersos, se han propuesto en estos tiempos, aportar  en la construcción de 

espacios donde los niños y niñas puedan sentirse a salvo y acompañados por la música, 

sus pares y los adultos y las adultas encargadas de acompañar esas infancias.  

Entendemos que es necesario crear redes de apoyo, redes vinculares de actores e 

instituciones, encargados de guiar las prácticas de crianzas, para que puedan desplegarse 

procesos de subjetivación que favorezcan el desarrollo integral de lo/as niño/as, 

especialmente en poblaciones inmersas en procesos de vulnerabilizacion social de larga 

data. 

Y el Baúl viajero, en este contexto, se constituyó en una herramienta que, reconociendo 

que las desigualdades también determinan las formas en las que se atraviesa una 

pandemia, ha hecho posible  encontrar un modo de no quedarse afuera del juego, de 

vincularse familiar y colectivamente. Un ser parte de un ritual que, a la vez que invita al 

encuentro y al juego compartido, construye identidad y comunidad. 
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Atuação de Estudantes de Enfermagem na Campanha de Vacinação 
Contra a Covid-19: Relato de Experiência1 
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Laís Mara Caetano da Silva CORCINI ⁶  

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil; 
Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, Brasil; 
 
Resumo 
 
Com o intuito de frear a disseminação do vírus causador da Covid-19, a vacinação se 
torna protagonista no controle da pandemia. Na medida que a vacinação vai 
avançando, faz-se necessário que as pessoas estejam dispostas e engajadas a atuar nas 
campanhas de vacinação. Com isso, acadêmicos de Enfermagem da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) se tornaram voluntários para atuar como 
vacinadores e apoio no cadastramento das pessoas, além de sanar as principais 
dúvidas dos usuários em relação à vacina. Desse modo, foi importante para os 
acadêmicos participar desse momento histórico na saúde, no qual todo o globo está 
envolvido, além de contribuir com habilidades fundamentais para uma profissão que, 
além de saberes técnicos, exige compromisso social. 
 

Palavras-Chave: Vacinação; Covid-19; Estudantes. 

 
                                                           

1 Trabalho apresentado no Eixo 5– Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, voluntária nas ações de 
vacinação contra o covid-19, email: camiilagoulart35@gmail.com 
3 Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, voluntária nas ações de 
vacinação contra o covid-19, email: luiza.silveira.oliveira@hotmail.com 
⁴  Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, voluntária nas ações de 
vacinação contra o covid-19, email: cathypietra22@gmail.com 
⁵  Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, voluntária nas ações de 
vacinação contra o covid-19 , email: patriciaportoalmeida@gmail.com 
⁶  Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, Doutora em Ciências. 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, voluntária nas ações de 
vacinação contra o covid-19 email: laismara_silva@hotmail.com 
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Introdução 

A Coronavirus disease 19 (Covid-19) é uma doença infecciosa causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), considerada um grave problema de saúde pública em 

todo o mundo. As manifestações clínicas podem ser leves ou extremamente graves, 

precisando de hospitalização e podendo levar a óbito. Dentre as manifestações mais 

críticas da doença está a sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, 

insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, pneumonia grave, 

necessidade de suporte respiratório e internações em unidades de terapia intensiva 

(BRASIL, 2021). Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2021), 

uma em cada seis pessoas com Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve 

dificuldade respiratória. As pessoas idosas ou com comorbidades têm maior 

probabilidade de desenvolver a forma grave da doença (OPAS, 2021). Se tratando de 

uma doença viral, o tratamento mais eficaz é a prevenção, sendo a vacinação a principal 

forma para o controle da pandemia. 

 

Objetivo 

Relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem na vacinação contra a 

Covid-19 no interior do Rio Grande do Sul. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca da 

participação voluntária dos acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) na campanha de vacinação contra a Covid-19. As ações de 

vacinação acontecem em vários pontos do município, em turnos matutino e vespertino, 

oportunidades nas quais os estudantes se deslocam para atuar como vacinadores e 

apoio no cadastramento das pessoas. Foi realizada uma capacitação com os 

acadêmicos por meio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPeS), em 
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seguida, foi organizada uma escala de participação para que todos os interessados 

contribuíssem. Em todas as ações está presente um docente responsável pela 

supervisão dos acadêmicos. 

 

Resultado, discussão e análise 

Foi realizado um cadastro com os estudantes interessados, que preencheram 

um formulário por meio do Google, indicando sua disponibilidade para estar 

presente nas ações. Após, foi criado um grupo em um aplicativo de mensagens com o 

intuito de facilitar a organização e o diálogo com os voluntários, sendo que este grupo 

conta com dois coordenadores e atualmente conta com a participação de 256 

voluntários vinculados à UFSM, entre vários cursos da saúde, incluindo Enfermagem. 

Os estudantes de graduação de enfermagem a partir do 5º semestre podem atuar como 

vacinadores, o que se faz extremamente importante, visto que, desde o início da 

pandemia da Covid-19, esses estudantes tiveram as aulas práticas canceladas pela 

situação epidemiológica e para a segurança de todos. Além disso, a partir do 1º 

semestre qualquer estudante pode participar da coleta de dados e orientar os usuários 

que comparecem às ações. Além da ação voluntária beneficiar os estudantes com a 

experiência de se aproximar da sociedade em um momento pandêmico, contribui 

significativamente para o avanço da vacinação no município e, consequentemente, no 

controle das internações causadas pela Covid-19, tendo em vista uma grande demanda 

para vacinar em relação aos profissionais vinculados ao município. 

 

Conclusão 

Os estudantes do curso de graduação em enfermagem e do curso técnico de 

enfermagem são maioria nas campanhas de vacinação, contribuindo como 

vacinadores, sendo indispensáveis para o andamento da vacinação no município. 

Ressalta-se que o profissional de Enfermagem é considerado essencial na educação 

em saúde, sendo uma de suas atribuições orientar, planejar e executar cuidados que 
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envolvam a população, o que faz desses profissionais protagonistas no momento atual. 

Desse modo, é importante que os estudantes desenvolvam essas habilidades, desde a 

graduação, e tenham a oportunidade de participar de atividades de extensão 

universitária como estas, que proporcionam reflexão, aprendizado e interação com um 

público diverso. 

 

Referências 
Organização Pan-Americana de Saúde. Folha Informativa sobre Covid-19. 2021.. 
Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em: 01 de ago de 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Brasília, 2021.. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus>. Acesso em: 01 de ago de 2021. 
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Aprendizajes Universitarios en el Proceso de Organización Colectiva 

de las Personas en Situación De Calle1 
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ALEGRIA4;  Gerardo SARACHU5; Unidad académica del Servicio Central de 

Extensión y Actividades en el Medio. Universidad de la República 
 
Resumen 
 
La ponencia profundiza en las características del trabajo de extensión universitaria a 
partir de la interlocución con colectivos sociales organizados. Lo planteado toma como 
punto de partida la experiencia compartida con el proyecto de extensión Desigualdades 
y conflictos en relación a la situación de calle desarrollado por un equipo 
interdisciplinario universitario de la Universidad de la República junto al colectivo de 
personas en situación de calle Ni todo está Perdido, en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay. Esta experiencia desencadena un proceso que interpela las políticas del 
Servicio Central de Extensión de la Universidad precipitando el diseño de un Programa 
Integral Temático en clave de estrategias colectivas para la vida digna como 
alternativas al encierro y calle. 
 
Palabras-clave: colectivo; extensión; Uruguay; situación de calle, encierro. 
                                                           

1 Trabajo presentado en el Eje4: Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión, V Congresso 
de Extensão da AUGM.  
2 Docente del Área de Estudios de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria del Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, Uruguay. Militante 
antimanicomial. Magíster en Psicología Social (FP-Udelar), Licenciada en Psicología (FP-Udelar), email: 
dulcinea.cardozo@gamil.com 
3  Docente del Área de Estudios de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria del Servicio Central 
de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, Uruguay. Magíster en 
Economía Social y doctoranda en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento,  
email: ceciliamatonte@gmail.com  
4 Docente del Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y 
del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de la República (Udelar), Uruguay. Candidata a Doctor en Antropología de la Udelar. 
Magister en Ciencias Humanas opción Antropología de la Región de la Cuenca del Plata (FHCE-Udelar). 
Diploma Superior en Antropología Social y Política (FLACSO-Argentina), Licenciada en Ciencias 
Antropológicas (FHCE-Udelar), email: natalia.montealegre@cseam.udelar.edu.uy 
5 Docente del Área de Estudios de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria del SCEAM de la 
Universidad de la República. Asistente Social, Magíster en Servicio Social por la Universidad Federal de 
Río de Janeiro, Diplomado en Sociología del Trabajo cursando actualmente doctorado en Ciencias 
Sociales opción Trabajo Social en Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR, email: 
gerardo.sarachu@cseam.udelar.edu.uy 
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Introducción 

Las reflexiones que siguen provienen de un trabajo conjunto entre un equipo docente de 

la unidad académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 

(SCEAM) de la Udelar y el equipo del proyecto de extensión «Desigualdades y 

conflictos en relación a la situación de calle»6, junto con el colectivo Ni Todo Está 

Perdido (Nitep), expresión organizativa del movimiento de personas en situación de 

calle en Uruguay. 

En una primer etapa el equipo de SCEAM desarrolla un proceso de extensión 

universitaria a partir de un trabajo compartido en actividades directas con NITEP, co-

coordinadas conjuntamente con el equipo del proyecto. Este proceso, entendido como 

de co-producción, permite superar algunos sentidos extractivistas de la producción 

universitaria para orientarse a identificar nuevas posibilidades que surgen en la relación 

con los propios sujetos que viven los procesos, los padecen y se plantean alternativas. A 

partir del despliegue de esta primer etapa y ante la constatación de las múltiples y 

valiosas iniciativas relacionadas a las instituciones de encierro (cárcel y manicomio) y 

su vinculación con “la situación de calle”, es que surge la pregunta de cuál sería la 

mejor manera de aportar a una respuesta integral, desde una estructura central de la 

Udelar, a la problemática de la “situación de calle”, ampliar los actores involucrados en 

torno a la búsqueda de alternativas para la vida digna y a su vez nutrir este campo de 

problemas de un modo articulado.  

De esta forma, como resultado de la primer etapa de trabajo iniciamos la construcción 

de un Programa Integral Temático que denominamos -provisoriamente- Estrategias 

colectivas para la vida digna: alternativas al encierro y calle.  

                                                           

6 Dicho proyecto fue aprobado en la Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento de Trayectorias 
Integrales 2019-2021 de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad 
de la República. El equipo universitario está integrado por: Sandra Leopold (FCS), Fiorella Ciapessoni 
(FCS), Sebastián Aguiar (FCS), Leticia Pérez (FCS), Marcelo Rossal (FHCE), Cecilia Etchebehere 
(FCS), Laura Zapata (FCS), Walter Ferreira (FCS), Sofía Lans (FCS), Martín González (FCS), Diego 
Castrillejo (FCS). 
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En la Udelar las experiencias de los programas integrales son una referencia en la 

construcción de respuestas permanentes y articuladas en los territorios7 y tienen como 

base el modelo de Universidad Latinoamericana y la concepción de integralidad 

(FEUU, 1999; Tommasino et al., 2014) que propone la articulación de las funciones 

universitarias (extensión, investigación y enseñanza), las disciplinas y los sabres. 

 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1) Promover la divulgación de una experiencia de extensión de la Universidad de la 

República  mediante la articulación entre áreas centrales y diferentes Facultades con 

relación dialógica junto al colectivo de personas en situación de calle, NITEP. 

2)  Exponer algunos avances en relación a los desafíos de la integralidad mediante el 

involucramiento de diferentes servicios universitarios con el campo-tema vinculado a 

las alternativas colectivas para una vida digna con relación al encierro y situación de 

calle. 

3)  Identificar algunos de los componentes que propician el trabajo en red (red de 

extensión, trabajos inter áreas, campañas públicas, articulación intersectoriales, entre 

otros) produciendo insumos para la definición de políticas académicas en materia de 

extensión y relacionamiento con el medio. 

4)  

Materiales y Métodos (Metodología)  

                                                           

7 La estrategia territorial tiene en el programa Apex en la zona del Oeste de Montevideo una larga 
construcción en más de dos décadas de trabajo con múltiples servicios universitarios y expresiones 
barriales y comunitarias diversas. El Programa Integral Metropolitano (PIM) en la zona este de 
Montevideo y área metropolitana ya lleva una década de construcción y constituyen plataformas 
importantes para el conjunto de la Universidad y su vinculación con las redes socio-territoriales. La 
apuesta a programas integrales temáticos también constituye una estrategia de relacionamiento con el 
medio que genera interesantes sinergias para el accionar universitario tanto en Montevideo como desde 
los Centros Regionales en el Interior del país. 
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Este trabajo se propone una construcción interdisciplinaria, que parte de la disposición a 

producir en común y desencadenar movimientos que implican la aceptación al 

cuestionamiento de los saberes existentes y aquellos que se consideran necesarios en 

cada situación. Este aspecto relacional, resulta relevante para comprender las estrategias 

metodológicas de extensión y sus aportes para producir en común y salir a la búsqueda 

junto a las organizaciones sociales a fin de movilizar los recursos, conocimientos, 

potencias, saberes y propuestas necesarias ante las diversas problemáticas. 

Teniendo el foco en las relaciones sociales, es que el acompañamiento de la experiencia 

incorporó también a su metodología algunos elementos de la etnografía colaborativa 

(Rappaport, 2018). Desde nuestro punto de vista, la labor de extensión es siempre en co-

labor (Carenzo et al, 2019), intercambios diversos, confrontaciones múltiples, lecturas 

cruzadas y mutuas interpelaciones son elementos sustantivos y constituyentes. Por 

tanto, lo que aquí presentado es parte resultado de ese trabajo junto con los otros 

equipos universitarios y con el colectivo NITEP. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

El trabajo desplegado en este proceso de trabajo nos permitió definir tres ejes temáticos 

como organizadores académicos, a partir de las que se desprenden las acciones 

vinculadas al Programa, con la proyección de promover propuestas entrelazadas de 

extensión, investigación y enseñanza. Estos ejes entendemos nos permiten disputar 

relaciones no tuteladas con colectivos integrados por personas con trayectorias vitales 

signadas por continuum de la violencia institucional (Bourgois, 2001; Rosal, 2013) 

como también disputar otras formas de inclusión social:  1. Construcción de propuestas 

colectivas para la vida digna, atravesada por tres dimensiones: trabajo, vivienda y salud. 

Las mismas se identifican como los motivos principales para permanecer en la calle y/o 

quedar en calle luego del egreso de la cárcel o el manicomio (Ciapessoni, 2019). 

propuestas en en diálogo con colectivos y organizaciones sociales (Cooperativas, 

sindicatos, colectivos de la Economía solidaria)  que promuevan el apoyo mutuo y redes 

de solidaridad. 2.  Potenciar los cuidados entre pares en clave de movimiento social y 
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los entramados comunitarios. Es necesario problematizar las concepciones de cuidado 

que transversalizan las prácticas vinculadas a este campo de problemas (Di Iorio, 2016) 

cómo también los lugares de los equipo técnicos ¿Cómo producir colectivamente el 

cuidado? ¿Cómo ampliar las concepciones de cuidado? 3. Fortalecimiento de las 

tentativas organizacionales autogestionarias a partir de colectivos sociales existentes y 

emergentes  que permitan resistir, denunciar y crear.  

 

Consideraciones  

Se trata de impulsar la recuperación del sentido de las propuestas universitarias, el 

reconocimiento y la interpelación mutua, estimulando que desde los ámbitos de 

cogobierno y a través de las prácticas universitarias se coloque a la Universidad 

autónoma al servicio de la sociedad, en conexión con sus necesidades, aportando a la 

crítica y a la construcción de alternativas para que la educación superior se constituya 

como un bien público y social que fortalezca la democratización sostenida y 

permanente. 
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Resumen 
 
Dentro de las actividades que se realizan en Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias de la Universidad de Chile están las actividades de extensión, como este 
proyecto, que se realizó con diez jóvenes de edades entre 17 y 25 años que presentan 
discapacidad intelectual para el apoyo a la inserción laboral. Ellos son parte de una 
escuela especial y agrícola de la comuna de Puente Alto, dentro de la ciudad de 
Santiago. 

 

Palabras-clave 

Extensión; discapacidad intelectual; inclusión laboral; agrícola 

 
 
Introducción 

Este proyecto se relaciona directamente con la escasa incorporación al ambiente laboral 

de personas con discapacidad, una vez egresados de sus escuelas. Es por ello, que se 

diseñó una propuesta educativa centrada en desarrollar aprendizajes significativos, 

favoreciendo el contacto con la naturaleza y teniendo la posibilidad de interactuar con 

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentado al Eje 4 – Formación Ciudadana, derechos humanos e inclusión del V 
Congresso de Extensión de AUGM.  
2 Médico Veterinario Universidad de Chile, email: cbardon@veterinaria.uchile.cl  
3 Médico Veterinario Universidad de Chile, Doctora en ciencias silvoagropecuarias y veterinárias, email; 
jacornej@uchile.cl 
4 Psicóloga Universidad de Chile, Magister en desarrollo cognitivo, email; evelyn.gajardo@uchile.cl 

1288



                              
sistemas agropecuarios, este tipo de actividades, para las personas en situación de 

discapacidad, promueven el desarrollo de la autonomía, la confianza en sí mismo, la 

autoestima, la mejora en la motricidad y el desarrollo de habilidades sociales, lo que 

facilita la inclusión social. 

Específicamente, el proyecto consistió en generar instancias de talleres prácticos, 

trabajando en el manejo, cuidado y producción de invernadero, lombricultura y 

gallinero de postura, a través de talleres realizados en parte vía telemática y el resto de 

manera presencial en instalaciones de la granja de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias de la Universidad de Chile. 

 

Objetivos 

Implementar talleres laborales para la formación de competencias en el área agrícola, 

mediante la interacción con sistemas productivos específicos, considerando 

herramientas para la inserción laboral de estudiantes con discapacidad intelectual y 

motora del centro educacional Nueva Creación de la comuna de Puente Alto, Ciudad de 

Santiago. 

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Para dar cuenta del logro del objetivo, se diseñó un curso de capacitación con 

metodología de taller, que corresponde a una actividad presencial de 2 horas 

pedagógicas semanales en Mundo Granja de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias de la Universidad de Chile, durante 18 semanas.  

La estructura del curso consta de tres módulos de aprendizaje, el primero consiste en la 

adquisición de habilidades relacionadas con el trabajo en Invernadero, el segundo dice 

relación con la Lombricultura y el tercero con el trabajo en Gallinero, éstos se focalizan 

en el inicio del proceso productivo y su trayecto hacia la “cosecha”. 
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Los participantes asisten a cada sesión en grupos pequeños y se dividen en tres módulos 

de aprendizaje, que estarán funcionando simultáneamente. Luego de finalizar un 

módulo, el mismo grupo pasará al siguiente, y luego al tercero, hasta finalizar el curso. 

La didáctica en cada módulo incluye el uso de TICs y actividades prácticas en terreno, 

con materiales pertinentes a cada actividad. 

Cada módulo considera una evaluación final para certificar el logro de los aprendizajes 

esperados a partir de criterios de evaluación establecidos, que son los siguientes: 

Módulo 1: 

Cuidado y manejo de 

cultivos  de hortalizas bajo 

invernadero 

Identifica todas las etapas del sistema de producción 

orgánica y las etapas de preparación de suelo para 

siembra 

Elabora almácigos de manera apropiada y los 

transplanta de manera apropiada a la cajoneras 

Monitorea los cuidados que requiere el crecimiento de 

las hortalizas 

Aplica técnicas apropiadas para la eliminación de la 

maleza y el control de plagas 

Evalúa la calidad de los productos para distribución y 

venta 

Módulo 2: 

Cuidado y manejo de 

lombricultura 

Distingue el material orgánico y sus etapas 

efectivamente 

Aplica técnicas de manejo y monitoreo del material 

orgánico 

Evalúa la condición del compostaje de acuerdo a su 

preparación para el arneado (separación de lombrices 
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del humus) 

Envasado 

Evalúa el proceso de producción del humus 

Módulo 3: 

Cuidado, manejo y 

producción de gallinas de 

postura 

Identifica las características propias de las gallinas de 

postura 

Aplica los cuidados periódicos a los espacios de la 

granja 

Identifica los tipos de alimento para su distribución 

Identifica las características de una gallina enferma 

Recolecta huevos de manera apropiada 

 

Cada evaluación de competencias tendrá una ponderación del 25% del curso, lo que 

hace un total de 75%. El 25% restante, se complementa con evaluaciones de 

comportamiento y participación durante todo el curso. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Se considera como resultado inicial, la activa participación de los estudiantes en los 

talleres. Del mismo modo, pese a la adversidad de la situación sanitaria actual, se han 

logrado los aprendizajes esperados en los 3 módulos planificados. Los jóvenes 

aprendieron de producción, manejo y cuidado de invernadero, lombricultura y gallinero.  

Cabe señalar que es necesario continuar avanzando en este tipo de iniciativas, con la 

finalidad de generar posibilidades laborales para las personas en situación de 
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discapacidad. Además del establecimiento de actividades de extensión de la universidad 

que le permitan ser un aporte a la sociedad y el entono en que se encuentra inserta. 

 

Consideraciones  

Para lograr los objetivos propuestos, fue necesario realizar una exhaustiva planificación 

de actividades, tanto en aspectos educativos, como de habilitación de espacios y 

materiales que permitieran el logro de los aprendizajes. En este sentido, es necesario 

que las Universidades cuenten con los profesionales idóneos para responder a las 

necesidades de las personas en situación de discapacidad y del entorno en general.  

Si bien es cierto que el proyecto está logrando los resultados esperados, es necesario que 

este tipo de actividades sean de carácter permanente y con la evidencia que se está 

logrando recabar con este proyecto, se considera factible continuar desarrollando 

actividades con estas características. Es fundamental avanzar en los procesos de 

inclusión educativa y laboral. 
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Resumo 

Conforme mostram as projeções, a tendência é que cada vez mais a população idosa 
mundial aumente. Dessa maneira, a Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI/UNESP se destaca, já que busca a inclusão dos idosos no meio universitário, 
além de promover grande troca de conhecimentos através de palestras, cursos e oficinas. 
Isso possibilita além da troca de experiências, a criação de vínculos com os idosos e 
diminui a sensação de solidão. 
 
Palavras-chave: Idosa; Inclusão; Envelhecimento; Qualidade de Vida; UNESP. 

 

Introdução 

De acordo com as projeções feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), até junho de 2021 estima-se a população total do Brasil em 213 milhões e o 

Índice de Envelhecimento (IE), que é a relação entre a população idosa e os jovens do 

país, em 49,51. Para o ano de 2047, espera-se que a população brasileira seja de 233 

milhões e o IE de 129,75 resultando então, em uma população idosa (IBGE, 2018). 
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Com o crescimento da população idosa nota-se que esta parcela de cidadãos ainda é 

alvo frequente de discriminações no âmbito familiar, econômico e social. É de suma 

importância que esse paradigma seja quebrado e que uma nova visão sobre a velhice 

seja disseminada de forma a manter os idosos mais ativos e promover o seu 

empoderamento, ou seja, a sua emancipação individual, buscando ter o domínio sobre a 

própria vida. Dessa forma, a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) entra em 

pauta para auxiliar os idosos nesse processo (OLIVEIRA; SCORTEGAGNA; 

OLIVEIRA, 2015). 

Em 2001, a UNATI foi institucionalizada como projeto de extensão da Universidade 

Estadual Paulista - UNESP pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária/PROEX. Com 

esse projeto, atividades sociais são desenvolvidas visando manter os idosos ativos 

socialmente. Ela está presente em 21 campi da UNESP, inclusive no campus de 

Sorocaba, onde suas atividades tiveram início em 2008 por meio de palestras, oficinas, 

cursos de idiomas e informática, voltados para o público da terceira idade e continuando 

até os dias atuais (MARQUES; BOTURA JR; DINIZ, 2011).   

 

Objetivos 

Buscar sempre a melhora na qualidade de vida das pessoas da terceira idade, ao incluir 

os idosos no meio acadêmico universitário e promover a troca de vivências e 

conhecimentos entre as mais diversas gerações. 

 

Metodologia 

Antes da pandemia da COVID-19 disseminada no início de 2020, os idosos realizavam 

suas inscrições na portaria da UNESP/Sorocaba e assim, já estavam aptos para 

participar do projeto e de todas as atividades que eram oferecidas presencialmente. 

Contudo, atualmente as inscrições presenciais foram cessadas e os idosos estão 
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recebendo o convite por meio das redes sociais para participarem das atividades, as 

quais passaram a ser oferecidas de forma on-line. 

As principais atividades promovidas pela UNATI são cursos, palestras, oficinas e 

workshops. Elas são totalmente gratuitas e agora são feitas de maneira remota, através 

da plataforma Google Meet, contando com a participação dos discentes dos cursos de 

Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Ambiental do campus, além do 

corpo administrativo e dos docentes dos cursos, assim como voluntários e bolsista, 

sendo realizadas por meio do supervisionamento do professor coordenador do projeto. 

Os cursos, que possuem uma duração média de 2 horas semanais por aproximadamente 

4 meses, são ministrados pelo próprio aluno bolsista do projeto, com vagas ilimitadas no 

ensino à distância. O bolsista e os alunos voluntários são responsáveis pela confecção 

das apostilas e tutoriais, assim como listas de exercícios e demais tutorias, trazendo 

sempre uma linguagem mais facilitada para a compreensão do público idoso. Cursos de 

idiomas, informática, tablet e celulares já ocorreram, sendo que atualmente, os idosos 

estão tendo aulas de Espanhol Básico e Smartphone. 

Já as demais atividades promovidas, como palestras, oficinas e workshops são 

realizadas em parceria com outras instituições e profissionais especializados, que são 

convidados para exporem seus conhecimentos de acordo com as suas áreas de 

formação. Em parceria com os discentes de outro projeto de extensão do campus, o “Ao 

Vivo e em Cores”, eles ministram quatro oficinas de redes sociais para os idosos, 

voltadas para o aprendizado do Google Meet, Facebook, Instagram e Youtube, 

plataformas amplamente utilizadas atualmente. A palestra sobre “Espaço Pets” também 

foi realizada e contou com a presença de alunos do Curso de Medicina Veterinária da 

UNISO, orientando sobre os cuidados, adoções e alimentação dos pets. 
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Resultados e Discussões 

A UNATI vem impactando positivamente a vida de idosos ao longo dos anos, só em 

2018 foram cerca de 490 participantes nas atividades promovidas pelo projeto de 

extensão, já que 240 participaram do evento de comemoração dos 10 anos do projeto. 

Geralmente, após o término de uma atividade é realizada uma pesquisa de satisfação, 

que visa melhorar a qualidade do conteúdo que é trazido anualmente. Alguns feedbacks 

recebidos foram de que participar da UNATI auxiliou na diminuição da sensação de 

solidão, ao aumentar o seu círculo de amizade, além de possibilitar a comunicação com 

pessoas distantes e fazer tarefas do cotidiano através de smartphones ou computadores. 

Atualmente, os idosos estão em período de adaptação do uso das tecnologias digitais e 

plataformas como o Google Meet, sendo imprescindível ensinar o passo a passo básico 

de todas as funcionalidades dessas plataformas, para integrar o idoso à nova realidade 

da nossa sociedade, como a que foi realizada através de uma oficina on-line oferecida 

pelos alunos do projeto “Ao Vivo e em Cores”, conforme mostra a figura 1. 

 Figura 1: Realização de uma 
oficina on-line em parceria com o 

“Ao Vivo e em Cores”. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Desse modo, para o segundo semestre de 2021, algumas atividades que estão no 

planejamento e foram aprovadas pela PROEX, estão descritas no quadro 1: 

Quadro 1: Atividades da UNATI para o 2º Semestre/2021. 
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Nome da Atividade Breve descrição Duração 

Oficina - recicláveis Confecção de objetos manuseando materiais recicláveis. Agosto 

Curso de Smartphone Ensino das principais funcionalidades dos dispositivos, com a sua 
devida manipulação e configuração. 

Agosto -
Dezembro 

Palestra sobre descarte de 
medicamentos 

Esclarecimentos e instruções sobre como descartar corretamente os 
medicamentos. 

Outubro 

Estatuto do Idoso Palestra sobre assuntos jurídicos (leis e direitos dos idosos). Outubro 
 

Espera-se, assim, que exista não apenas o aprendizado de novos conhecimentos, mas 

também que a experiência dentro da UNATI seja prazerosa e que, amizades sejam 

formadas, diminuindo o isolamento enfrentado pelos idosos, principalmente durante a  

pandemia. Ademais, os discentes que participarem do projeto vão poder crescer 

profissionalmente, aprendendo sobre empatia, paciência e manejo de tempo, além de 

contribuirem com uma população que necessita de muito carinho, atenção e cuidado. 

 

Considerações 

Conclui-se que a UNATI/Sorocaba, através das atividades oferecidas, está integrando os 

idosos com a UNESP, o que é fundamental para o seu bem-estar social, já que o mundo 

tecnológico está sempre em constante avanço. 

Assim, ao ocuparem a mente com atividades como palestras, cursos e oficinas, eles 

acabam diminuindo a solidão e melhorando a sua qualidade de vida, o que contribui 

para um envelhecimento saudável, principalmente por estarem atualizados com os 

novos meios de comunicação, além de plataformas e aplicativos que são extremamente 

úteis para facilitar suas vidas. Por isso, a UNATI pretende continuar crescendo cada vez 

mais por Sorocaba e região para impactar positivamente um número cada vez maior de 

idosos que estejam precisando de auxílio. 
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Resumo simples 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de extensão universitária em 
andamento junto ao Fórum Estadual Permanente de Assistência Social - FEPAS, espaço de 
organização e participação da sociedade civil que atua no controle social da política de 
assistência social em Santa Catarina/Brasil. O projeto de extensão é desenvolvido a partir de 
três grandes eixos de atuação: educação permanente em temáticas pertinentes à participação, 
controle social e políticas públicas; participação e acompanhamento dos espaços de discussão 
e encaminhamentos do Fórum com aporte teórico-técnico e; resgate histórico e construção de 
acervo memorial. Destaca-se a relevância do desenvolvimento de ações universitárias que 
contribuam com a sociedade de forma efetiva a partir da qualificação no que diz respeito à 
participação social e formação de cidadania. 
 
 
Palavras-chave: Participação; Controle Social; Política de Assistência Social; Extensão 
Universitária. 
 
 
Introdução 
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(FEPAS/SC). 
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A política de assistência social integra o tripé da Seguridade Social, estando inscrita na 

Constituição Federal de 1988. Regulamentada em 1993 por meio da Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS, a política assegura um dos princípios constitucionais mais 

emblemáticos da nova Carta, traduzido pela “participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis” (BRASIL, 1988). A LOAS traduziu esse princípio por meio da criação do Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS, cujo objetivo é o de promover o controle social desta 

política pública e contribuir para o seu permanente aprimoramento considerando as 

necessidades da população brasileira. Sua constituição deve se dar de forma paritária 

assegurando a representação governamental e da sociedade civil. 

A aprovação da lei e a instituição do CNAS desencadeou um processo de mobilização 

da sociedade civil em todo o território nacional para garantir a constituição dos conselhos nas 

esferas estaduais e municipais. Na particularidade do estado de Santa Catarina, em 1994 foi 

constituído o Fórum organizativo da Sociedade Civil, com a finalidade de organizar a 

sociedade civil, objetivando lutar pela estruturação da política de assistência social em âmbito 

estadual e pela criação do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS. É neste processo 

que se originou o Fórum Estadual Permanente de Assistência Social de Santa Catarina - 

FEPAS, cuja atuação se manteve desde então com a finalidade de ser um espaço coletivo de 

organização política da Sociedade Civil atuante na política de assistência social no estado. 

A Pandemia causada pela Covid-19 colocou novas demandas para a organização deste 

espaço coletivo e foi neste contexto que surgiu a iniciativa de estabelecer uma parceria entre 

as/os docentes e discentes autores desse resumo e o FEPAS por meio de um projeto de 

extensão universitária. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar a experiência de 

extensão universitária em andamento junto ao FEPAS, explicitando a relevância do 

desenvolvimento de ações universitárias que possam contribuir com a sociedade de forma 

efetiva na qualificação das ações no campo da participação social e formação de cidadania. 
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O protagonismo da sociedade civil na construção da política pública de assistência social 

em Santa Catarina 

 

A instituição da política de assistência social no estado de Santa Catarina guarda um 

histórico interessante. A necessidade de concretização das garantias constitucionais e da 

afirmação do direito à assistência social assegurado na LOAS motivou a organização de um 

Seminário Estadual preparatório para a Conferência Nacional de Assistência Social de 1993, e 

a criação de uma Comissão Interinstitucional de Assistência Social envolvendo setores da 

sociedade civil, dos movimentos sociais e demais sujeitos sociais comprometidos com a 

implementação da assistência social como política pública (VIEIRA, 1998). 

Essa Comissão organizou a I Plenária Estadual de Assistência Social de Santa Catarina 

em março de 1994, com o intuito de dar visibilidade à recém-sancionada LOAS. A Plenária 

teve a participação de amplos sujeitos envolvidos com a política, entidades governamentais e 

não-governamentais e como um de seus resultados ocorreu a criação do FEPAS. Seus 

objetivos contemplavam o fomento à construção do sistema descentralizado e participativo de 

assistência social; a preparação dos setores da sociedade civil e órgãos governamentais e não-

governamentais para criação do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e 

implantação dos Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS no Estado; assim 

como, a divulgação da LOAS e promoção de debates acerca da Política de Assistência Social 

(VIEIRA, 1998).  

A atuação do FEPAS foi fundamental para a criação do Conselho Estadual de 

Assistência Social. Esse feito demandou uma redefinição de seu escopo de atuação, buscando 

articular e fortalecer os diferentes espaços de participação social. Desde a sua origem o Fórum 

tem se mantido ativo, atuando como protagonista nas diferentes pautas que perpassam a 

assistência social no estado.  

Nessa linha, o presente projeto de extensão se constitui como uma estratégia para dar 

seguimento ao fortalecimento do exercício de cidadania e controle social visando contribuir 

para o aprimoramento dos processos coletivos de organização e de participação da sociedade 

civil via FEPAS. O desenvolvimento das atividades está centrado em três grandes eixos: 
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i) Educação permanente em temáticas pertinentes ao Fórum  

 Essa ação contempla iniciativas de formação e educação permanente com a finalidade 

de contribuir para o aprimoramento da representação como função inerente do controle social. 

Ademais, intenciona contribuir na articulação e fortalecimento da participação dos três 

segmentos de representação da sociedade civil7. As atividades contemplam o mapeamento de 

demandas e necessidades para formação continuada; proposição e execução de espaços de 

formação permanente sobre controle social (cursos, reuniões, palestras); articulação com 

instâncias que possam contribuir para a formação continuada; execução de um curso para os 

novos conselheiros após eleições do Conselho Estadual de Assistência Social que ocorreu em 

junho de 2021; fomento de discussão e reflexão sobre o controle social e pautas relativas à 

representação junto ao CEAS/SC nos espaços de encontro coletivo do FEPAS e; inserção em 

instâncias de participação de outras políticas sociais e de direitos sociais com o objetivo de 

articular os debates e agenda de lutas do FEPAS. 

ii) participação e acompanhamento de reuniões e demais espaços de discussão 

Essa ação visa contribuir no dimensionamento da dinâmica e dos processos internos 

do FEPAS, incluindo revisão dos instrumentos e rotinas por meio da participação nas reuniões 

do fórum; assessoramento à elaboração do planejamento anual; avaliação e proposição de 

ajustes nos instrumentais técnicos internos (atas, memória de reunião, encaminhamentos, 

fluxograma). As atividades também contemplam o aporte teórico e técnico às reuniões e aos 

encaminhamentos realizados com vistas à qualificação da participação interna e da atuação 

dos seus integrantes nos espaços controle social. 

iii) resgate histórico e construção de acervo memorial do FEPAS 

Essa ação contempla as atividades de pesquisa, registro e sistematização de 

informações sobre a história da formação e atuação do FEPAS na defesa e implantação da 

política de assistência social em Santa Catarina. Neste escopo também será realizado o 

mapeamento das organizações e atores sociais que tiveram atuação relevante em defesa desta 

política pública. Para tal, estão sendo consultados trabalhos acadêmicos, publicações, 

                                                           
7 Constituem os três segmentos: as entidades e organizações da Assistência Social; as entidades e organizações dos 
trabalhadores do SUAS; e os representantes ou organizações de usuários da assistência social de âmbito estadual.  
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arquivos do Conselho e do Fórum e ainda, serão realizadas entrevistas com sujeitos que 

tiveram participação destacada nas atividades ao longo do período de atuação do coletivo. 

 

Considerações  

 

A plena tradução do princípio constitucional da “participação da sociedade nos 

processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas” 

(BRASIL, 1998) encontra na sua materialização empecilhos à sua efetivação. A participação 

institucionalizada aliada ao contexto pós-ditadura militar passou por um longo processo na 

tentativa de ultrapassar os institutos da democracia burguesa – que possui no momento da 

participação nas urnas sua maior expressão –, com sérios obstáculos à construção de uma real 

democracia com efetiva participação no país (PAIVA; ROCHA; CARRARO, 2010). 

O certo é que essa concretização é um esforço cotidiano de amplos setores da 

sociedade que buscam além de democratizar as ações do Estado, imprimir nele os interesses e 

demandas dos setores mais subalternizados da sociedade, afirmando os direitos sociais como 

necessidades da classe trabalhadora e dever do Estado. 

Esse é o princípio da atuação do Fórum Estadual Permanente de Assistência Social e 

no qual se insere nosso projeto de extensão universitária. Mesmo considerando o cenário 

político e social de profunda polarização e ataques às instâncias democráticas, iniciativas 

como essas renovam a importância do protagonismo e da participação da sociedade civil nos 

espaços públicos. Nesse contexto, a proposta de extensão universitária aqui descrita contribui 

como estratégia para fortalecer e qualificar as ações desenvolvidas pelo FEPAS e pela 

sociedade civil no controle social desta política pública e colabora para o fortalecimento da 

relação entre Universidade e sociedade. 
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Resumen 

Se relata la experiencia de la incorporación de contenidos relacionados con la 
Perspectiva de Género en la formación universitaria, con el objetivo de que les 
estudiantes integren esta mirada en sus recorridos educativos y profesionales futuros, 
para la comprensión de las inequidades sociales producidas por el ordenamiento de 
género y la deconstrucción de estereotipos y prácticas discriminatorias. Se analiza la 
experiencia del Seminario de Prácticas Socio comunitarias de la Facultad de 
Humanidades, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
Palabras-clave 

Género; Perspectiva de género; Prácticas socio comunitarias; Formación universitaria 
 
Introducción 

La Perspectiva de Género es una categoría analítica factible de ser incorporada 

metodológicamente para interpretar desigualdades sociales. Surgida desde el feminismo, 

se inserta en el paradigma de las epistemologías críticas. Es una estrategia de 

intervención que nos permite problematizar las inequidades y proponer formas de 

revertirlas, señalando cómo es y  las maneras de construir cómo debería ser. Implica una 

forma de mirar el mundo, considerando las relaciones entre los géneros a partir de esta 

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 –  Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión. 
Feminismos, género y disidencias, del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América  Latina, Lic. en Bibliotecología y 
Documentación, Ayudante Graduada, Departamento de Prácticas Socio comunitarias, Facultad de 
Humanidades, UNMdP.  
3 Especialista en Docencia Universitaria, Lic. en Bibliotecología y Documentación, Coordinadora del 
Depto. de Prácticas socio comunitarias. Prof. asociada, Depto. de Ciencia de la información, Fac. de 
Humanidades, UNMdP. 
4 Especialista en Docencia Universitaria, Prof. En Letras, Ayudante Graduado, Depto. de Prácticas Socio 
Comunitarias, Depto. de Ciencia de la Educación, Depto. de Ciencia de la Información, Fac. de 
Humanidades, UNMdP.  
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construcción, que como tal, puede ser transformada y transformadora. ”El análisis de 

género permite dar cuenta de la heterogénea participación de hombres y mujeres en la 

vida social, laboral, familiar y política. Evidencia cómo los recursos de la sociedad se 

distribuyen inequitativamente entre los géneros; subraya el modo en que las 

instituciones jurídicas y sociales facilitan o no, la equiparación de voces de hombres y 

mujeres en la toma de decisiones. También llama la atención sobre el diseño y la 

implementación de políticas públicas, lo que lleva o bien a naturalizar y perpetuar las 

diferencias de género, o a tornarlas visibles para así promover su transformación y 

equiparación” (PNUD 2008; p. 24).   

Para el PNUD5, revertir las inequidades de género requiere la institucionalización de la 

perspectiva de género en el ámbito de las políticas públicas, ya que aquellas que no la 

incorporan en su diseño e implementación, suelen reproducir estereotipos y naturalizar 

las desigualdades, impidiéndole alcanzar los objetivos de bienestar que promueven. Las 

y los profesionales que hoy están formándose serán los encargados de realizar esta 

lectura crítica de la sociedad, diseñar estas políticas, y los planes y estrategias para 

llevarlas a cabo, razón que justifica integrar esta mirada en su formación académica. 

Ana Gabriela Buquet Corleto (2011; 214) señala que esta incorporación en la formación 

en Educación Superior, persigue dos objetivos complementarios: 

1. “Impacta de manera directa en la preparación académica de las y los jóvenes en 

proceso de formación al proporcionarles nuevos elementos teóricos y 

metodológicos para la comprensión de la realidad social. 

2.  Por otro lado, la importancia de la discusión en clase de los temas con 

perspectiva de género (…) aporta a la formación de las y los jóvenes 

universitarios elementos para la deconstrucción de las diversas formas de 

discriminación imperantes en nuestras sociedades y les transmite valores de 

equidad y respeto a las diferencias.” 
                                                           
5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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El Seminario de Prácticas Socio Comunitarias forma parte de la curricula de los 

Departamentos de Ciencia de la Información, Sociología, Letras y Lenguas Modernas. 

Se sustenta especialmente en el concepto del Compromiso Social Universitario, y 

propone a sus estudiantes la planificación y realización de un Proyecto de Aprendizaje-

Servicio Solidario (Tapia, 2010), que se desarrolla en el territorio junto con los actores 

sociales. La Perspectiva de Género es una mirada pertinente para esta tarea. 

 

Objetivos 

 Transversalizar la Perspectiva de Género en el Programa Curricular del 

Seminario de Prácticas Socio Comunitarias. 

 Incluir la Perspectiva de Género en las actividades y proyectos que les 

estudiantes desarrollan en el Seminario. 

 Proponer espacios organizacionales para que les estudiantes desarrollen 

actividades y proyectos que busquen revertir inequidades de género. 

  

Materiales y Métodos (Metodología)  

Para el cumplimiento de esos objetivos, en 2020 fue incorporado al Programa del 

Seminario, un Eje transversal denominado Género y Territorio, que incluye: una mirada 

de género desde el territorio; desigualdades y roles que se imponen desde el género; 

violencia por motivos de género y esta perspectiva en los proyectos e intervenciones. 

La bibliografía contiene documentos de autoras feministas del campo de la Filosofía, la 

Sociología, el Trabajo Social y la Antropología, y material sobre el uso del lenguaje de 

manera inclusiva. Además experiencias documentadas de trabajos de investigación y de 

campo con perspectiva de género. Se proponen foros de discusión y actividades 

prácticas de observación y crítica con enfoque de género, sobre situaciones y prácticas 

sociales, y la identificación de estereotipos sexistas. 
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Resultados, discusiones y análisis 

La idea de la transversalización es que la Perspectiva de Género sea utilizada en todos 

los Proyectos de Aprendizaje Servicio Solidario que les estudiantes desarrollan. A partir 

de la incorporación del Eje Género y Territorio se llevaron a cabo dos propuestas: 

 

Recursos Territoriales sobre géneros sin violencias 

En 2020, a partir de las disposiciones sanitarias en el contexto de Covid que no 

permitieron la presencia física de estudiantes en los territorios, les estudiantes 

proyectaron la realización de una página web que contuviera información y recursos 

actualizados, adecuados y accesibles sobre violencias de géneros, para cooperar con las 

personas que trabajan en diferentes organizaciones e instituciones en problemáticas 

sociales relacionadas. A pesar del impedimento de realizar observaciones y entrevistas 

presenciales, cuidamos en todo momento que este trabajo respetara la condición de 

práctica participativa y comunitaria, representativa de nuestro Seminario. El sitio web 

contiene información acerca de: servicios y contacto de Organismos Oficiales, no 

Gubernamentales, Organizaciones comunitarias y Redes; legislación general, laboral, de 

salud, de violencia familiar y sobre trata de personas; una sección organizada por zonas 

que permite descargar la información en pdf, pensada especialmente para su uso en 

lugares sin conectividad; y una sección de afiches de los organismos incluidos con 

difusión de información de sus servicios y modos de contacto. 

Se puede visitar en https://recursosterritorialessinviolencias.wordpress.com/ 
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Acompañando a la E.S.I.67 

En 2021 incorporamos esta actividad que tiene como finalidad reflexionar con les 

estudiantes de los colegios secundarios acerca de los estereotipos, estigmatizaciones y 

condicionamientos sociales referidos al género que influyen en la elección de los 

estudios superiores y recorridos laborales, y que se suma al proyecto de extensión 

“Creando puentes”8 que vincula a les estudiantes de los últimos años del nivel 

secundario de nuestra ciudad con la oferta educativa de nivel terciario y universitario, 

que el Seminario de Prácticas Socio Comunitarias lleva adelante desde hace 5 años.  

 

Consideraciones  

La experiencia de Transversalización de la Perspectiva de Género en el Seminario, es 

reciente.  Sin embargo podemos analizar los resultados de la experiencia de 2020. 

Les estudiantes que participaron de la formación con contenidos de género en su 

programa y luego realizaron sus prácticas en el Proyecto Recursos Territoriales sobre 

Géneros sin Violencias, evaluaron muy positivamente la experiencia. Pudieron 

incorporar la perspectiva de género en la lectura de inequidades sociales, modificando 

sus percepciones e ideas respecto de temas como la desigualdad, la violencia y el rol 

que como profesionales pueden cumplir para la sociedad. Además experimentaron la 

satisfacción de realizar un producto de fuerte impacto y aceptación por parte de 

personas que se desempeñan laboralmente en distintas comunidades de nuestro 

territorio, y la valoración positiva de sus compañeres de estudio, docentes y miembros 

                                                           
6 La E.S.I. es la Ley 26150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, promulgada en Argentina 
en 2006, que  articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos que deben 
incorporarse transversalmente en todos los niveles de la educación formal. 
7 Actividad de Extensión presentada a la Convocatoria de Actividades para Desarrollo de Prácticas socio 
comunitarias 2021. Aprobada con financiamiento (puntaje 8,8). Resolución de Rectorado N° 4382/21. 
8 “Creando puentes: hacia un ejercicio pleno del derecho a la educación superior”. Proyecto de extensión 
presentado en la convocatoria 2021. Total obtenido en la evaluación: 100 puntos. Aprobado con 
financiamiento. OCS 1678/2 
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de la comunidad universitaria. Esperamos en 2021 la continuidad de este proyecto y la 

experiencia en la nueva propuesta del Seminario. 
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Resumo 

Com o intuito de promover a educação em saúde e o diagnóstico precoce das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, como sífilis, HIV e hepatites B e C, os testes rápidos 
configuram-se como uma importante estratégia de saúde pública na ampliação do 
diagnóstico, visto que sua execução, leitura e resultado se dá em, no máximo, 30 minutos. 
Podem ser realizados por meio da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo do paciente 
que, em um curto período de tempo, recebe o resultado e o aconselhamento. Com o Projeto 
de Extensão “Ações de sensibilização sobre doenças transmissíveis em Santa Maria/RS por 
                                                
1 Trabalho apresentado no Eixo 4– Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM. 
2 Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista do Fundo de Incentivo à 
Extensão - FIEX, email: cathypietra22@gmail.com 
3 Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista do Fundo de Incentivo à 
Extensão - FIEX, email: luiza.silveira.oliveira@hotmail.com 
4 Trabalho apresentado no Eixo 4– Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM. 
5 Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, voluntária no projeto de 
extensão Ações de sensibilização sobre doenças transmissíveis em Santa Maria/RS por meio da educação 
popular em saúde, email: patriciaportoalmeida@gmail.com 
6 Enfermeira, coordenadora da Política HIV/AIDS, ISTs e Hepatites Virais, Secretaria Municipal de Saúde de 
Santa Maria, email: grlmarcia@yahoo.com.br 
7 Enfermeira da Política HIV/AIDS, ISTs e Hepatites Virais, Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria, 
email:  julia.bresolin92gmail.com 
8 Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, Doutora em Ciências. 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, email: laismara_silva@hotmail.com 
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meio da educação popular em saúde” foi possível, em conjunto a Política Municipal de 
HIV/Aids, ISTs e Hepatites Virais, e com o Serviço de Atenção Especializada (SAE), realizar 
um dia de orientações e testes rápidos junto aos servidores de um hospital do município. 

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Educação em Saúde; Testes 
Rápidos. 
 

Introdução 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, 

anal) sem o uso de preservativo (BRASIL, 2015). O tratamento das pessoas com ISTs melhora 

a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções, por isso a 

importância de ações educativas em saúde com o intuito de promover o diagnóstico precoce 

por meio dos testes rápidos. Estes testes apresentam execução, leitura e interpretação dos 

resultados observados em, no máximo, 30 minutos, são de fácil execução e não necessitam de 

estrutura laboratorial (BRASIL, 2015). 

   De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS publicado pelo Ministério da 

Saúde em 2020, o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta a maior taxa de detecção de 

HIV/aids do Brasil: 28,3 casos para 100 mil habitantes. A capital, Porto Alegre, apresenta 

uma taxa ainda maior: 58,5 casos a cada 100 mil habitantes. Este valor é mais que o dobro do 

estado e 3,3 vezes maior que a taxa média do Brasil, que é de 17,8%. Nesse sentido, ações de 

educação em saúde e testagens rápidas configuram-se como agentes modificadores dessa 

realidade, haja vista que detectam a infecção de forma precoce e permitem o 

encaminhamento ao tratamento e uma possível cura (BRASIL, 2020). 

O Projeto de Extensão “Ações de sensibilização sobre doenças transmissíveis em 

Santa Maria/RS por meio da educação popular em saúde”, em conjunto a Política Municipal 

de HIV/Aids, ISTs e Hepatites Virais, e com o Serviço de Atenção Especializada (SAE), 

possibilitando a realização de ações de sensibilização junto à população, identificando e 

encaminhando as pessoas para o tratamento e acompanhamento de doenças transmissíveis de 

Santa Maria (Casa 13), além de fazer o levantamento junto aos profissionais do serviço de 
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referência e sanar as dúvidas mais prevalentes sobre as doenças transmissíveis, elaborar e 

realizar atividades de educação em saúde junto à população. 

A ação educativa acerca das ISTs em um hospital santa-mariense contou com a 

realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, e foi promovida pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que tem como missão a preservação da 

saúde e da integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que integram a instituição.  

  

Objetivo 

O presente resumo tem como objetivo relatar a experiência das acadêmicas bolsistas e 

voluntárias do projeto de extensão  do curso de Enfermagem da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) sobre a ação educativa acerca das ISTs e a realização de testes rápidos 

para HIV, sífilis e hepatites B e C na semana de segurança do trabalho de um serviço de 

atenção hospitalar do município. 

 

Metodologia  

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, decorrente da execução de 

uma atividade prática desenvolvida durante toda manhã e parte da tarde do dia 21 de julho 

desse ano, pelas acadêmicas do curso de Enfermagem da UFSM, residentes da área da saúde 

e enfermeiras responsáveis pela Política Municipal de HIV/aids, ISTs e Hepatites Virais, e do 

Serviço de Atenção Especializada (SAE). A atividade foi promovida pela Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA), que tem como objetivo a preservação da saúde e da 

integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que integram a instituição. A ação foi 

realizada em dois momentos, inicialmente com uma entrevista para fins de cadastro e para 

obter dados dos participantes e, em seguida, iniciar o procedimento dos testes rápidos, que 

foram realizados para HIV, sífilis,  hepatite B e hepatite C, além de fornecer orientações 

gerais a respeito das ISTs, prevenção e transmissão. O segundo momento dispôs de  uma roda 

de conversa com o intuito de discorrer sobre assuntos relacionados à percepção das pessoas 
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sobre a realização dos testes rápidos, comportamento sexual, prevenção, sintomas, 

transmissão das ISTs e acesso ao serviço de saúde. 

 

Resultados, discussão e análises  

A testagem rápida ocorreu com 82 trabalhadores do hospital regional, incluindo profissionais 

da saúde, assistentes administrativos, auxiliares de limpeza e de manutenção. Desses,  dois 

testes foram reagentes para sífilis, em um homem e uma mulher, e nenhum reagente para 

HIV, Hepatite B e C. A sífilis adquirida é considerada um problema de saúde pública no 

Brasil, sendo o Rio Grande do Sul, estado no qual foi realizado a ação educativa, aquele que 

apresenta taxas de detecção da sífilis superiores à média nacional, mesmo sendo ofertado 

teste rápido e tratamento gratuito pelo sistema único de saúde (SUS). Essa infecção, se não 

diagnosticada precocemente e realizado o tratamento adequado, pode trazer sérios danos à 

saúde do indivíduo, como problemas neurológicos e cardiovasculares, além de prosseguir 

com a cadeia de transmissão da doença (BRASIL, 2020). 

Desse modo, os testes rápidos são uma importante estratégia para o controle das IST's, 

principalmente para trabalhadores do hospital, que ficam vulneráveis a muitas infecções no 

ambiente de trabalho. 

Estudo realizado em um hospital do Brasil mostrou uma elevada exposição 

ocupacional. Dentre as formas como as exposições ocorreram, o acidente com material 

perfurocortante foi o mais presente em 67% dos casos. Neste estudo, destaca-se os 

profissionais de enfermagem (técnicos, enfermeiros e acadêmicos) que mais se expuseram, 

totalizando 49,5% dos casos (CARNEIRO, ELIAS; 2018). Por esse motivo, ações que levam 

o serviço aos trabalhadores são de extrema importância, uma vez que muitas não possuem 

tempo suficiente para conciliar o trabalho e as demais atividades cotidianas ao cuidado à 

saúde. 
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Considerações finais 

Assim, a testagem rápida e as orientações desenvolvidas pelas enfermeiras responsáveis pela 

Política de HIV do município, acadêmicas e bolsistas são  essenciais para os profissionais, 

que além de terem conhecimento sobre ISTs para se prevenir, conseguem também aplicar 

esses conhecimentos junto aos usuários do serviço. Além disso, é uma excelente 

oportunidade para os acadêmicos terem conhecimentos que os instrumentalizam acerca do 

planejamento e execução de ações de prevenção e diagnóstico precoce das doenças 

transmissíveis, além de adquirir experiência sobre um assunto tão relevante no contexto atual.   
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La Experiencia de las Cátedras Interdisciplinarias de la Vicerrectoría 

de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile1 
 

Karen Cea2-Denisse Espinoza3-Svenska Arensburg4 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Chile 

 
Resumen 
Este trabajo tiene por objetivo presentar la experiencia de las Cátedras 
interdisciplinarias de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad 
de Chile, en tanto pilares centrales para el quehacer de vinculación de la Vicerrectoría. 
A partir de las líneas temáticas y acciones desarrolladas por cada Cátedra, indagaremos 
en su incidencia y repercusión tanto en el quehacer universitario, como en la sociedad 
civil, entendiendo que su objetivo es vincular a nuestro plantel con el país y responder a 
aquellas temáticas de alto interés público generando iniciativas que integren la docencia, 
investigación y extensión. 
Finalmente, y a la luz de los cambios históricos que enfrentamos como país, 
abordaremos los desafíos que se plantean para la Universidad y sus Cátedras desde una 
perspectiva de respeto y promoción de los derechos humanos.  
 
Palabras-clave 
Cátedras; Derechos Humanos; Género; Racismo y Migraciones  

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 – Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión del V 
Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de Chile. 
3 Coordinadora ejecutiva de la Cátedra Amanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de Chile. 
4 Académica  y Directora de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la 
Universidad de Chile. 
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Cátedras para aportar al país  

La extensión que debemos desarrollar hoy no es la misma que realizaba nuestra 

Universidad hace cien años. Si bien el foco de este trabajo sigue estando en conectar los 

más altos valores del trabajo universitario con el país, debemos atender a los tiempos 

que corren y realizar un trabajo bidireccional con la sociedad chilena, que sea capaz de 

vincular los intereses de la ciudadanía con el quehacer de la Universidad. En este 

sentido “nuestr   nive rsid d no tr   j   on un  on epto est ti o de      tensi n      

 in u   i n  on e   e dio  sino  on un   on ep i n viv    din  i    que se  odi fi      

rit o  de   s ini i tiv s  re dor s de nuestr   o uni d d en inter   i n  on un  edio 

social de necesidades siempre cambiantes y relativas” (Po íti    2020). 

Fue pensando en esto que desarrollamos la modalidad de cátedras interdisciplinarias que 

fueran capaces de vincular a nuestro plantel con el país y responder a algunos de sus 

más acuciantes desafíos. 

Las cátedras que coordina la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la 

Universidad de Chile (Vexcom), a cargo de sus respectivos comités académicos, 

abordan una serie de temáticas de alto interés público a través de un enfoque 

interdisciplinario y de un trabajo colaborativo entre la comunidad universitaria y la 

sociedad civil. Derechos humanos, género, racismo y migraciones contemporáneas son 

aquellos ámbitos que hemos definido como centrales para abordar algunos de los 

desafíos más sensibles para la democracia en el Chile contemporáneo. 

Objetivos  

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia de las Cátedras Vexcom, como 

una forma innovadora de implementar una política universitaria de extensión y 

vinculación con el medio.  

Materiales y Métodos  
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Dado que la experiencia de las cátedras responde a procesos diversos de articulación 

con la sociedad civil, elaboración de documentos para audiencias con parlamento, 

docencia, publicaciones y elaboración de material audiovisual, se utilizará una 

metodologia expositiva a partir de las líneas de acción y actividades desarrolladas por 

las Cátedras.  

Resultados, discusiones y análisis 

La extensión que busca desarrollar la VEXCOM es aquella que logra vincular de 

manera bidireccional los intereses de la sociedad con el quehacer de la Universidad, 

aportando a la discusión pública desde las tres funciones universitarias: docencia, 

investigación, y extensión. En este marco, la creación de tres Cátedras 

interdisciplinarias se convierte en el eje central del trabajo desarrollado por nuestra 

Vicerrectoría. Las Cátedras sitúan el enfoque de derechos humanos en el centro del 

tratamiento de algunos de los desafíos más urgentes para la democracia en el Chile 

actual, situandose en los temas de igualdad de género, protección y defensa de los 

derechos humanos, y la cuestión migratoria y el racismo. 

En coherencia con su línea de trabajo y a partir del movimiento social que se erige tras 

el Estallido Social de 2019, y considerando los resultados del Plebiscito Nacional 2020, 

la Vicerrectoría ha buscado orientar las cátedras hacia el proceso constitucional, 

reposicionando la discusión pública tanto a nivel Universidad, como a nivel país.  

Cátedra de Derechos Humanos 

Desde su creación el 2015, la Cátedra de Derechos Humanos ha centrado su quehacer 

en promover el desarrollo de un enfoque integral e interdisciplinario en derechos 

humanos, y en establecer un trabajo colaborativo con la sociedad civil. Como parte de 

dicho esfuerzo, la Cátedra realiza diversas acciones en el ámbito público y universitario, 

como cursos de formación general en derechos humanos, conversatorios, seminarios y 

talleres en torno a diversas temáticas del ámbito de los DD.HH. En relación a políticas 

universitarias impulsamos la propuesta de educación en derechos humanos y la entrega 
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de titulaciones póstumas y simbólicas para ex estudiantes detenidos desaparecidos y 

ejecutados políticos de la Universidad de Chile. Además, ha promovido la instalación 

de la conmemoración del golpe de Estado en Chile y del Día Internacional de los 

Derechos Humanos como parte del calendario conmemorativo universitario. 

Finalmente, la magnitud de la crisis de derechos humanos que enfrenta Chile a partir de 

la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 marcó el trabajo de la Cátedra, tomando 

un rol aún más activo junto a la sociedad civil, y activando todos los mecanismos 

internacionales de protección para frenar las graves violaciones a los derechos humanos.  

Cátedra Amanda Labarca 

La Cátedra Amanda Labarca fue creada a inicios de 2015 con el objetivo de generar 

conocimiento, difundir y formar profesionales en la temática de perspectiva de igualdad 

de género a través de actividades de docencia, extensión e investigación y en vínculo 

con la sociedad civil. 

Desde entonces, ha implementado Cursos de Formación General, con el fin de generar 

en las y los estudiantes de pregrado capacidades de apropiación del enfoque de género 

en sus respectivas disciplinas. Destaca la organización del Cine Foro Amanda Labarca 

como parte del Festival de Cine de Mujeres (Femcine), y la realización de encuentros y 

seminarios que incorporan la temática de igualdad de género. También ha instalado la 

conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  

Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas 

Constituida en 2018, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas busca 

fomentar la generación de conocimiento y debates públicos en el ámbito del racismo y 

las migraciones contemporáneas, desde una perspectiva interdisciplinaria y de 

excelencia académica, a fin de entregar una diversidad de puntos de vista que permitan 

mayor difusión de nuestro trabajo. 

1320



                              
La Cátedra ha delineado actividades con el objetivo de tener una presencia permanente 

en los debates que surgen en el país en torno a la cuestión migratoria como también 

respecto a la actitud de la sociedad chilena. Destacan los cursos de formación general 

p r  estudi ntes de pregr do        p ñ   o uni    ion   “L  hu  nid d so os  todes”  

realizada en alianza con la Universidad Abierta de Recoleta, la Radio Universidad de 

Chile y la Radio JGM.  

Consideraciones 

A la luz del trabajo desarrollado durante estos 6 años, y valorando los avances 

alcanzados en cada una de las temáticas de las Cátedras, es fundamental considerar los 

desafios que enfrentamos como Universidad, tanto en los temas que ya abordan las 

cátedras en la actualidad, (igualdad de género, protección y defensa de los derechos 

humanos, y la migración y el racismo), como también en aquellas problemáticas que 

han surgido al calor de los procesos sociales que enfrentamos como sociedad. 

Otra consideranción relevante tiene que ver con la incidencia en la propia comunidad 

universitaria. Debemos buscar nuevas formas de conexión y vinculación, ya sea a través 

de pasantías, fondos de investigación, como el ya existente Fondo Valentín Letelier, 

entre otros.  

Debemos avanzar en la construcción de una política de derechos humanos para la 

Universidad de Chile, que consagre la eduación, la defensa y promoción de los derechos 

humanos en cada uno de los ámbitos de formación de nuestra Casa de Estudios. 

Referencias 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Política de Extensión. Santiago:VEXCOM, 
2020. 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Informe Proyecto Valoración Internacional de 
Cátedras de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Santiago:VEXCOM, 2021. 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Una extensión con sentido de país. Memoria 
2014-2018. Santiago:VEXCOM, 2019.  
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Dictadura en Uruguay. Reflexiones acerca del Trabajo Sobre 
Memorias e Identidades Locales en un Contexto Pandémico1   

 

Lic. Isabel Cedrés2, Lic. Magdalena Figueredo3, Lic. Fabiana Larrobla4 y Lic. Gimena 
Ouviña5 

Universidad de la República, Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 
Medio (CSEAM), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

Resumen 
 
Esta ponencia se propone dar a conocer y reflexionar acerca de la experiencia de las 

participantes6 del proyecto de extensión basado en memorias, dictadura y derechos 

humanos, en un contexto de pandemia. En primer lugar, se presentarán los objetivos 

planteados inicialmente, en segundo lugar, se plantean las modificaciones que se 

elaboraron en la metodología a llevar adelante, y finalmente se realizará una discusión 

somera acerca de los desafíos y las posibilidades que presentó la realización del 

proyecto en el contexto determinado. La función de la extensión universitaria tiene 

como parte fundamental la presencia en el espacio geográfico concreto y el trabajo en 

memorias y pasado reciente hace imprescindible la presencia emocional y el vínculo de 

empatía con los/las interlocutores. Por eso, este proyecto se nos presentó como un doble 

                                                           
1 Eje 4 – Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión 
2 Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República, maestranda en Estudios de Género 
por el Colegio de México.  
3 Licenciada en Historia, integrante del Equipo de Investigación Histórica. Investigadora especializada en 
Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en el Cono Sur. 
4 Licenciada en Ciencia Política, coordinadora del Equipo de Investigación Histórica. Investigadora 
especializada en Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en el Cono Sur.  
5 Licenciada en Sociología, integrante del Equipo del Archivo Oral de la Memoria de Uruguay. 
6 El proyecto lo integraron: Carlos Demasi, Fabiana Larrobla, Magdalena Figueredo, Graciana Sagaseta, 
Isabel Cedrés, Paula Duffour, Ernesto Ifrán, Gimena Ouviña, Anaclara Puig, Juana Urruzola y Martín 
Varela.  
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desafío en un escenario de limitación al contacto físico y presencial, y preponderancia 

de formas de vínculo humano virtual.  

Palabras-clave 
Memorias; dictadura uruguaya; identidades locales; pandemia 
 
Introducción 
 
Las reflexiones que queremos presentar se enmarcan en el desarrollo del proyecto de 

extensión universitaria, “1976: la llegada del Cóndor a las costas uruguayas. Memorias 

e impacto en las identidades locales”7. En el mismo se planteó el abordaje de las 

memorias en las localidades de los departamentos de Colonia y Rocha a partir de los 

eventos ocurridos durante el año 1976 referidos a hallazgos de cuerpos no identificados 

con signos evidentes de haber sido sometidos a torturas (Figueredo y Larrobla, 2017), 

en las costas de estos departamentos. 

Objetivos planteados 

El proyecto fue aprobado en el año 2019 y su ejecución fue prevista para el año 2020, 

proponiendo una metodología de intervención que implicaba un extenso trabajo en el 

territorio. Los objetivos que se planteaban referían a trabajar en conjunto con las 

organizaciones e instituciones locales en la construcción de la memoria de los hallazgos, 

realizando talleres y entrevistas individuales y colectivas que permitieran la creación de 

una plataforma virtual que funcionará como un repositorio testimonial y documental. 

Contribuyendo a la difusión de la temática y proporcionando herramientas que 

colaboran en la consolidación y promoción de los valores democráticos. 

Metodología 

Trabajar con las memorias locales en relación con eventos traumáticos requiere 

conformar espacios de contención en donde la presencia de los cuerpos se vuelve 

fundamental para que se establezca un espacio de confianza e intimidad. Las entrevistas 

suelen movilizar emociones muy profundas, que en general han estado reprimidas 

durante mucho tiempo, la importancia de poder contactar físicamente con las personas 
                                                           
7 Proyecto seleccionado en la Convocatoria 2019-2020 a proyectos de extensión relativos a Derechos 
Humanos de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), UDELAR.  
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entrevistadas está vinculada al cuidado, la empatía y la conexión que ese espacio 

requiere (Figueredo y Larrobla, 2020) 

A pesar de que algunas integrantes del equipo contaban con un acercamiento anterior en 

la comunidad de Rocha8, seguíamos siendo ajenas a los territorios donde se planteó el 

desarrollo del proyecto, por lo que la necesidad de recorrerlos y tomar contacto real con 

su geografía, organizaciones, relatos y comunidad era esencial para que el mismo no 

perdiera su sentido más profundo. Sobre todo, teniendo en cuenta que no había, cómo 

puede existir hoy, ninguna experiencia de trabajo virtual que sustituyera completamente 

la presencia, por lo tanto, una de las grandes interrogantes que se nos planteaba refería a 

la posibilidad o no de acercarnos a los objetivos planteados inicialmente. 

Resultados, discusiones y análisis 

Resulta interesante compartir las decisiones que el equipo fue procesando y a partir de 

ellas, generar un espacio de reflexión acerca de cómo desarrollar un proyecto que 

requiere la presencialidad en el territorio en un contexto de emergencia sanitaria por 

Covid-19. Específicamente al trabajar en una temática “sensible” como las memorias 

sobre hechos traumáticos provocados por el terrorismo de Estado, considerando además 

que gran parte de los/as entrevistadas son población “vieja” o de la tercera edad.  

La primera definición fue integrar la incertidumbre que se vivía en ese momento como 

parte constituyente del proyecto, evitando que fuera un obstáculo, habilitando la 

apertura a nuevas formas creativas de abordaje. De este modo, nuestra posición fue la de 

incorporar la flexibilidad que nos permitiera acompañar aquello que no podíamos 

modificar, diversificando las líneas de acción y prestando atención, especialmente, a los 

mensajes que la propia comunidad nos hacía llegar.  

1. Jerarquizar la página web, que ya estaba planteada en el proyecto original, darle 

mayor espacio y comenzar con su diseño rápidamente, propiciando un formato 

más participativo de la misma.  

                                                           
8 Por la realización del proyecto de extensión estudiantil enfocado en la misma temática: “Eran 
orientales”. Reconstrucción de la memoria colectiva en torno a los cuerpos aparecidos en las costas 
rochenses en el marco del terrorismo de Estado, CSEAM, UDELAR.  
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2. Comenzar el contacto con las organizaciones territoriales de forma tal de 

establecer un diálogo que nos permitiera a todos evaluar las distintas 

posibilidades de acercarnos al territorio (virtual y/o presencial). 

3. No renunciar a lo presencial pero tampoco oponernos a lo virtual, acompañar los 

tiempos, las condiciones y el ánimo de las organizaciones y las personas que 

eventualmente entrevistaríamos.  

4. Diseñar distintos formatos de entrevistas (presencial, virtual y autoadministrada, 

a través de la página web).  

5. Posponer el contacto con las instituciones educativas debido al contexto de 

pandemia que generó el cierre de los centros de estudio.  

Consideraciones 

Las decisiones tomadas en un inicio nos permitieron finalmente realizar un abordaje 

territorial que combinó la presencialidad con la virtualidad teniendo en cuenta siempre 

las necesidades del territorio. Consideramos que la realización de la extensión requiere 

de la presencia física aun incorporando la virtualidad para determinadas instancias. El 

equipo universitario tiene que conocer el territorio sobre el que va a trabajar, interactuar, 

caminar por sus calles, porque el vínculo no se construye exclusivamente a través del 

conocimiento intelectual, sino que es necesario que el cuerpo sea atravesado por las 

mismas sensaciones que recorren los cuerpos que habitan el lugar. 

 
Referencias  
 
Figueredo, M. y Larrobla, F. (2017). “Uruguayan mortuaries and the No Names: the long 
story of the unidentified bodies found on the coastline of Uruguay during the Condor Plan” 
Human Remains and Violence, 3 (2), 56-73. 
 
 
Figueredo, M. y Larrobla, F. (2020) “Una aproximación a la metodología de investigación de 
los crímenes de Lesa Humanidad en las dictaduras del Cono Sur” História: Questões & 
Debates, Curitiba, v. 68, n. 01, p. 109-134, jan. /jun., 2020. Universidade Federal do Paraná. 
ISSN 2447-8261.  
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Importância da Audiodescrição para as Pessoas com Deficiência 
Visual1 

 

Cíntia Pasa LOPES2 
Josefa Lídia Costa PEREIRA3  

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil 
 

Resumo simples 
 
O presente trabalho tem objetivo de compreender como a audiodescrição auxilia no 
desenvolvimento das pessoas com deficiência visual e analisar os cuidados na produção 
da audiodescrição para cada faixa etária do público alvo. A pesquisa apresenta 
abordagem qualitativa, através de pesquisas bibliográficas. Para a realizacão do estudo 
houve a busca pelo tema e selecionado seis materias que correspondiam ao objetivo do 
trabalho, sendo realizada a leitura e posteriormente comparada as anotações e 
observações relevantes. Os resultados mostraram que a audiodescrição afeta 
positivamente no desenvolvimento do sujeito, auxilia no desenvolvimento pessoal e 
social, como também, a falta desse recurso pode trazer prejuízos para a inclusão da 
pessoa com deficicência visual. Esse recurso deve ser produzido levando em 
consideração a faixa etária, pois ultrapassando ou diminuindo o nível de compreensão, 
acarretara no entendimento do conteúdo.  

Palavras-chave: Audiodescrição; deficiência visual; acessibilidade; 

 
Introdução 

 O processo de aprendizagem em um indivíduo, se inicia ainda bebê e suas 
primeiras estimulações são de suma importância para o desenvolvimento e compreensão 
do mundo que o cerca. A primeira e segunda infância de uma criança tem um marco 
muito importante nesses aspectos, já que é nesse período onde a criança irá absorver 
tudo o que acontece no ambiente em que se encontra. 

 É essencial entendermos que uma pessoa com deficiência visual levará mais 

tempo para compreender o mundo em sua volta, para isso é necessário o acesso a 
                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Graduanda de Licenciatura em Educação Especial e Participante do Projeto de Extensão Cegueira e 
baixa visão: inclusão, acessibilidade a recursos de tecnologia assistiva, e-mail: cintia.pasa@acad.ufsm.br. 
3 Doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos/SP; Professora do 
Departamento de Educação Especial/Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: jlcpereira@gmail.com 
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acessibilidade e inclusão em todos os ambientes e principalmente, em todas as fases da 

vida.  

 Nesses últimos anos a audiodescrição (AD) vem ganhando cada vez mais 

atenção, reforçando a importância desse recurso para as pessoas que dela necessitam. 

Segundo Carpes et al. (2016, p. 11): “No Brasil, a AD teve seu marco inicial em 1999, 

quando Bell Machado realizou atividades de narração audiodescritiva de filmes em uma 

associação de cegos de Campinas”.  

 Para as pessoas videntes, o acesso a conteúdo e ao conhecimento de mundo é 

sempre de maneira muito rápida. Estamos diariamente rodeados de informações 

audiovisuais, entretanto, essas informações não chegam na mesma velocidade e 

simplicidade, pelas diversas barreiras que as pessoas com deficiências encontram. Desse 

modo, o recurso de audiodescrição é de grande importância para a pessoa com 

deficiência visual dando acesso no mesmo momento sobre todos os fenômenos.  

 

Objetivos 

 O foco deste trabalho é compreender os benefícios que os conteúdos com 

audiodescrição trazem para as pessoas com deficiência visual, bem como analisar como 

a audiodescrição auxilia no desenvolvimento das pessoas com deficiência visual 

observando os cuidados na produção da audiodescrição para cada faixa etária. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

 O presente trabalho utiliza uma abordagem qualitativa através da pesquisa 

bibliográfica, que iniciou com uma pesquisa em bases de dados como Capes e Scielo 

por artigos, livros e materiais que viessem a complementar a busca por informação 

sobre o recurso de audiodescrição para o público alvo da pesquisa: pessoas com 

deficiência visual. 
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 Foram encontrados diversos materiais sobre o tema, entretanto, selecionou-se 

apenas os que melhor se encaixaram ao problema proposto para o trabalho, assim 

resultou em dois livros e um material de apoio, entre os anos de 2010 e 2019.  

 Depois da seleção, foi realizada a leitura dos seis materiais, feita as devidas 

anotações e observações em cada um individualmente, e posteriormente foram 

analisados e comparados os conteúdos para examinar as informações mais relevantes e 

necessárias na produção da Audiodescrição, assim como a importância que o recurso 

tem na vida das pessoas que a utilizam. 

 

Resultados, discussão e análises 

 A audiodescrição (AD) é um dos recursos de acessibilidade que permite as 

pessoas com cegueira ou baixa visão visualizar e/ou ter acesso a informações e 

conteúdos que pessoas videntes tem rapidamente. A produção da AD precisa ser 

pensada e analisada por profissionais como o audiodescritor roteirista que vai realizar a 

elaboração do roteiro e o audiodescritor consultor que será o indivíduo com deficiência 

visual que fará a revisão do roteiro criado. 

 É de suma importância que as duas pessoas responsáveis pela AD tenham 

conhecimento sobre  
[...] as normas, os princípios, histórico e produção da audiodescrição, 
elaboração de roteiros; conhecimento sobre o público alvo, bom 
conhecimento do léxico, bom senso de observação e conhecimento do 
público alvo. (MOTTA, 2019, p. 3) 

  

 O profissional audiodescritor precisa agir com impessoalidade, cuidado na 

organização do roteiro, perspicácia, ser um pesquisador interessado em ampliar os seus 

conhecimentos de modo a favorecer o seu trabalho profissional. 

 O público alvo desse recurso é muito variado, seja em idade ou opinião, deste 

modo, ao pensar a audiodescrição deve levar em conta também as  
[...] suas individualidades, dificultam o trabalho, uma vez que possuem 
preferências e culturas diferentes. Enquanto uns são mais curiosos, preferindo 
o máximo de detalhes possíveis, outros adotam uma postura mais objetiva, 

1328



                 

 

dando preferência a uma audiodescrição mais sucinta. (MOTTA e FILHO, 
2010, p. 141) 

 Assim como as pessoas videntes possuem preferências e opiniões, pessoas com 

deficiência também possuem. No momento em que o recurso está ao total ou mais perto 

possível, do agrado da pessoa que irá consumir, isso permitirá que ela tenha acesso ao 

conteúdo, entenda o que está acontecendo (ou vir a acontecer) e a partir disto, possa 

refletir e concluir a utilidade/importância daquela informação em sua vida.  

 Pessoas adultas, com ou sem deficiência, necessitam de interação social e 

comunicação com outros indivíduos, por isso necessitam estar em constante contato e 

troca, assim como as crianças. A base do conhecimento são as experiências, as 

observações, a busca constante por acontecimentos novos, no momento em que isso é 

negado, o desenvolvimento poderá ser afetado. Como diz Motta e Filho (2010, p. 134): 

“Por mais que garantíssemos alimentação e conforto físico para uma pessoa, se a 

isolássemos do convívio com outros seres, em pouco tempo ela apresentaria sintomas de 

ansiedade.” 

 As crianças são as que mais utilizam da interação social, já que estão em fase de 

muita observação e absorção de todas as informações para depois realizá-las, portanto é 

fundamental a audiodescrição como principal alternativa de acesso às informações na 

sua infância. A disponibilização de desenhos animados, jogos, brincadeiras, pintura, 

contato com a natureza e outra pessoas com a criança, ajudará a melhorar a interação e 

compreensão do mundo.  

 

Considerações  

 Mediante ao exposto, nota-se a grande importância que a audiodescrição acarreta 

no desenvolvimento social e psicológico do sujeito com deficiência visual. A falta de 

acesso as informações relevantes em qualquer fase da vida, pode trazer consequências, 

principalmente na autonomia e independência. 

 Esse recurso possibilita a inclusão das pessoas com deficiência visual, pois a 

exposição de suas opiniões e preferências diante de quaisquer assunto é tão relevante 

quanto de outra pessoa sem deficiência. As informações chegam ao mesmo tempo e na 
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mesma relevância que para as pessoas videntes, oportunizando o acesso ao mundo, uma 

vez que as pessoas com deficiência visual também são consumidores de entretenimento 

e precisam disso para viver em sociedade.  

 É necessário ser levando em consideração a faixa etária do público usuário da 

AD. Em casos de desenhos animados, é crucial que a audiodescrição seja realizada com 

uma linguagem acessível e compreensível às crianças, diferente do público adulto, que 

para maior compreensão, a linguagem não deve ser infantilizada.  
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Universidades Privadas, Dimensión Social y Concepto de Ciudadano. 

Un Estudio de Caso1 

 
Constanza Pavez Montenegro2 

Universidad de Santiago de Chile. 

Resumen 

El estudio permite un acercamiento al desarrollo de la dimensión social de la 

Universidad de Las Américas, institución chilena emblemática debido a su dependencia 

privada, pertenencia a un holding internacional de universidades y a su auto definición 

profesionalizante. a partir de la indagación de lo que esta institución establece como el 

concepto de ciudadano. Para efectos del levantamiento de la información fueron 

utilizadas estrategias de las metodologías cuantitativas y cualitativas: análisis 

documental, entrevistas semi estructuradas y encuestas. Se consideraron como 

informantes a autoridades académicas, docentes y estudiantes. 

Palabras-clave: universidad; dimensión social; ciudadano; educación superior. 

 

Introducción 

En Chile en las últimas dos décadas se visualizó una creciente despolitización en la 

población, acompañada de una caída tanto en los niveles de participación electoral 

como en otros canales formales (Corvalán y Cox, 2015). Esta situación experimentó un 

giro en 2011, con la emergencia de un nuevo ciclo político, denominado “el tiempo de 

la politización” (PNUD, 2015) caracterizado por la expansión en el número de protestas 

y/o movilizaciones sociales y de la participación social en espacios informales.  

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 - Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión del V 

Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Socióloga, Master en Ciencias Sociales, Universidad de Santiago de Chile. 
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Frente a este panorama, se vuelve relevante indagar en las formas de participación 

ciudadana, de acuerdo con la importancia que estos elementos implican para la fortaleza 

del sistema democrático, la legitimación del ejercicio de la autoridad política y la 

participación de la |ciudadanía (Gasca y Olvera, 2011; Held, 2006; Peña, 2016;). 

Frente a este contexto es relevante indagar la manera en que las instituciones educativas 

aportan a la resolución de a esta problemática, de acuerdo a la premisa que señala que, 

mediante el sistema educativo, las sociedades reproducen y configuran su conciencia 

moral (Harkavy, 2010; Peña, 2016). Para este estudio se decidió indagar en las 

universidades, instituciones que a lo largo de la historia han desarrollado una 

“dimensión social” al servicio del individuo y la sociedad en su conjunto para educar a 

los estudiantes para ser ciudadanos democráticos (Tünnermann, 2001; (Naval et al., 

2012: Plantan, 2002). No obstante, autores como Mollis (2010), Naussbaum (2010) y 

Vallaeys (2006) y cuestionan este rol, al señalar que el modelo internacional neoliberal 

las ha convertido en “Universidades de Mercancía”. En Chile, este debate se encuentra 

permanentemente tensionado, en particular en lo que refiere a las universidades 

privadas, ya que existen posturas que las señalan como instituciones netamente 

mercantilizadas, cuestionando su aporte en otros ámbitos (Brunner, 2011; Ruiz Encina, 

2014). 

La presente investigación estudiará una institución emblemática de la educación 

superior privada en Chile: la Universidad de Las Américas: caso paradigmático 

principalmente debido a su pertenencia a la Red Laureate (holding asociado al lucro en 

la educación superior), a su carácter masivo y a su enfoque preferentemente 

profesionalizante.  

 

Objetivo general  

Analizar la manera en que la Universidad de Las Américas comprende su función social 

y como ello se manifiesta en la configuración de la ciudadanía en sus estudiantes. 
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Metodología 

El diseño metodológico utilizado fue de carácter mixto y el tipo de estudio respondió al 

enfoque denominado “Estudio de Caso” el que implica un proceso de indagación, 

caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades desde la 

perspectiva de las personas específicas que forman parte de esos grupos.  

En la primera etapa de la investigación cualitativa, se realizó un análisis documental 

que consistió en una revisión de los principales documentos institucionales. La segunda 

parte, contempló la realización de once entrevistas semi estructuradas a autoridades 

institucionales. Para efectos cuantitativos se aplicaron encuestas online a estudiantes, así 

como a académicos y a las autoridades académicas que participaron de las entrevistas.  

 

Resultados, discusiones y análisis 

A partir de los discursos de los entrevistados y el análisis de los documentos, se aprecia 

que UDLA comprende que su aporte a la sociedad se da a través de la formación de sus 

estudiantes. En efecto, a partir de distintos aspectos valóricos la Institución espera 

convertirse en un aporte efectivo a la sociedad, orientando su quehacer al beneficio 

público y al bienestar colectivo, coincidiendo de esta manera con los postulados 

respecto de la función social de la universidad de diversos autores (Gasca y Olvera, 

2011; Harkavy, 2010; Naval et al., 2012; Tünnermann, 2001). Esto se evidencia en los 

discursos institucionales que indican la preponderancia de una formación de 

profesionales con una fuerte impronta ciudadana orientada al bien común, al 

compromiso con la sociedad y al servicio de la comunidad, enmarcada en valores como 

el respeto, la tolerancia y el aprecio por la diversidad. Estos elementos permiten 

aseverar que UDLA generaría beneficios que contribuyen no sólo a los propios 

estudiantes, sino que la sociedad en su conjunto. Esta característica le permite a UDLA 

diferenciarse de que aquellas instituciones privadas netamente mercantilizadas cuyo 

foco sería solo preparar trabajadores competentes para el mercado ocupacional 

(Nussbaum, 2010; PNUD, 2018; Vallaeys, 2006).  
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Por otro lado, y con especial énfasis, UDLA comprende el ejercicio de su función social 

a través del desarrollo y fortalecimiento en sus estudiantes de los valores institucionales 

declarados en los distintos documentos que guían su quehacer: Ética Profesional, 

Responsabilidad Ciudadana y Compromiso Comunitario. Al indagar en sus 

significaciones fue posible extraer que los tres comparten una disposición a ser un 

aporte a la sociedad en su conjunto, con especial foco en el bienestar de las 

comunidades. Asimismo, a través de ellos, se espera realzar en los estudiantes el sentido 

de pertenencia a las comunidades, una conciencia crítica respecto del ejercicio futuro de 

sus profesiones y una valoración del trabajo que desempeñarán.  

 

Consideraciones  

El estudio es ciertamente una “puerta de entrada” a la indagación en casos como el 

abordado, en tanto a partir de él fue posible comprender la significación que se le otorga 

al rol social de la institución y las nociones asociadas al concepto de ciudadanía. Sin 

embargo, debido a las características de la investigación, no fue factible examinar 

prácticas de UDLA concretas y efectivas para el fortalecimiento de los atributos 

ciudadanos señalados con anterioridad. De igual manera, se advirtió que los atributos 

asociados a la participación política tradicional y su ejercicio en el espacio público han 

sido desatendidos. Cabe preguntarse entonces, si la manera en que UDLA comprende la 

ciudadanía y los esfuerzos que realiza por formar estudiantes acordes a ello, son 

suficientes y si a largo plazo significarán un aporte efectivo a la sociedad. 
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Extensionistas voluntarixs del Programa de Género y Acción Comunitaria y la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad de Mar 

del Plata 
 

 

Resumen 
En el presente trabajo se desarrollará la narrativa de la modalidad de trabajo grupal empleada 
por el equipo de extensionistas “Que se escuche la ESI” junto al Equipo Directivo y al 
Equipo de Orientación Escolar de la Primaria Nro. 3 de Pueblo Camet ubicada en la ciudad 
de Mar del Plata, Argentina. Las acciones llevadas a cabo inician en marzo de 2020 y 
continúan en la actualidad, es decir, se dan en el marco de la pandemia producida por el 
covid-19. Uno de los objetivos de narrar esta experiencia es difundir las herramientas que se 
desarrollaron para realizar  actividades de extensión en el ámbito educativo pese a las 
condiciones de crisis existentes. 
 
Palabras-clave: Educación Sexual Integral (ESI); Extensión; Pandemia 
 

 

Introducción 

El presente trabajo es parte del recorrido que el equipo de extensionistas de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMDP, “Que se Escuche La ESI”, realizó 

durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) (Decreto 297/2020) junto a la 

Escuela Primaria Nro. 3 y al Centro de Extensión Universitario ambos de Pueblo Camet, 

General Pueyrredón, Argentina. Es fundamental ubicar temporalmente esta experiencia ya 

que las tareas se efectuaron durante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el 

Covid-19, desde el año 2020 hasta la actualidad. Este no es un detalle menor ya que, como en 

todos los ámbitos, generó la necesidad de crear nuevas herramientas y formas de 

planificación. 

 

Contextualización 

La Educación Sexual Integral (ESI) es un programa de educación de la Argentina, regulado a 

través de la Ley Nacional 26.150/2006, cuyo artículo primero enuncia que:  
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Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las 
jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la 
que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.  

De esta manera, se produce un cambio de paradigma en los lineamientos de la política 

educativa y se reconoce a lxs estudiantes como sujetos de derecho. Este importante hecho 

social conlleva la adopción, por parte del Estado, de una política tendiente a la promoción de 

una educación que hace hincapié en la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, el 

reconocimiento de los derechos por parte de lxs estudiantes, la valoración de la afectividad y 

el cuidado del cuerpo y la salud. En 2009, se habilitaron los lineamientos curriculares. Sin 

embargo, la ausencia de capacitación obligatoria y gratuita en este paradigma de educación 

(FUNDACIÓN HUÉSPED, 2016) genera que su implementación dependa de la buena 

voluntad de lxs profesionales. Ellos, a su vez, deben lidiar con sectores conservadores de la 

población que son reacios a este modelo. La falta de acompañamiento por parte del Estado 

ocasiona tensión y deja a las instituciones educativas en una situación de desamparo. 

En función de esta situación, el Programa de Género y Acción Comunitaria y la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de Mar Del Plata proponen un eje de trabajo de extensión sobre esta temática. De este modo,  

a partir de 2017, surge “Que se Escuche la ESI”.  

En 2020, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, se declara el 

ASPO en Argentina. La suspensión de las clases presenciales establecida por el decreto 

presidencial llevó a buscar nuevos métodos de enseñanza. En correspondencia con esta 

situación, algunas instituciones encontraron, por las particularidades de sus territorios, ciertas 

dificultades adicionales. Un claro ejemplo de esto es la escasa o nula posibilidad de 

conectividad a internet desde los hogares del estudiantado, situación con la que se enfrenta la 

Escuela Primaria Nro. 3 de Pueblo Camet, situada a las afueras de la ciudad de Mar del Plata. 

En este contexto, el colegio junto al Centro de Extensión Universitaria Pueblo Camet 

solicitaron al equipo de extensionistas “Que se Escuche la ESI” un trabajo en conjunto que 
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comenzó en agosto de 2020, asentándose en una Actividad de Extensión en febrero de 2021 

que continúa en la actualidad. 

 

Objetivos 

Dilucidar mecanismos de intervención ante la incertidumbre territorial generada por la 

situación de pandemia. 

Describir modos de trabajo extensionista, junto a agentes territoriales en situación de 

pandemia. 

Difundir trabajos territoriales realizados en pos de la completa implementación de la 

educación sexual integral 

 

Procedimiento 

Para el alcance de los objetivos propuestos se procederá con la narración de los hechos 

acontecidos durante el periodo de pandemia desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Se 

trabajó utilizando como metodología la Extensión Crítica (TOMMASINO Y CANO, 2016), 

Feminista y la Educación Popular (FREIRE, 2002). 

 

Discusiones y análisis de emergentes 

A partir de las condiciones específicas en la educación generadas por la situación pandémica 

del Covid-19, las escuelas se vieron atravesadas por el ASPO. Frente a esta situación, la 

Escuela Primaria Nro. 3 junto al Centro de Extensión Universitario Pueblo Camet, solicitaron 

un trabajo en conjunto con el equipo de extensionistas "Que se escuche la ESI". La demanda 

surge por parte de la institución, principalmente, porque se encontraron con algunas 

resistencias de las familias del estudiantado cuando enviaban trabajos sobre ESI. A esta 

situación, de crisis e incertidumbre por la que se veía atravesada, se agregó la falta de 

recursos para abordarla.  

Durante el 2020, mediante plataformas de videoconferencias, se establecieron reuniones con 

los equipos de la escuela. Gracias a las mismas, se pudieron evidenciar los modos y 
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herramientas que se habían desarrollado para darle continuidad al ciclo lectivo a pesar de la 

falta de conectividad a internet. Las actividades se llevaban a cabo mediante módulos físicos 

entregados por la institución una vez al mes. Esto se complementó con grupos de 

aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp) con lxs docentes de cada curso para 

acompañar la resolución de las actividades. Desde un principio, el equipo de extensión “Que 

se escuche la ESI”, pensó en generar talleres mediante una caja que cada participante 

recibiría, la misma tendría los materiales para desarrollar una actividad guiada mediante 

instrucciones enviadas por audios y/o videos de Whatsapp.  

A comienzos del 2021, se dieron a conocer las nuevas medidas en la modalidad de 

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) (Decreto DNU 235/2021) cuyas 

consideraciones contienen la posibilidad de reanudar las clases de forma presencial, pero en 

“burbujas” de una determinada cantidad de estudiantes por semana, entre otros requisitos. 

Con estas nuevas condiciones, se acordó trabajar con los dos cursos de sexto grado, ya que 

por la cantidad de alumnxs no debían hacer recortes por burbujas. Sin embargo, con el 

transcurso del año y el aumento de casos positivos de Covid-19, se revió la medida y se 

suspendieron las clases presenciales nuevamente. 

En este sentido, desde el equipo de extensión se decidió crear un cuadernillo con los talleres a 

llevar a cabo sobre los cinco ejes que propone el programa de ESI. Se planificaron en tres 

modalidades para poder adecuarlas a las posibilidades que la pandemia permita al momento 

de desarrollar cada actividad. De esta manera, se formó una herramienta adaptable a 

diferentes circunstancias: una modalidad presencial, considerando el DISPO; una modalidad 

virtual, en una situación con acceso a internet de forma estable y una modalidad no presencial 

analógica, para una situación de poca o nula conectividad. 

 

 

 

Consideraciones 
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6 

En la actualidad, nos encontramos en fechas de receso invernal, se espera que al finalizar se 

retomen las clases de forma presencial en la modalidad DISPO. Se planificaron seis 

encuentros, el primero se llevará a cabo de forma presencial, pero la modalidad de los 

siguientes resulta aún incierta. En esta línea, creemos que es de suma importancia retomar y 

reconocer la importancia del vínculo con lxs agentes territoriales que son quienes nos guiarán 

por este recorrido en función de las herramientas que supieron construir en esta situación de 

inestabilidad. En este sentido, seguimos las palabras de Valeria Odetti quien nos invita a 

pensar en los lugares de encuentro como espacios creados por lxs docentes, talleristas, 

familias y niñxs más allá de que este sea físico o virtual: “no hablemos de “presencial” o “no 

presencial” porqué presencia hay siempre. Podemos seguir “encontrándonos” aunque sea de 

manera virtual y asincrónica. Siempre y cuando el foco esté en escucharnos, generar espacios 

seguros y  de confianza”. 

 

Referencias  

ARGENTINA. Decreto 297/2020 - 20 de Mar. 2020. Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
Buenos Aires 

ARGENTINA. Decreto DNU 235/2021 - 08 de Abr. 2021. Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio. Buenos Aires 

ARGENTINA. Ley n 26.150/06 - 4 de oct. 2006. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 
Buenos Aires. 

ARGENTINA. Resolución CFE Nº43/08. Lineamientos curriculares para la Educación Sexual 
Integral. Buenos Aires. 17 abr. 2008. 

FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Buenos Aires. Argentina. Editorial Siglo Veintiuno. 2002 

FUNDACIÓN HUÉSPED. Misión y visión. 2019. Disponible en Internet: URL 
[https://www.huesped.org.ar/institucional/mision-y-vision/. Acceso en: 20/07/2021] 

FUNDACIÓN HUÉSPED. El Colectivo por los Derechos Sexuales y Reproductivos y FUSA. 1° 
Informe sobre el impacto de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. 2017. Disponible en 
Internet:  URL 
[https://drive.google.com/file/d/0B6JXWBBzh14leHFjeFhXdEFkdlM2aG9UT3JuZ19wZWdrVDgw/
view. Acceso 20/07/2021] 

1341

https://www.huesped.org.ar/institucional/mision-y-vision/
https://drive.google.com/file/d/0B6JXWBBzh14leHFjeFhXdEFkdlM2aG9UT3JuZ19wZWdrVDgw/view
https://drive.google.com/file/d/0B6JXWBBzh14leHFjeFhXdEFkdlM2aG9UT3JuZ19wZWdrVDgw/view


                              
 

7 

ODETTI, V. ¿Cómo integrar espacios virtuales y físicos en las propuestas de enseñanza?. 17 de 
feb. 2021. Disponible en Internet: URL [https://www.educ.ar/recursos/155647/valeria-odetti-como-
integrar-espacios-virtuales-y-fisicos-en. Acceso 25/07/2021] 

TOMMASINO, H. y CANO, A. Avances y retrocesos de la extensión crítica en la Universidad de la 
República de Uruguay. Tandil, Argentina. Revista Masquedós, Nº 1, Año 1, pp. 9-23. Secretaría de 
Extensión UNICEN. 2016 

1342

https://www.educ.ar/recursos/155647/valeria-odetti-como-integrar-espacios-virtuales-y-fisicos-en
https://www.educ.ar/recursos/155647/valeria-odetti-como-integrar-espacios-virtuales-y-fisicos-en


                              
 

                                                                                 
 

Construção de um Banco de Sinais Gesto-Visuais para o Sistema 
Digestório1 

Lara GOMES 2 

Beatriz LIMA2 3 
     Leandro TORRES4    

     Cristiane PEREIRA5 
       Nilza GUIMARÃES6 

  

                  Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás , Brasil 
 

 

Resumo 
Segundo Sampaio e Santos, 2002, os ingressantes nas universidades encontram dificuldades 
em adaptar-se à vida universitária e às obrigações acadêmicas. Não obstante, dentro do ensino 
superior, para os alunos surdos, essa dificuldade é mais acentuada, visto que o sistema 
educacional brasileiro investe na modalidade oral da língua como principal forma de 
comunicação. Diante deste obstáculo,  este trabalho tem como objetivo a criação de um 
dicionário da terminologia anatômica em língua de sinais, para facilitar a inclusão de surdos 
nos cursos da área da saúde. Como processo de criação, buscou-se sinais já existentes 
relativos aos sistemas do corpo humano e elaborados sinais para os termos que não possuem 
representação em libras/Asl/Lfs, além de validar os novos sinais junto à comunidade surda. 
Assim planejou-se a criação de um banco de 50 sinais referentes aos termos do sistema. Na 
literatura foram encontrados 37 sinais gestuais para o Sistema Digestório. Ademais, foram 
criados 50 novos sinais referentes a este sistema. Devido a algumas falhas no questionário de 
validação dos sinais,  observou-se a necessidade de aprimorar.  
                                                 
Palavras-chave 

Validação; Sistema Digestório; Sinais Gesto-visuais; Surdos 

 

Introdução  

       A popularização do egresso ao ensino superior no Brasil trouxe ganhos sociais 

significativos, em meados da década de 1980, com a abertura de novas universidades e 
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5Professorado da Uníntese, São Ângelo,  email: cristianesipereira@gmail.com 
6Professora  da Universidade Federal de Goiás, email: nilzang2.ufg.br 
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faculdades em todo o país (Sampaio e Santos, 2002). De acordo com o autor, pesquisas 

apontaram que os estudantes, inicialmente, encontram dificuldades em adaptar-se à vida 

universitária e às responsabilidades acadêmicas. Para os alunos surdos que ingressam no 

ensino superior, essas dificuldades são muito maiores. Visto que, o sistema educacional 

brasileiro investe na modalidade oral da língua como principal forma de comunicação, nessa 

circunstância, o ensino universitário é dirigido por normas do mundo ouvinte e, por isso, 

exige enorme esforço dos alunos surdos em se adaptar. Nas  salas de aula geralmente esses 

alunos são   acompanhados por intérpretes de língua de sinais, mediadores, que  favorecem o 

diálogo  entre surdos e ouvintes (Moura, 2016). 

        A Cultura Surda constitui-se num ambiente de troca de experiências visuais. Assim 

como a Língua de Sinais é pautada no visual, a relação do sujeito surdo com o objeto de 

conhecimento também se dá na interação visuo-espacial (PERLIN, 2013).   Nesse sentido,  as 

instituições de ensino superior não estão preparadas para garantir o direito à educação de 

qualidade para todos os discentes no ambiente universitário. Uma vez que, os  materiais 

acadêmicos como, livros, atlas e dicionários são produzidos na Língua Portuguesa (Brasil), 

distanciando da gramática da língua de sinais, cria-se uma barreira impossibilitando  a 

inclusão de todos os discentes. Desse modo, é indiscutível a importância de elaboração de 

materiais inclusivos de estudo para que a formação desses alunos não seja prejudicada.         

        Adentrando, no contexto da área da saúde e ciências biológicas, em todo o mundo,  a 

anatomia humana constitui a base curricular desses, devido sua relevância para a 

compreensão dessas ciências. Mas, a nômina anatômica, que visa descrever e denominar a 

função das estruturas do corpo humano, tem grande parte da sua origem no Latim, Grego e 

Hebreu,  podendo dificultar a tradução e a  assimilação feita pelos intérpretes da língua de 

sinais para os estudantes, comprometendo a formação destes. Nesse viés, a construção de 

um banco de sinais gestuais-visuais dos sistemas do corpo humano é imprescindível para 

promoção da educação inclusiva para alunos surdos e egressos nas áreas da saúde e 

biológicas. 

              De acordo com o Dicionário de Etimologia de termos Morfológicos (SIMÕES et al, 

2014),  na contemporaneidade, os nomes das estruturas do corpo humano do modo em que 

conhecemos, originaram-se principalmente das pesquisas e estudos de antigos povos que 
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nomearam inúmeras estruturas.  Para padronizar esses nomes foi elaborada uma terminologia 

baseada principalmente no Latim. Assim sendo, devido a preocupação da academia por 

uniformizar as terminologias, vários congressos são realizados, dado que com a globalização, 

há a necessidade de normatizar essa linguagem, para que todos da área possam se comunicar 

(SIMÕES et al, 2014) . Logo, em vista disso, para a elaboração de um banco de sinais 

referentes a anatomia humana, é preciso uniformizar, baseando-se na etimologia dos termos 

para que de fato todos  (surdos e ouvintes) possam se comunicar dentro da sua área de atuação 

profissional.        

 Objetivos  

- Investigar na literatura os sinais gesto-visuais já existentes para a terminologia 

anatômica do sistema digestório; 

- Auxiliar na criação de um banco de sinais para os termos de anatomia do sistema digestório 

que ainda não foram descritas; 

- Validar os sinais criados com o apoio de alunos surdos e bilíngues, professores da área de 

libras e intérpretes da língua de sinais. 

- Publicar os novos sinais em um dicionário de anatomia voltado especialmente para 

estudantes surdos. 

 

Metodologia  

            O estudo iniciou com uma revisão da etimologia das definições estruturais médicas: 

como o interesse da pesquisa é direcionado para a área de terminologias médicas, serão 

consultados especialistas e bibliografias, para identificação de terminologias anatômicas do 

sistema digestório e outras terminologias médicas, observando-se o radical de origem das 

palavras. Desse modo, foram consultadas as bibliografias básicas na área da saúde incluindo 

anatomia, fisiologia, entre outras. Os livros para consulta de terminologia em latim são: 

Etimologia Anatômica como Auxílio à Aprendizagem em Medicina (SOUSA & PIRES, 

2013) e Etimologia de termos Morfológicos (SIMÕES et al, 2014). Depois do processo de 

leitura das obras, coleta dos termos e a identificação dos termos que entre si que apresentam 

uma relação sinonímica, estes são transcritos em fichas terminológicas, constituídas com a 

intenção de demonstrar a relação sinonímica estabelecida entre os termos. Essas fichas 

contam com os seguintes campos: termo em latim (que se repete ao menos duas vezes, uma 
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vez que o conceito deve apresentar ao menos duas denominações diferentes), referências 

gramaticais, observações linguísticas, contexto (estes três últimos campos repetem-se de 

acordo com o número de denominações diferentes existentes para cada conceito), definição, 

relação sinonímica, e data de registro.  

Após isso, foi feita uma busca nos bancos de dados da internet e livros da área para o 

levantamento dos sinais já existentes e utilizados na linguagem de sinais fazendo referência 

ao sistema digestório.  

            Posteriormente à identificação e catalogação de termos médicos, foi iniciada a criação 

de sinalização gesto-visual para códigos e terminologia médica por um grupo de estudo, cuja 

composição é de pesquisadores da área de anatomia e da libras. A criação dos sinais seguiu os 

5 parâmetros sugeridos por Quadros e Karnopp (2004), relacionados à comunicação gestual 

de mãos, que são: Ponto de Articulação (para cada sinal existe um PA, ou seja, o local onde 

ele é realizado ou iniciado); Configuração de mão (a CM se refere às diferentes formas de 

posicioná-las na composição dos sinais); Movimento (que engloba o deslocamento de uma ou 

ambas as mãos no espaço, abrangendo também dedos, pulso, braço e antebraço); Orientação 

da mão (a OM indica a posição da palma das mãos para a execução do sinal, tendo o corpo do 

sinalizador como referência) e Direção (é o sentido ou trajetória em que o sinal é realizado: 

para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás).  

              Para a validação, os sinais gesto-visuais são fotografados e filmados por uma câmera. 

Para facilitar a visualização das imagens, os intérpretes utilizam camiseta preta e se 

posicionaram diante de fundo branco. Para as filmagens é utilizado também o fundo em 

chroma key (fundo verde), que permite a edição das imagens, e mantido o uso da camiseta 

preta pelos intérpretes. Assim, com base nesses dados, para a validação de conteúdo, um 

pesquisador treinado faz uma exposição dos sinais criados, explicando a lógica da sua criação, 

no contexto científico da anatomia. Esta etapa se dá em um ambiente de sala de aula ou 

auditório - seguindo todas as medidas sanitárias contra covid -19- com apresentação das 

imagens registradas em slides, comparando com imagens das estruturas anatômicas para as 

quais os sinais serão criados. Após essa aula houve um momento para debate com os 

voluntários participantes da pesquisa sobre possíveis dúvidas ou críticas quanto aos sinais 

criados. Na próxima etapa é aplicado um questionário relacionado à clareza, facilidade de 

entendimento e aplicabilidade de cada desenho correspondente às terminologias e aos sinais. 
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Esta apresentação é direcionada aos estudantes surdos, bilíngues e intérpretes dos cursos de 

saúde e áreas afins, das instituições de ensino participantes do projeto.  Após o processo de 

coleta, os dados devem ser organizados e registrados para posterior análise-reprodutibilidade 

(GRANT et al, 1997; TERWEE et al, 2007). 

 

Resultados, discussão e análises. 

      Inicialmente, especialistas na área de morfologia humana que participaram do grupo de 

pesquisa, selecionaram 50 termos do sistema digestório para serem criados os sinais. Porém, 

na literatura foram encontrados cerca 37 sinais gesto-visuais, os quais repetem-se com 

variações de sinais para um mesmo termo da terminologia anatômica  do sistema digestório. 

Conforme os sinais referentes aos termos foram encontrados, alterou-se a lista, visando não 

repetir e não recriar termos que já são utilizados pela comunidade surda. Nesse processo, 

buscou-se sinais em diferentes idiomas ( Libras, ASL, LFS). Contudo, no total foram 

catalogados 70 sinais que não só fossem específicos do sistema digestório , mas que 

pudessem também contribuir para a elaboração dos sinais referentes aos 50 termos listados.   

       No processo de busca na literatura,  observou-se a escassez de sinais e materiais 

científicos   referentes a esse sistema no contexto da língua de sinais, posto que há inúmeras 

estruturas do sistema e dificuldade de encontrá-los.  Além disso, dentro desse estudo, está 

sendo desenvolvido questionário para a validação de sinais, todavia,  não foi encontrado na 

literatura metodologias de criação de sinais e validação que pudessem nortear esse 

estudo.         

 Considerações  

         Devido a complexidade do processo de criação de sinais, segue em andamento o 

desenvolvimento do banco de 50 sinais  referentes aos 50 termos da anatomia do sistema 

digestório. Ademais, o questionário de validação de sinais, está em construção, visto que deve 

ser bem criterioso para que a validação não seja prejudicada. Dessa forma, as questões estão 

sendo elaboradas minuciosamente pelos profissionais da área de libras, pois a interpretação 

das perguntas afeta diretamente o resultado da pesquisa. 
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Una Experiencia de Cambio Estructural de Acciones de Intervención en un 
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Resumen 
 

El presente trabajo expone una experiencia de un proyecto de extensión realizado en 

los momentos más críticos del desarrollo de la pandemia SAR Covid 19, realizado con 

niñ@s de edad escolar en un barrio con población vulnerada de la ciudad de Rosario 

(Argentina). Expone un ejemplo claro de adaptación metodológica de un proyecto, dado los 

cambios estructurales a los momentos de trabajo en territorio, condicionados por la crisis 

pandémica. 

Palabras-clave: Extensión; Ciudadanía; Derechos; Responsabilidad social universitaria 

Introducción 

El mundo se encuentra atravesando unos de los momentos más críticos de su 

historia reciente como resultado de la pandemia del SAR Covid 19. La reformulación 

profunda de las prácticas sociales que el mismo ha desarrollado y que seguramente en el 
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despliegue de su proceso de asimilación provocará, es una encrucijada que pocas personas 

logran entrever en su trazabilidad futura. 

No cabe duda de que algunas organizaciones, como es el caso de las instituciones 

educativas en general y la Universidad en particular, han dado clara muestra de su 

adaptación a los nuevos tiempos, a partir de la apropiación -muchas veces forzada por parte 

de sus agentes- de herramientas tecnológicas que se disponían desde hace tiempo. 

El pensar las prácticas educativas de educación superior en su integralidad sigue 

siendo un enorme desafío, inconcluso y en lo que se corresponde con uno de sus 

componentes estructurales, la extensión universitaria, la apuesta es aún mayor y al mismo 

tiempo pertinente. 

Sin embargo las nuevas territorialidades ampliadas y puestas en situación por la 

pandemia, han reconfigurado los componentes de la gestión universitaria engarzados a la 

manera de nudo capitoniano, por el hilo de la virtualidad en los mejores casos posibles. 

La extensión casi espacio por antonomasia de lo que se entendía como salida al 

territorio, como todo, debió repensarse a la luz de un aislamiento que continúa recortando  

ciertas formas de relación, pero no necesariamente de lazo social. 

Si algo nos enseña el paradigma de la complejidad, es el enfoque de totalidades 

integradas, donde sólo el pensamiento sistémico puede desentrañar los principios y los 

nuevos modos de organización generan, son posibles de eficacia a las intervenciones que 

además esos momentos de crisis reclaman. 

La urgencia no nos debe hacer olvidar las responsabilidades universitarias que 

tenemos con relación a las poblaciones y especialmente a aquellas que padecen distintos 

modos de vulneración con incidencias específicas y graves sobre su salud integral. 

El desplegar los derechos ciudadanos, es una forma sistémica y completa de abordar 

las distintas problemáticas que asolan nuestras sociedades, con un sentido de desarrollo 

sustentable y sostenible. 
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El trabajo que se presenta aquí, fue el producido de la realización del Proyecto de 

extensión denominado “Niñ@s responsabilidad de tod@s”, desarrollado a partir de haber 

sido seleccionado en el marco de la 12ª Convocatoria de Proyectos de Extensión de la 

Secretaría de Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional de Rosario. 

La Secretaría dispuso para esa oportunidad distribuir el presupuesto confiado por la 

Universidad, solo a una limitada cantidad de proyectos por Facultad, por lo cual se debió 

realizar una presentación y una defensa pública del Proyecto ante jurados de distintas 

Universidades, que calificaron cada una de las propuestas desarrolladas y dieron su 

veredicto sobre aquellas que cumplían satisfactoriamente con los objetivos de la 

Convocatoria;  generando un orden de mérito por Facultad que se correspondía 

proporcionalmente con los fondos asignados al Proyecto. 

Objetivos 

1.- Realizar y sostener desarrollos de dispositivos dirigidos niños, niñas y a la 

comunidad, desde acompañamientos y cuidados relacionados con la responsabilidad social 

universitaria. 

2.- Desarrollar los principios orientadores de una práctica extensionista a partir de 

un abordaje complejo e integral de la realidad social 

3.- Proponer un enfoque de medición del impacto social del proyecto mediante la 

gestión participativa de la comunidad 

 

Materiales y Métodos 

 La metodología general de trabajo utilizada se delineo en base a los principios 

esenciales de la Investigación Acción participativa (IAP) reformulada para la ocasión, 

como consecuencia del desarrollo del trabajo en los momentos más álgidos del aislamiento 

social obligatorio, generado por la pandemia de SAR-Covid 19. 
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 Se recuerda que la IAP es una forma particular de los estudios e investigaciones 

bajo el diseño cualitativo, que busca a partir de un relevamiento inicial de demandas 

sociales de una comunidad específica, intentar transformar determinados aspectos de la 

realidad de dichos sujetos, a partir de una construcción mediada por pares. 

 Se trabajó utilizando un enfoque metodológico particular desarrollado por el Equipo 

de trabajo consistente en una medición de impacto social del Proyecto mediante Gestión 

participativa de la comunidad. Dicho enfoque apunta a eliminar las clásicas asimetrías entre 

sujetos y presuntos objetos de las prácticas sociales, en el cual unos analizan e investigan en 

otros, supuestas problemáticas de interés científico, que muy probablemente no se 

correspondan con las verdaderas demandas de los sujetos sociales particulares. Así, todas 

las decisiones relevantes de los proyectos son tomados en base a desplegar el dispositivo de 

Asambleas donde se discuten desde que objetivos cumplir en las acciones emprendidas, de 

qué manera, con que personas específicas, hasta cuál es el sentido esencial de las prácticas 

desarrolladas y los posibles cambios a desarrollar en pos del mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sujetos. 

Los mecanismos de contacto permanente con los representantes de la comunidad, 

los diálogos desarrollados, las entrevistas, los cuestionarios y los grupos de encuentros 

presenciales, virtuales y mixtos que conforman el enfoque de gestión participativa 

apuntados, constituyeron también herramientas metodológicas insustituibles a la 

realización; logrando sus funcionamientos con la implicancia de miembros de la 

comunidad, siendo factores activos, ante los momentos  críticos del proyecto desarrollado. 

Resultados, discusiones y análisis 

 Las acciones desarrolladas en el transcurso del proyecto involucraron 380 niñ@s de 

edad escolar del barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario (Argentina), una zona 

que si bien físicamente está integrada a la ciudad, presenta una población perteneciente a 

1352



     
 
sectores medios bajos y bajos, muchos de los cuales presentan un grado importante de 

vulnerabilidad social. 

 Se trabajó como referente territorial con la Vecinal 9 de Julio y con sus 

representantes. Dicha vecinal tiene una fuerte raigambre en la zona trabajada, siendo el 

espacio natural al cual se convocaron las acciones planificadas en el proyecto. 

 El trabajo -que le daba sentido al Proyecto- fue esencialmente el trabajo de 

acompañamiento, trabajos recreativos y contención de niñ@s de edad escolar 

pertenecientes al barrio. Dadas las condiciones resultantes de la pandemia del SAR Covid 

19 se vieron profundizadas sus problemáticas de vulnerabilidad dadas las condiciones 

particulares generadas por el aislamiento social obligatorio decretadas por el gobierno 

nacional. 

 Los resultados incluyeron además la formación de 10 (diez) entre graduados de 

recientes graduación y alumnos avanzados de la carrera de Psicología, en un trabajo 

realizado en territorio, en donde los mismos pudieron desplegar sus conocimientos y 

desarrollar acciones, muchas de las cuales surgieron de su propia iniciativa. Y de 

integrantes de la organización social territorial. 

 La pregunta que reorientó la naturaleza del proyecto fue del orden de ¿cómo operar 

dado el cambio sustancial de las condiciones del trabajo generadas por el aislamiento social 

y la pandemia? Aquí sin duda primaron los principios de considerar a los profesionales 

como agentes de cambio, cuya responsabilidad esencial fue desplegar nuevos dispositivos 

acordes a la reformulación estructural de las condiciones de encuadre, acordes además con 

los principios éticos y las responsabilidades asumidas ante la comunidad. 

 Los resultados se materializaron en la utilización de metodologías mixtas en 

presencialidad y virtualidad, sincrónicas y diacrónicas, que a partir del grado de penetración 

de las herramientas de Internet, posibilitaron el desarrollo del Proyecto en un alcance mayor 
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de acceso de parte de las personas, contemplando formas conectivas de bajo consumo de 

datos. 

 

Consideraciones 

 A partir de lo apuntado en los resultados es importante destacar que contar de 

metodologías participativas en todas las etapas de definición, planteamiento, ejecución y 

evaluación del proyecto, posibilitaron adaptarse dinámicamente a los cambios en las 

condiciones estructurales disparadas por la pandemia. 

 Por otro lado, el repensar las acciones en formas mixta presenciales y virtuales 

ampliaron las referencias y los enfoques del proyecto, reconsiderando las diversas 

actividades en territorio, integrando la lógica del barrio, resultaron de precisión. 

 La medición de impacto por gestión participativa posibilitó un cumplimiento cierto 

en tiempo real de la eficacia de los objetivos planteados, dada su construcción con los 

mismos sujetos involucrados en las acciones. 
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Resumo 
 
A pretexto da pandemia no hodierno cenário mundial, manifestou-se a premência de adaptações 
nas práticas de ensino. Tais práticas, além de serem adaptadas para a condição remota, foram 
pensadas e articuladas com o intuito devolutivo à sociedade por ocorrer em uma Instituição 
Federal de Ensino. Dessarte, o que outrora seria voltado apenas para uma prática de Estágio 
Supervisionado de Surdez tautócrono com o Projeto de Pesquisa “Formação inicial de 
professores no ensino da Língua Portuguesa: escritas em movimentos com a Língua Brasileira 
de Sinais”, passou a ter um enfoque extensivo. Dessa forma, iremos apresentar como foi feito o 
passo a passo até a finalização de uma cartilha informativa sobre a prevenção à Covid-19, bem 
como, os referenciais que fomentaram e serviram como base teórica para este trabalho, durante 
a formação inicial para a docência em Educação Especial.  
 
Palavras-chave: Educação de Surdos; Formação Inicial de Professores; Ensino de Língua 
Portuguesa para Surdos; Extensão Universitária. 
 

A alfabetização pela importância em ler orientações de Saúde 

A Educação de Surdos toma a leitura e a escrita como um tema que lhe custa 

muita pesquisa e dedicação em estudos de estratégias de ensino para levar a 

aproximação da comunicação escrita em Língua Portuguesa (LP) à Comunidade Surda. 

A escola para surdos, que tenha a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como principal 

língua para a sua comunicação, exige metodologias que considerem a condição bilíngue 

(LODI; LACERDA, 2009) para o ensino da LP escrita. 

O estudo que apresentamos resultou da prática de Estágio 

Supervisionado/Surdez, do Curso de Educação Especial, juntamente com o projeto 
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“Formação inicial de professores no ensino da Língua Portuguesa: escritas em 

movimentos com a Língua Brasileira de Sinais”, da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), com fomento CNPq. Nos encontros em que buscávamos a temática para 

o trabalho a ser desenvolvido, consideramos a urgência de materiais que falassem dos 

cuidados em Saúde, prevenindo a contaminação pelo Sars-Cov-2, recém investigado na 

propagação entre humanos.  

Por conta da Pandemia da Covid-19, nos debruçamos sobre os estudos 

informativos à população, pensando em procedimentos para a escrita de uma cartilha, 

visando à necessidade de informar sobre a gravidade desse vírus e a premência da 

colaboração da população nesta causa. Por ser objetivo de nossos estudos a 

alfabetização em LP para Surdos, dedicamo-nos a encontrar estratégias que 

aproximassem informações escritas sobre os cuidados necessários de saúde para este 

cenário pandêmico. 

A ideia que fomentou essa criação foi a democratização das informações para 

todos os públicos. Por isso, além das informações em LP escrita, a cartilha está ilustrada 

e cada uma das páginas conta com a tradução em Libras, gravadas em vídeo. 

Acreditamos desta forma, que o entendimento das informações estariam, se não pela 

escrita e pelos desenhos, ainda pela Libras, aproximando um conjunto de informações 

importantes para manter-se não contagiado pelo coronavírus, que se dissemina em larga 

escala.  

Preocupamo-nos também que este material viesse com informações acessíveis 

não somente para pessoas conhecedoras do vocabulário da área da Saúde, mas que 

trouxesse corretamente a nomenclatura utilizada pelos profissionais dessa área. Por 

termos a intenção de ampla divulgação desse material, trazemos a complexidade que o 

contágio desse coronavírus atinge, segundo orientações de órgãos que se baseiam em 

pesquisas com o rigor metodológico que lhe é creditado. 

A ideia da cartilha voltada para os Surdos despontou no decurso de encontros do 

Estágio Supervisionado/Surdez, pelas manifestações que mostravam nossas 

preocupações em saber como estavam chegando as informações escritas sobre a Covid-
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19 à comunidade surda e como estariam sendo compreendidas. Destarte, o objetivo 

principal foi levar informações acessíveis à comunidade surda sobre a Covid-19, em LP 

escrita e Libras. Esse processo passaremos a relatar nas próximas sessões. 

As implicações teóricas para a alfabetização de Surdos 

Para respaldar as discussões em condição de ensino remoto, foram feitos estudos 

sobre o ensino da LP para Surdos, cujas orientações recomendavam: frases curtas e 

objetivas, palavras técnicas (com apoio visual), fontes, tamanhos de fontes e cores das 

ilustrações que fossem convidativas à leitura. Esse conjunto de cuidados foram tomados 

por base na configuração da cartilha, como uma ponte entre a LP e a Comunidade 

Surda.  

Além disso, detivemo-nos em temas voltados à legislação para o amparo dos 

direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2000). O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2019), que pauta um conjunto ainda maior de orientações, exige 

assegurar e promover o exercício dos direitos, visando à inclusão social e à cidadania, a 

que precisamos atentar para cuidados como o acesso à comunicação e à informação. 

Em relação ao tema Covid-19, foram feitas muitas leituras. Embasamos nossos 

estudos em fontes confiáveis como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que, divulgam as orientações a serem 

cumpridas a partir de pesquisas legitimadas por instituições competentes e autorizadas 

para tal fim. Essas informações observaram dúvidas mais frequentes como: O que é 

Coronavírus e Covid-19? Como se transmite? Quais são os sintomas? Quanto tempo o 

vírus sobrevive nas superfícies? Como se prevenir? E quais os grupos de risco? 

A partir dessas informações, começamos a pensar nas respostas e procurá-las, 

sempre focando na acessibilidade e como iríamos transcrevê-las. Tencionamos a 

compreensibilidade das informações por parte da Comunidade Surda, composta por um 

grupo de pessoas que compartilham interesses em comum, como uma visão de mundo, 

crenças, costumes e hábitos, a partir da concepção de suas experiências. 
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Percurso metodológico efetivado 

A produção da cartilha durou aproximadamente um ano, contando o tempo de 

pesquisa voltada ao ensino da LP para surdos e o impacto do Sars-Cov-2. Neste 

intervalo de tempo, também foram feitos alguns roteiros, adaptações na LP escrita para 

surdos e esboços de ilustrações que seriam criadas para a cartilha. 

Dada a surpresa e inquietações que vivíamos, mergulhados em incertezas sobre 

as informações que chegavam, o estudo sobre a pandemia que assolava o mundo e 

tirava a expectativa de um retorno em curto prazo à presencialidade, buscávamos ler o 

máximo de informações que a mídia divulgava. Deparamo-nos com o baixíssimo 

número de traduções em Libras para a Comunidade Surda. Dedicamo-nos, então, à 

preparação de um material que poderia ser aproveitado na escola e fora dela. 

Das leituras em fontes confiáveis, traçamos estratégias de comunicação para 

chegar à Comunidade Surda. Escrevemos informações objetivas, em frases curtas e 

enviamos a surdos alfabetizados para conhecer o quanto as compreendiam. As testagens 

eram feitas com o envio das mensagens e o pedido da tradução em Libras, por vídeo, do 

que liam. Nossa surpresa foi da recusa de algumas participações com devolutivas depois 

de conhecerem o texto, vídeos que não correspondiam à mensagem enviada e o baixo 

índice de traduções mais aproximadas das mensagens escritas. Participaram surdos de 

nível médio e superior, que teriam condições de ler e compreender as mensagens.  

Posterior a esta prática, fizemos alterações nas mensagens pouco compreendidas 

ou com sugestões de reescrita. Após a finalização de um texto para a cartilha, foram 

encaminhadas as ilustrações de cada página, prevendo a necessidade dos estímulos 

visuais como ferramenta para uma comunicação ainda mais acessível. Todas as páginas 

foram traduzidas em Libras e, por fim, a cartilha foi publicada e encontra-se disponível 

no repositório da UFSM (https://repositorio.ufsm.br/handle/1/20421). 

 

Considerações a partir do processo experienciado 

 Como resultado da prática, percebemos que o analfabetismo funcional com 

relação à LP por parte de alguns membros da Comunidade Surda é presente, uma vez 
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que dois terços das respostas obtidas sugerem um baixíssimo nível de alfabetização e 

não compreensão de mensagens escritas em LP. 

Por estarmos em formação inicial para a docência na Educação Especial, essa 

prática alertou-nos para a responsabilidade que passamos a ter quando tratamos do 

letramento da Comunidade Surda em espaços escolares, mas também e, talvez, ainda 

mais destacado, em espaços não escolares que hoje sabemos, carece de intérpretes de 

Libras e a comunicação tende a viabilizar-se por mensagens escritas.  

A produção de uma cartilha acessível e facilmente encaminhada pelas redes 

sociais indica a importância de materiais que não podem mais apenas ser criados cuja 

materialidade se dê pela condição física de manuseio. A possibilidade de leitura precisa 

estar compatível com a resolução das imagens em aparelhos pequenos como 

smartphones ou computadores e até mesmo para a sua projeção em telas para exibição 

coletiva. 

A importância de seu acesso para idades desde muito precoces a mais tardias, a 

tradução em Libras e acessível a leitores de tela, responsabilizou-nos à busca 

tecnológica até alcançar sua viabilidade para a leitura. As ilustrações em cores que 

guardassem uma estética convidativa para todas as idades, era outra condição 

importante deste trabalho. 

Ao final, a cartilha produzida mostrou que um curso de Educação Especial 

quando se abre à condição extensiva de seus estudos, olha para além da escola e percebe 

a larga tarefa e compromisso social de sua formação. Alegramo-nos com os resultados 

alcançados e projetamos novos trabalhos que prezem pela acessibilidade e expansão da 

comunicação em seus diversos formatos.  
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Resumo 
Apresentamos o processo de criação de uma cartilha, tendo como objetivo registrar o percurso 
do projeto de extensão Cinegrafando a Educação em Contextos Escolares Emergentes. O 
projeto vem sendo desenvolvido desde 2016 e pretende sistematizar em uma cartilha a formação 
docente que se deu em oficinas de cinema com estudantes e professores, materiais elaborados 
nas atividades do projeto, momentos de formação e imagens de arquivo. Metodologicamente, 
conta com o aporte teórico de Munari (2008) e Leal (2020) para um método projetual maleável, 
considerando as subjetividades da criação em projetos de Design, para a possível transposição 
do contexto que foi vivenciado na escola. Resulta que as imagens e sons em arquivo ficam 
registradas para que as crianças, professores e participantes do projeto possam folhear e reviver, 
divulgando suas experiências com o cinema na escola, suas inquietações e alegrias. 
 

Palavras-chave: Cinema na Escola; Direitos Humanos; Cartilha, Ilustração. 

 

Introdução 

 O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social, da 

Universidade Federal de Santa Maria (GEPEIS/UFSM), adentra, há mais de vinte e sete 
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anos, o campo teórico do Imaginário Social, de Castoriadis (1982) e a Formação de 

Professores. Estruturando-se em um grupo composto por acadêmicos em formação 

inicial, bolsistas de iniciação à pesquisa e à extensão, mestrandos e doutorandos, 

professores formadores e professores de escolas das Redes Municipais, Estadual e de 

Ensino Superior, abarca diferentes esferas do ensino, pesquisa e extensão. 

 A caminhada do GEPEIS foi se constituindo por meio da atuação conjunta tanto 

com professores quanto com estudantes e pais, criando uma comunidade escolar 

colaborativa, rica em trocas e atenta às demandas dos espaços que habita. Durante seu 

percurso, abordou temas voltados ao cinema na educação, as questões de gênero, da 

subjetividade, do cuidado de si, memória docente, corpo biográfico, dispositivos 

grupais, histórias de vida, que, assim como o Imaginário, visa propor outras perguntas e 

converter em provocações as condições interseccionais da Educação. 

 Perante a trajetória do grupo junto à comunidade escolar, destaca-se o projeto de 

extensão: “Cinegrafando a Educação em Contextos Escolares Emergentes”, que vai 

ganhando importância pelas proposições que congrega sobre os Direitos Humanos. 

Diante disso, inicia-se um sentimento de necessidade de registrar, por meio da criação 

de uma cartilha, denominada “Renascer Pela Escola”, tendo como intencionalidade 

memorizar o trabalho realizado. 

Compreendemos a criação da cartilha como uma forma de acomodar os registros 

do trabalho de produção do “Cinegrafando a Educação” junto à escola durante estes 

anos de atuação. Igualmente, poderá servir como instrumento de estratégia institucional 

e comunicacional, como uma maneira de preservar e difundir a produção de 

conhecimento junto à comunidade, além do arco da Universidade.  

Nas sessões seguintes, falaremos brevemente sobre a finalidade da cartilha, bem 

como seus desdobramentos no processo de criação, elaborada a partir de diretrizes do 

Design Gráfico, Design Editorial e do campo de Ilustração, procurando explorar as 

possibilidades visuais e técnicas deste tipo de produção através da metodologia híbrida 

entre Munari (2008) e Leal (2020). 

 

1362



                              

 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo o estudo metodológico projetual destinada à 

produção gráfica de uma cartilha. É um pequeno pedaço de uma pesquisa em 

desenvolvimento onde a cartilha surge como propósito de registrar a trajetória do Grupo 

de Estudo e Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS/UFSM) no 

componente de assistência educacional em uma escola municipal de Santa Maria/RS. 

 

Metodologia e Discussões 

Encontra-se, na literatura, autores como Bonsiepe (1984), Baxter (2000) e outros 

que defendem a criação em Design como um processo de estruturação e solução de 

problemas. Há também profissionais desta área que acreditam que não há metodologia 

única adequada para o desenvolvimento de livros e afins, mas que cada designer produz 

de acordo com sua própria intuição, pois cada projeto editorial requer soluções únicas. 

Acredito que o profissional é construído através de uma grande biblioteca de 

repertórios, de uma busca por conhecimentos de tudo o que está ao seu redor. É 

necessária uma grande experimentação prática no desenvolvimento do projeto, mas para 

propor novas soluções é preciso conhecer as antigas. Não há receitas mágicas, mas 

também não há inovação em um trabalho linear e burocrático.  

 Munari (2008) confronta ideias românticas de que o processo de criação parte de 

uma inspiração repentina, como uma luz que se acende e busca caminhos de trabalhar 

design com estudos de metodologia com a prática. Do problema à solução, na 

metodologia proposta pelo autor há uma série de acontecimentos que podem ser 

resumidos em:  P [Problema], DP [Definição do Problema], CP [Componentes do 

Problema], CD [Coleta de Dados], AD [Análise de Dados], C [Criatividade], MT 

[Materiais e Tecnologia], E [Experimentação], M [Modelo], V [Verificação], DC 

[Desenho de Construção], S [Solução] (MUNARI, 2008, p. 55). O autor ainda ressalta 

que o método projetual não deve ser absoluto e definitivo, mas sim modificável ao 

passo que a criatividade do designer pode tornar o método mais eficaz para o 

desenvolvimento do projeto. 
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 Leal (2020) aborda o estudo do processo de criação a partir das oito fases 

descritas pelo professor Robert Keith Sawyer: problematização, adquirir conhecimento, 

coletar informações, incubação, geração de ideias, combinação de ideias, seleção e 

exteriorização. E propõe o desenvolvimento de oito fases, nomeadas como “problema”, 

“conhecimento”, “memória”, “tempo”, “pensamento”, “combinação”, seleção” e 

produção”, explorando o desenvolvimento criativo, utilizando o acaso, a 

experimentação e os demais desafio do cotidiano do profissional design como 

agregadores ao processo em si. O problema pode ser a primeira etapa assim como a 

experimentação, reforçando o conceito caótico e individual de criação, que envolve 

inúmeros aspectos que irão determinar o resultado. Segundo Leal (2020, p.15), “o 

processo criativo nunca está totalmente formatado na mente porque ele se constitui no 

fazer. Além disso, há sempre desvios, erros, improvisações e surpresas que ajudam a 

produzir um trabalho”. 

Com a necessidade da aplicação de uma estruturação flexível, que dê parâmetros 

de criação ao projetista, mas o livre do engessamento racional para que haja espaço 

criativo para prover as subjetividades do projeto, o processo de criação neste trabalho 

será adaptado de acordo com os métodos propostos por Munari (2008) e Leal (2020), 

desenvolvendo-se nas seguintes etapas: Problematização; Pesquisa; Criatividade; 

Experimentação; Combinação, Seleção e Produção. 

 

Considerações 

Na primeira etapa, a partir de discussões e encontros pelo Google Meet com 

integrantes do GEPEIS, estabeleceu-se a problematização: como organizar a trajetória 

do Cinegrafando na Sérgio Lopes? A quem vai interessar? Será impresso ou digital?  A 

partir daí, seguiu-se um levantamento de dados necessários para entender como 

desenvolver o objeto de estudo, notou-se uma carência de bibliografia teórica e 

metodológica para a criação deste tipo de objeto gráfico. Há muito na literatura sobre 

outros nichos do design editorial mas uma escassez ao se tratar de cartilhas. Quanto à 
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pesquisa do enredo da cartilha, faz-se uso de uma compilação de relatórios, fotografias e 

depoimentos. 

Apesar das dificuldades encontradas, a experiência de desenvolvimento desta 

cartilha tem sido grande agregador profissional e pessoal e espera-se que o resultado 

final seja positivo, uma vez que em sua concepção segue caminhos dialógicos, 

multidisciplinares e moldes de grandes referências do design.   
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Resumen 

La propuesta del voluntariado para estudiantes de la Lic. en Trabajo Social tuvo como 

objetivo principal contribuir al cuidado de la salud de la comunidad de la provincia de 
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Mendoza, atento a las medidas sanitarias de aislamiento y prevención definidas por el 

Gobierno Provincial mediante su Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.  En el 

contexto de pandemia mundial y ante el avance del COVID 19,  surge la necesidad de que 

la universidad participe y se involucre en la planificación y aplicación de las políticas 

públicas llevadas a cabo por las autoridades competentes. 

En este sentido el compromiso de la universidad apeló a su habilidad y efectividad para 

responder a las necesidades de transformación de la sociedad, mediante el ejercicio de sus 

funciones básicas entre las que se destacan la investigación y proyección social. Estas 

funciones deben estar respaldadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, la 

solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para 

atender los retos que implica promover el desarrollo humano integral en contexto de crisis 

sanitaria. 

Resumo 

O objetivo principal da proposta de voluntariado para alunos do Curso de Licenciatura em 

Serviço Social era contribuir com a atenção à saúde da comunidade da província de 

Mendoza, atento ao isolamento sanitário e às medidas de prevenção definidas pelo Governo 

Provincial através de seu Ministério da Saúde, Desenvolvimento Social e Esportes. No 

contexto de uma pandemia global e do avanço da COVID 19, surge a necessidade de a 

universidade participar e se envolver no planejamento e na aplicação das políticas públicas 

realizadas pelos órgãos competentes. 

Neste sentido, o compromisso da universidade apelou à sua capacidade e eficácia para 

responder às necessidades de transformação da sociedade, através do exercício das suas 

funções básicas, entre as quais se destacam a investigação e a projeção social. Essas 

funções devem ser apoiadas na busca da promoção da justiça, da solidariedade e da 

equidade social, por meio da construção de respostas exitosas para enfrentar os desafios da 

promoção do desenvolvimento humano integral no contexto de uma crise de saúde. 

Palabras Claves 

Voluntariado- Trabajo Social -COVID-19- Rol Social- Universidad 
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Introducción 

Desde la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales en coordinación con la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Cuyo, se realizó la articulación con el Gobierno Provincial para 

participar de las políticas sanitarias implementadas en la atención y contención de los 

sujetos afectados por el covid. 

En esta oportunidad, se puso en valor y relevancia la participación  de la  Universidad en la 

resolución de problemáticas que afectan a la comunidad ya  que ésta, no debe ser 

considerada , sólo como un ente aislado donde  se adquiere e incorporan  conocimientos, 

sino que también desempeña un rol  social que es importante fortalecer. 

En este contexto también el Trabajo Social tuvo que reconfigurarse y redefinir su rol  como 

disciplina, poniendo en juego su creatividad y capacidad de adecuación a las  circunstancias 

y limitaciones. 

En este sentido, nuestras intervenciones necesitaron ser más que nunca interdisciplinarias y 

exigieron la puesta en reflexión de  lo que es “necesario hacer”, lo “que se puede hacer”, de 

“quién es la responsabilidad” (del equipo de salud, de trabajo social, de los funcionarios, de 

las asociaciones) y “hasta donde”, por eso,  una simple llamada telefónica, fue más que 

importante para orientar nuestra mediación  en este  ámbito y en particular en lo que hoy se 

define como aislamiento.  

Objetivos 

-Realizar un acercamiento al quehacer profesional del Trabajo Social en contextos de crisis. 

-Garantizar una vida sana, mediante la prevención sanitaria recomendada, orientandonos a 

cortar las cadenas de contagios. 
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Materiales y Métodos (Metodología) 

Para dar curso al trabajo, se utilizaron plataformas digitales de base de datos del gobierno 

provincial para la carga de información correspondiente a la tarea realizada por las y los 

estudiantes, quienes recibieron diferentes capacitaciones para el buen manejo de las 

mismas. La herramienta utilizadas fueron la de Gestión Covid y herramientas de 

automonitoreo App 148 y derivaciones al Contac Center para otorgar turno en el centro 

covid, derivaciones de alto riesgo médico al 107, derivaciones a FARO para traslado a 

centro de atención extrahospitalaria y recomendaciones generales. Contamos también con 

tutores de epidemiología para realizar consultas más específicas. 

Por lo tanto el registro de la información de la plataforma, la cual era  procedente de 

llamados telefónicos de  que las y los estudiantes pudieron realizar y mediante los síntomas 

presentes que expresaban las personas, así también conocer acerca de la presencia o 

ausencia de elementos de higiene y alimentos. En este diálogo y entrevista telefónica con 

personas y  familias  se priorizo escuchar activamente  lo que tenían  para trasmitir  

respecto a su  percepción, conceptualización y sentir de la enfermedad para construir 

conjuntamente un espacio de aceptación, comprensión, transición y superación de dicha 

estado de salud.  

Resultados, discusiones y análisis 

Se trabajó fundamentalmente con la base de contactos estrechos y también personas 

convivientes, realizando seguimientos, concientizando al aislamiento y realizando 

controles. Esto se pudo llevar a cabo de manera interdisciplinaria y de forma transversal 

con diferentes profesionales, abocados a dar batalla a esta catástrofe de nivel mundial. 

El trabajo se dio sobre la atención de casos positivos y la mitigación de las cadenas de 

transmisión. Los contactos estrechos están determinados por la exposición de 15 o más 

minutos cara a cara con una persona que se determina positivo de covid y por el contacto 

físico directo. 

El rol de los y las estudiantes es ser un nexo de información, acompañamiento y contención 

de las personas que se encuentran atravesando la enfermedad y situaciones que conllevan a 
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la ansiedad, incertidumbre, mayormente por el desconocimiento y la desinformación. El 

trabajo social resulta ser un enclave fundamental para trabajar desde la empatía con las y 

los sujetos en donde la aplicación del conocimiento resulta ser un elemento estratégico y 

poseer capacidad de escucha activa y utilizando un lenguaje entendible, directo, conciliador 

debido a que todo es llevado a cabo a través de un llamado telefónico; sin saber quién está 

del otro lado, marcando así un gran desafío, en donde ser objetivo cuando la situación nos 

atraviesa a todos es dificultoso; pero es posible. 

Tal como referencia Maria Cristina Bohorquez nos encontramos en tiempos difíciles como 

humanidad, ya que no solo vivimos una pandemia, sino que se han agudizado problemas 

estructurales de nuestra sociedad tales como la pobreza, la desigualdad, la violencia. 

(Bohorquez, 2020) . 

En este sentido, la posibilidad de humanizar, de establecer  vínculos y  de empatizar tanto 

con las personas como, con los demás profesionales, fue esencial para el desarrollo y 

cumplimiento de la tarea asignada  

Y esta nueva realidad, entonces, se  interpela al Trabajo Social en sus  distintos escenarios, 

pero también se  interpela a las políticas públicas y a las capacidades estatales de respuesta; 

se interpela las lógicas territoriales y los modos de articulación de los actores sociales y 

políticos. Interpela los modos de intervenir en situaciones que se nos presentan a diario 

cuando nos encontramos ante existencia de violencia de género, violencia de adultos 

mayores, con  maltrato infantil, o en escuelas que sostienen la cobertura alimentaria, 

etc.(Garcia, 2020) 

Este interpelarnos nos llevó a construir propuestas y alternativas con otros, con compañeros 

y compañeras de trabajo social y de medicina, codo a codo y trabajando sobre la 

integralidad de las personas que enfrentan la pandemia, desde esta mirada de co-

construcción y de reconstruirnos, de fortalecernos, desde nuestros sentires frágiles frente a 

tanta adversidad. 
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Consideraciones 

El tránsito por esta difícil coyuntura nos desafía a los y las  trabajadores/as sociales, a 

repensar nuestro rol, a revisar la vigencia de nuestro aporte, nuestra especificidad y 

complementariedad profesional frente a retos complejos e interdisciplinarios; a evaluar su 

nivel de manejo tecnológico para hacer frente a las nuevas condiciones y fundamentalmente 

a revisar la postura crítica, ética y política frente a los acontecimientos mundiales. Hay 

cientos de aportes que se generaron desde la profesión del trabajo social en el contexto de 

emergencia sanitaria a nivel mundial, vinculada a la salud, al cuidado individual y 

colectivo, a la necesidad de cada persona y familia, poner en valor la importancia del 

trabajo interdisciplinario con los profesionales médicos, a estar donde tenemos que estar, 

redefiniendo nuestro rol. 

 Nuestra profesión e historia de posguerra y de asistencia, pone por delante el desafío de 

estar con otros y de contribuir a sostener la vida. En coherencia con esto la propuesta de un 

voluntariado que se sostuvo durante casi un año, con un inicio de 70 estudiantes nos habla 

de nuestra historia que no se puede olvidar y que es la que nos llevó a construir una 

profesión que transversaliza la vida misma.  

El desafío al cual nos enfrentamos  los y las estudiantes de Trabajo Social constituye un 

elemento crucial para nuestra formación profesional ya que el voluntariado tuvo una 

implicación de proximidad a los y las sujetos con los cuales nos tocó intervenir, teniendo en 

cuenta que este acercamiento tuvo otro tipo de encuadre que fue realizarlo desde nuestros 

hogares, sin tener el contacto cara a cara con las personas y familias que se encontraban 

aislados. Es por ello que el desafío a construir vínculos fue fundamental en los y las 

estudiantes, entendiendo el vínculo como: “forma en cómo una persona se relaciona con 

los demás, estableciendo una estructura relacional entre ambos comunicantes y siendo la 

única entre ellos dos”6 

                                                           

6 Pichón Reviere, 1975. 
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En este punto queremos destacar la gran importancia que tuvo el manejo de la  única 

herramienta de interacción, (llamadas telefónicas) para realizar el acercamiento a las 

personas y conocer, profundizar y abordar cada situación  singular y particular. 

El gran desafío estuvo en buscar que las personas lograran, más allá de las limitaciones, 

sentirse seguras y confiadas a la hora de hablar de su situación ya que, sumada a la 

representación y estigmatización social que implicaba el hecho de estar contagiado, nuestra 

interacción se daba a través de un número telefónico (0-800 COVID) que implicaba cierta 

resistencia. Esta realidad  nos enfrentó al reto de resignificar esta única herramienta de 

intervención poniendo en juego habilidades y capacidades  que permitieron vincular a los 

sujetos en el ejercicio de sus derechos garantizando de este modo su bienestar y calidad de 

vida. 

Considerando la propuesta de ROZAS PAGAZA, M. podríamos decir que algunas de estas 

habilidades se concretaron en: 

-Averiguar qué le sucedí a las personas, qué estaban pensando y sintiendo. 

-Proporcionar información  necesaria respecto a la temática 

-Interpretar situaciones complejas con precisión para brindar soluciones  adecuadas  y 

oportunas. 

-Mediar de manera objetiva y adecuada utilizando como herramienta principal la escucha 

activa. 

Desde este punto de vista, se aprecia la  emergen nuevas perspectivas de valoración de la 

vida, del cuidado y del otro. La resiliencia frente a la crisis es una herramienta individual y 

colectiva que emerge, porque si nos unimos, si nos ayudamos, si nos cuidamos, si somos 

solidarios y solidarias nos fortalecemos colectivamente para superar esta adversidad que 

afectó a cada individualidad y a toda la sociabilidad que veníamos desempeñando 

cotidianamente. Salud, trabajo, alimentación y educación resultaron ser grandes 

problemáticas atravesadas por el contexto de crisis mundial que requirieron y requieren 

cambios y transformaciones culturales profundas. Ya nada es lo que era antes y ya nada 
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volverá a ser igual y allí estará el trabajo social, resignificando su intervención sin dejar 

espacios vacíos. 

Perder abrazos y besos pero ganar solidaridad y empatía pueden ser una buena manera de 

fortalecer la socialización entre las personas y de levantarnos luego de haber caído. 
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Resumo 

Saúde e Cidadania em Fronteira é um projeto de extensão ligado a EPM/Unifesp 
com o objetivo geral de “Levar saúde com qualidade e dignidade onde houver 
vidas”. Este projeto apresenta uma parceria junto a Marinha do Brasil com intuito de 
ampliar o serviço de atendimento médico prestado na região Amazônica, por esta força 
armada, a fim de levar saúde com qualidade e dignidade a populações de acesso remoto 
aos serviços de saúde. Com apoio da Marinha do Brasil, enviamos a regiões remotas da 
Amazônia, grupos de alunos e residentes acompanhados de preceptores devidamente 
qualificados para atender a populações ribeirinhas. Os alunos e residentes que 
participam desses projetos vivem uma verdadeira experiência de cidadania e 
compreendem que praticar medicina é muito mais do que atender pacientes em um 
estabelecimento de saúde com uma infraestrutura de alta complexidade.  

Palavras-chave: Saúde, População ribeirinha, Cidadania, Extensão 

 

Histórico do Projeto  

O início do projeto data de 2012, quando uma viagem de reconhecimento foi 

realizada no Rio Solimões, no Navio de assistência hospitalar (NASH) da Marinha do 

Brasil. Após essa viagem de reconhecimento, foram realizadas quatro viagens na 

Amazônia em parceria com a Marinha do Brasil entre 2013 e 2015, contando com 

equipes compostas por docentes, médicos, residentes e alunos da EPM.  

Em 2015, foi criada a Liga de Saúde e Cidadania em Fronteiras (LISF) por 

alunos do curso de medicina e preceptores, a qual se estabeleceria como um ramo 

complementar essencial do projeto. O objetivo central da liga é o de preparar os alunos 

para as viagens a partir de um ambulatório de alunos no campus São Paulo que atende 

as áreas essenciais para a atuação em campo. 

 Durante os anos de 2016 e 2017, embora a LISF crescesse e se estabelecesse, 

nenhuma viagem ocorreu devido à necessidade de acertos burocráticos, solucionados 

em 2018. Desde então, mais três viagens foram realizadas, retomando as atividades 

centrais do projeto. 
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Justificativa 

A Universidade tem, de uma forma geral, três objetivos principais: ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse sentido, tendo em vista o papel social essencial que uma 

universidade pública deve ter, torna-se de fundamental importância a realização de 

projetos voltados para o benefício da população SUS dependente e que, por conta de sua 

realidade peculiar, não consegue ter acesso adequado aos serviços de saúde. 

 O Projeto Saúde e Cidadania em Fronteiras, assim, alia-se à Marinha do Brasil a 

fim de tentar levar assistência. Aproveitando essa oportunidade, há ainda a associação 

do caráter educacional do projeto, não apenas envolvendo alunos e residentes nas 

missões promovidas em território Amazônico, como também, atividades ambulatoriais 

realizadas por alunos do quarto ao sexto ano, na LISF. Por fim, ainda há a possibilidade 

de pesquisa de grupos populacionais que muitas vezes não entram no foco dos grandes 

estudos de saúde, sobretudo pelo difícil acesso. Dessa forma, temos, a partir do projeto 

em questão e da interligação dos pontos que ele propõe, a possibilidade de fornecer uma 

saúde mais qualificada e justa para comunidades comumente marginalizadas, 

possibilitando concomitantemente a formação de profissionais mais conscientes e 

preparados para diferentes realidades e para a saúde pública. 

Objetivo Gerais  

Levar saúde com qualidade e dignidade para populações ribeirinhas na região 

Amazônica.  

 

Objetivos Específicos 

  Promover assistência, ensino, pesquisa e ações de Cidadanias nas áreas carentes 

de recursos nas comunidades ribeirinhas da região Amazônica, proporcionando aos 

alunos e residentes da EPM – UNIFESP a vivência de uma realidade bem diferente do 

seu cotidiano; Contribuir para a formação de médicos com maior comprometimento 

com o SUS; Desenvolver produção científica e tecnologias cujos resultados deverão ser 

revertidos em benefício para a população ribeirinha; Contribuir para melhorar a 
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infraestrutura, a rede de saúde e o apoio aos profissionais de saúde da região com ênfase 

no uso de recursos tecnológicos para esse fim. 
 

Metodologia 

A logística operacional da missão é de responsabilidade da Marinha, com navios 

devidamente equipados. A EPM/Unifesp é responsável pelo fornecimento das equipes 

de saúde (acadêmicos, residentes, preceptores e docentes), bem como os protocolos 

assistenciais e de pesquisas. A Capacitação de grupos de alunos e médicos com aulas, 

atendimentos ambulatoriais e planejamento da parte assistencial da missão é de 

competência dos preceptores e docentes da LISF. O grupo designado para participar da 

missão se une com os profissionais da Marinha do Brasil em seus Navios de Assistência 

Hospitalar (NAsH) nas operações de Assistência Hospitalar à População Ribeirinha 

(ASSHOP).  

 

Resultados  

Até outubro de 2019 sete missões foram realizadas, todas envolvendo as 

comunidades ribeirinhas da bacia amazônica. Houve um total de 9.172 pacientes 

atendidos (Tabela 1). Diversas comunidades foram abordadas, algumas pela primeira 

vez em décadas.  

Assistência clínica-cirúrgica e odontológica de rotina, urgência e emergência a 

nível primário e secundário foram fornecidas. Os diagnósticos mais frequentes estão 

pontuados na tabela 2. A estrutura dos navios cedida pela marinha permitiu a 

dispensação de medicamentos, realização de exames laboratoriais e de imagem, acesso 

às comunidades e a estadia da equipe da EPM/Unifesp. 

Além disso, medidas de medicina preventiva, como imunizações, palestras sobre 

educação sanitária (com ênfase na educação alimentar e higiene pessoal) e medidas de 

prevenção de doenças endêmicas transmissíveis e neoplásicas foram realizadas.  

Em relação à área de ensino, foram aprimorados os conhecimentos de técnicas 

cirúrgicas dos residentes e alunos com auxílio de preceptoria (figura 1), o entendimento 

1377



                              

 

e o relacionamento na prática médica na atenção básica (figura 2)e o treinamento das 

equipes no atendimento domiciliar da saúde da família. Os atendimentos em diferentes 

áreas da medicina permitiram aos alunos maior capacitação enquanto profissionais 

generalistas e o conhecimento de culturas e realidades diferentes das que estão 

acostumados. 

Em relação à área de pesquisa, foram coletados dados e sugeridas temas para 

pesquisas tais como: correlação entre classificação de CEAP (sistema de classificação 

de doenças venosas crônicas) e paridade (n=299); hipertensão arterial em população 

jovem ribeirinha (n=588); avaliação do IMC na população ribeirinha atendida (n=1024); 

avaliação nutricional e situação vacinal da população infantil atendida (n=103). 

 

 

Missão Data Atendimentos 

Realizados 
Equipe 

Total 
Equipe 

Alunos 

Rio Negro maio/2013 1200 7 2 

Rios Negro e 

Solimões maio/2014 2000 11 4 

Rios Madeira, 

Tapajós, Trombetas, 

Nhamundá e Paraná 

do Ramos 

fevereiro/2015 1400 12 4 

Rios Tapajós, 

Trombetas e 

Nhamundá 
julho/2015 1126 10 4 

Belém julho/2018 1380 10 4 

Rio Jurá maio/2019 674 10 4 

Rio Juruá outubro/2019 1392 12 4 

Total de 

Atendimentos: 9172   

 

Tabela 1: informações gerais das missões do projeto 
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Diagnósticos Mais Frequentes 

Adultos Crianças 

Parasitores gastro-intestinais Parasitoses gastro-intestinais 

Vulvovaginites e doença inflamatória 
pélvica 

Gastroenterocolites agudas de 
etiologia viral e bacteriana 

Enxaqueca Dermatites atópicas 

Dermatofitoses Dermatofitoses 

Mialgias e artralgias Escabiose 

Diabetes Anemia 

Infecção do trato urinário Infecção do trato urinário 

Tabela 2: diagnósticos mais frequentes  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 
1: Treinamento ECG                                             Figura 2: Atendimento médico
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Figura 3 - Missões 

 
Figura 4: Equipe médica e tripulantes 
 

 
Figura 5 - Missões 
 

 
Figura 6 - Missões
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Resumo simples 
 
A universidade pública no Brasil é uma forma de acesso ao conhecimento de ensino 
superior com qualidade e de forma gratuita. No atual contexto,  tem passado por 
mudanças, principalmente no que tange ao perfil dos estudantes. Cada vez mais o 
acesso de pessoas menos favorecidas tem-se tornado uma realidade. Mas com essa 
mudança surgiu um novo desafio: evitar a crescente evasão desses alunos e permitir que 
eles usufruam de maneira completa da universidade. Tem sido difícil manter as políticas 
de permanência estudantil necessárias, principalmente em cursos integrais e na cidade 
de São Paulo, que apresenta custo de vida elevado. Nesse contexto, em 2017, nasceu o 
projeto Semear-EPM, que se fundamentou em apoiar os alunos em sua formação 
acadêmica e pessoal. 
 
Palavras-chave 
 
Universidade, desafios; evasão; formação; conquistas. 
 

Introdução 

A universidade pública no Brasil é uma forma de acesso ao conhecimento de ensino 

superior e à pesquisa científica de qualidade de forma gratuita. É muito procurada pelos 

estudantes, devido à excelência no ensino. Destaca-se pela grande contribuição ao 

conhecimento científico em nível nacional e internacional. 

Nos últimos anos, o acesso dos estudantes às vagas da universidade pública, 

principalmente através do vestibular, vem mudando. Tem-se observado acesso crescente 

de pessoas com baixa renda, diferentes etnias e com deficiência física, com o 

implemento das políticas públicas de cotas. No entanto, com essa mudança surge um 

novo desafio: evitar a crescente evasão desses alunos e permitir que a mudança se 

concretize com a formação deles. 

Nesse novo cenário, com os cortes financeiros que a educação pública como um todo 

tem sofrido, fica mais difícil executar as políticas de auxílio financeiro para combater a 

evasão desses alunos, e a adaptação da universidade a esse novo contexto torna-se mais 
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complicada. O cotidiano da universidade pública hoje inclui a necessidade de enfrentar 

limitações financeiras decorrentes da redução da oferta pelo governo federal e também 

de olhar para esse novo grupo de alunos tanto do ponto de vista da escassez de recursos 

econômicos como do ponto de vista psicológico. A fragilidade desses alunos determina 

dificuldades em muitos cenários da sua vida pessoal, o que muitas vezes faz com que se 

sintam deslocados no ambiente universitário e não consigam usufruir de maneira 

satisfatória . 

Para apoiar esses alunos, surge, em 2017, o projeto Semear-EPM. Na sua idealização, o 

projeto visava ajudar alguns calouros que tinham uma situação financeira instável. 

Sabia-se que outras instituições já realizavam projetos bem sucedidos para apoiar 

estudantes menos favorecidos e esse conhecimento serviu de estímulo para tal iniciativa. 

Após a discussão de muitas ideias com alguns professores/ alunos e após tentativas de 

iniciar este projeto, somente em 2018 o Projeto Semear-EPM se concretizou 

definitivamente. 

Na idealização do projeto Semear-EPM, três pilares serviram como base para seu 

desenvolvimento: o auxílio financeiro, a tutoria e a rede de contatos. Dessa forma, os 

alunos do primeiro e segundo anos, que enfrentam grandes dificuldades para se adequar 

à nova rotina, recebem ajuda e o acolhimento de todos que fazem parte do projeto. 

A princípio foi estipulado que o auxílio financeiro seria apenas para os alunos do 1° e 2° 

anos dos cursos do Campus São Paulo da UNIFESP, pois foram considerados mais 

vulneráveis, devido sobretudo à mudança do local de moradia, transporte e alimentação, 

e às dificuldades para conseguir outras fontes de renda dentro da própria universidade 

no início do curso, como iniciação científica, monitoria, entre outras. 

Sabemos que as dificuldades não atingem apenas os alunos dos primeiros anos. Assim, 

o projeto Semear-EPM buscou e continua buscando alternativas para apoiar os demais 

estudantes, principalmente por meio de estágios remunerados para os alunos do 3º e 4º 

ano.  
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Objetivos 

Evitar a evasão universitária, propiciar um ambiente no qual os estudantes possam 
usufruir ao máximo do que a Universidade oferece, contribuir para uma formação 
excepcional, tanto do ponto de vista técnico quanto humano. Assim como, incentivar a 
formação de cidadãos cientes de seus deveres e comprometidos com a sociedade.  

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

O projeto semear baseia-se em um tripé -  auxílio financeiro, tutoria e rede de contatos. 
Também busca sanar as necessidades dos estudantes em geral, além de promover e 
incentivar ações sociais. Em relação ao auxílio financeiro, são oferecidas 24 bolsas 
anuais no valor de R$400,00 aos alunos selecionados por uma comissão. A tutoria 
baseia-se na mediação de uma relação contínua entre um aluno e um professor visando 
ao apoio acadêmico e emocional. A tutoria é oferecida a qualquer aluno que deseje, 
independente da condição financeira. A Rede de contatos é um ambiente virtual que 
promove a conexão entre os alunos recém chegados, alunos mais velhos e professores. 
Essa ferramenta proporciona ajuda para a resolução de problemas variados que surgem 
no dia-a-dia. No que tange às necessidades dos estudantes, de uma maneira geral, o 
projeto Semear-EPM tem uma parceria com uma escola de inglês e oferece, 
semestralmente, 3 cursos de inglês a qualquer aluno que tenha interesse. O projeto, 
junto com os estudantes, montaram um espaço de alimentação que está acessível a todos 
os alunos do campus, não apenas aos bolsistas, e nele, em geral, pelo menos 50 alunos 
esquentam suas marmitas e almoçam diariamente.  

 

 

 

 

Além disso, alunos e professores participam juntos de ações organizadas pelo projeto. 
Nos três últimos anos o projeto realizou ações sociais no Natal, distribuindo brinquedos 
às crianças. Em 2018 a ação ocorreu no Hospital São Paulo, em 2019 e 2020 em uma 
comunidade próxima à Universidade. 
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Resultados, discussão e análises 

Desde 2017, o projeto Semear-EPM ofereceu apoio financeiro a 78 estudantes. 

Atualmente, há 120 tutores e 113 alunos. Já foram oferecidas 18 turmas do curso de 

Inglês. O projeto conta ainda com um estatuto, portal com as informações disponíveis 

para todos e vem trabalhando em formas de dar melhor suporte a um número maior de 

alunos.  

No final de 2020, iniciou-se a criação da Associação Semear-EPM, para expandir a 

arrecadação e, consequentemente, o número de alunos que poderiam ser ajudados pelo 

projeto. A associação já está cadastrada em cartório e habilitada a receber doações em 

conta própria. Dessa forma, temos como perspectivas uma maior garantia de manter 

ajuda financeira para os alunos, uma vez que ela pode advir de múltiplas fontes. Além 

disso, elegeu-se uma diretoria responsável pela continuidade do projeto, que juntamente 

com os alunos coordenadores, acompanha as atividades e inter-relação entre alunos e 

tutores, seleciona os candidatos, resolve em conjunto novas demandas, entre outras 

funções.   

 

Considerações  

O retorno que os alunos contemplados dão sobre o projeto é muito positivo e aqueles 

que deixam de ser bolsistas continuam na Rede de Contatos, utilizando-a e também 

contribuindo com suas próprias experiências. 

 

Referências 

1. Instituto Semear - São José dos Campos, 2010. 
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Deriva do Bem: Cidade, Encontro, Memória e Fotografia1 
Bráulio Vinícius Ferreira2 

Altillierme Carlo Pereira dos Santos.3 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-Goiás, Brasil 

 
Resumo  

A Deriva do Bem é uma expedição que reúne um grupo de pessoas com interesse 
comum, a cidade, a fotografia e a memória, no objetivo de promover o encontro com a 
cidade utilizando o registro fotográfico como forma de expressão da memória. 
Palavras-chave: Extensão; Cidade; Direito à Cidade; Fotografia; Memória. 

 
Introdução  

A atividade nasceu em 2008 como disciplina optativa do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Alunos andavam pelas ruas do 

centro de Goiânia para conhecer e reconhecer o traçado original, registrando – 

arquitetura e pessoas que habitam, trabalham e transitam – através de fotografias e 

vídeos. Em 2010, a disciplina deixou de ser oferecida. Estudantes juntamente com o 

professor Bráulio Vinícius Ferreira, continuaram o projeto, somado à arrecadação 

alimentos e roupas doados a uma entidade filantrópica que acolhe moradores de rua e 

dependentes químicos. Assim nasceu a Deriva do Bem. Em 2011, ainda realizada 

informalmente, participaram 140 inscritos. Sem taxa de inscrição, a contrapartida foi a 

doação de dois litros de leite longa vida – 185 litros foram arrecadados. Em 2012, o 

evento começou a ganhar formatação própria e alcançou a surpreendente marca de 203 

inscritos e 225 litros de leite arrecadados. Neste ano, a Deriva do Bem foi registrada 

como projeto de extensão da UFG. Em 2013, o projeto consolidou-se como evento 

cultural em Goiânia. Com o tema “O Centro que eu nunca vi”, promovemos o encontro 
                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2 Professor da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais, Curso de Arquitetura e 
Urbanismo. braulio_vinicius@ufg.br 
3 Egresso do curso de arquitetura e urbanismo da faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de 
Goiás. Vice-coordenador do projeto de extensão Deriva do Bem. 
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das pessoas com o centro de Goiânia numa experiência urbana sensorial, de percepção 

dos elementos que compõem a região que, quotidianamente, são despercebidos pela 

maioria. O bate papo – com a arquiteta e professora da UFG Márcia Metran, o fotógrafo 

Hélio de Oliveira e o poeta Alexandre Marino – foi no Centro Cultural da UFG com 

mais de 180 pessoas, na sexta-feira dia 17 de agosto. No Sábado, caminhamos com mais 

de 250 pessoas para fotografar ou apenas passear pelas ruas do centro de Goiânia. O 

encerramento foi no saguão do Teatro Goiânia. 
Em 2014 o evento cresceu em número e alcançou marcas expressivas e com uma 

participação ainda mais diversificada de público. Em 2015 houve uma nova expansão 

no projeto e realizamos a edição no Setor Sul – bairro histórico de desenho urbano 

peculiar e suas áreas verdes, justificando o tema “Poros dos jardins invisíveis”. Ainda 

em 2015, a Deriva do Bem pegou a estrada rumo à antiga capital de Goiás. A cidade 

recebeu derivantes interessados em conhecê-la para além dos limites históricos. Em 

2016, percorremos três importantes bairros da capital goiana – Setor Leste Universitário 

(ponto de partida), Central e Oeste. A caminhada do leste em direção ao oeste inspirou o 

título da edição: “Caminho do Sol”. Realizamos ainda a segunda edição na cidade de 

Goiás.  

A Deriva do Bem 2017 foi no Setor Campinas – Goiânia, uma experiência 

singular e repleta de descobertas. Pôde-se observar a aridez da história da cidade de 

Goiânia entre comércios, residências, culinárias e boa prosa, além das experiências dos 

moradores. Em 2018 a agenda da Deriva do Bem marcou três edições. A primeira no 

Jardim Botânico e entorno; a segunda, foi um novo passeio em direção ao Setor Central, 

onde tudo começou; e a terceira edição na cidade de Goiás. No ano de 2019 convidamos 

os derivantes para caminhar pelo Bairro Itatiaia – próximo ao Campus 2 da 

Universidade Federal de Goiás – de característica residencial, mas com seus bosques, 

parques e caminhos singulares. 

Marcado pela pandemia da COVID-19, o ano de 2020, nos deixou imobilizados. 

Como medida protetiva para reduzir o contágio do vírus, os encontros ficaram 

limitados. Temerosos por um vírus mortal que assola o mundo, a Deriva do Bem pela 
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primeira vez não foi realizada. A pandemia tirou muito das nossas vidas e, infelizmente, 

muitas vidas. Em contrapartida, a Deriva do Bem organizou a retrospectiva das edições, 

divulgando todo o acervo das edições no instagram do projeto, o @derivadobem. O 

projeto completa 10 anos em 2021, no total de 13 edições, sendo: 3 na Cidade de Goiás 

e 10 em Goiânia, pelo Setor Central, Setor Campinas, Jardim Botânico, Setor Sul e 

Bairro Itatiaia. São mais de 1500 imagens e 500 depoimentos, verdadeiras declarações 

de amor à Cidade. Rememorá-las é uma das maneiras de atravessarmos esse período 

juntos. 

A Deriva do Bem e o Direito à cidade. 

A palavra deriva remete à ideia de desvio de caminho. Quando dizemos que um 

barco ficou à deriva, certamente ele foi levado pelas águas sem rumo ou objetivo 

próprio. Segundo o dicionário Aurélio é “desviar do curso ou do caminho”. Para a 

Internacional Situacionista (IS), deriva é uma técnica de passagem rápida por várias 

ambiências urbanas. O conceito da deriva, segundo Guy-Ernest Debord (1931–1994), 

está ligado de forma indissolúvel ao reconhecimento de natureza psicogeográfica e à 

afirmação de um comportamento lúdico construtivo, fazendo da experiência algo 

totalmente diferente e oposto à noção de passeio ou de viagem. Para a IS, a deriva 

poderia ser realizada por uma ou várias pessoas que, por um período mais ou menos 

longo, pudessem rejeitar a rotina de deslocamento cotidiano na cidade e “procurar um 

outro caminho para entregar–se às solicitações do terreno e das pessoas que nele 

venham a encontrar”, como diz Jacques. 

A deriva, segundo Debord (2003), é a oportunidade de responder à frase de Marx 

– “Os homens não veem nada em torno de si que não seja o próprio rosto, tudo lhes fala 

deles mesmos. Até a paisagem é alvo vivo”. A resposta se dá pelo caráter urbano da 

deriva, no contato com centros de possibilidade e significações que são as cidades 

transformadas pela indústria. 

A Deriva do Bem leva as pessoas à observação do local onde vivem, com o 

objetivo de encontrar outras pessoas para conversar e pensar a cidade e, assim, 

reconhecer e se identificar com o lugar onde mora. É um grande encontro para fazer 
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emergir do asfalto questões fundamentais, como: Onde vivemos? Como vivemos? 

Como gostaríamos de viver? Como podemos ser agentes ativos na construção desse 

ambiente? 

Objetivos 

 Promover o encontro entre pessoas e com a cidade, incentivando a observação 

como método de análise e entendimento das cidades e de seus habitantes. 

 Promover a preservação da memória visual da cidade através do registro de 

imagens, vídeos e textos, o significado do caminhar e do observar pela cidade. 

 Ensinar, divulgar e aplicar conteúdos técnicos relacionados à história, 

arquitetura, urbanismo, arte e fotografia. 

Materiais e Métodos (Metodologia)   

O projeto de Extensão Deriva do Bem tem duas dimensões metodológicas: a 

presencial e a digital. Por envolver a comunidade, a Deriva do Bem tem a premissa 

fundamental do encontro presencial em dois momentos: um bate papo informal, 

normalmente numa sexta feira, que antecede o passeio pela cidade no sábado pela 

manhã.  

No meio digital, pelas redes sociais e pelo site, a Deriva do Bem comunica os 

resultados. Os participantes são convidados a enviar as imagens e depoimentos 

relatando a experiência do caminhar “atento” pela cidade. Nestes canais reunimos todo 

o acervo da deriva, que hoje chega a mais de 350 depoimentos e 1500 imagens. 

Resultados, discussão e análises  

Esperamos alcançar os resultados também embasados nas dimensões definidas na 

metodologia: no presencial com maior e mais efetiva participação da sociedade nos 

momentos da Deriva do Bem quando houver segurança sanitária para realização; no 

digital com maior engajamento nas publicações nas redes sociais do projeto. 

Outro resultado que esperamos alcançar, é a consolidação da deriva como 

metodologia de estudo e análise do espaço urbano, tendo como referência primária o 

usuário da cidade, portanto o cidadão comum, o que vive, trabalha e habita a cidade. A 

modesta experiência já registrada na Deriva do Bem, através das imagens e 
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depoimentos, reforça a aplicação da deriva enquanto método. Aos estudantes de 

graduação há a possibilidade de iniciar a pesquisa através dos editais específicos da 

Universidade Federal de Goiás, e produzir, além de textos científicos, outras formas de 

síntese e comunicação – como os vídeos e ensaios fotográficos – frutos da análise dos 

dados coletados. 

Em 2021, esperamos alcançar de forma digital o público através de duas lives, nos 

dias 24 e 25 de novembro de 2021, além de uma exposição fotográfica itinerante assim 

que tivermos segurança sanitária. Outro resultado que faz parte da origem da Deriva do 

Bem é a publicação de um livro com fotografias e depoimentos das edições. Esperamos, 

que mesmo numa edição totalmente digital, em 2021, alcancemos também o resultado 

da ação de educação urbana e patrimonial, e as doações voluntárias de leite longa vida 

para instituições de assistência social que atuam no combate à fome e à desigualdade 

social.  

Considerações   

Parece ser contraditória a proposta de uma deriva que utilize a fotografia como 

meio de registro das imagens, mas a contradição da memória imagética pode facilitar na 

descrição da experiência de derivar pela própria cidade. Assim, a deriva fotográfica 

parece ser adequada ao reconhecimento urbano e arquitetônico de qualquer cidade. 

Desde o início em 2010, a Deriva do Bem tem a intenção de refletir sobre a 

produção de imagens e textos oriundos da experiência com o projeto. O que levava 

centenas de pessoas a saírem de casa para ir ao centro da cidade caminhar à deriva com 

um grupo de pessoas que não se conheciam? Mais do que um simples passeio, a Deriva 

do Bem é um convite ao reconhecimento da cidade – visto através dos depoimentos e 

imagens registrados. 

A Deriva do Bem aponta um caminho de continuidade da técnica da deriva criada 

pela Internacional Situacionista. Os relatos e as imagens apresentadas no portal 

www.paraleloamarelo.com e no perfil do Instagram @derivadobem, registram as 

ambiências das cidades e também a construção de um comportamento lúdico nos 
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participantes. O que proporciona, entre outras coisas, novos olhares sobre as cidades e 

sobre as pessoas que se fazem e refazem nestas ruas, nestes prédios, nestes lugares. 
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Resumo 
 

O presente trabalho visa apresentar a experiência de institucionalização dos Direitos 

Humanos na Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da criação e 

implementação da Universidade dos Direitos Humanos (UDH). Partindo da impreterível 

necessidade de defender e promover a pauta, buscamos apresentar as possibilidades que 

o trabalho em rede oferece no estabelecimento de uma cultura dos Direitos Humanos, 

destacando as ações desenvolvidas pela UDH, bem como as dificuldades advindas do 

desafio de constituir redes pluriepistêmicas e transversais do saber.  

Palavras-chave: Direitos Humanos; Redes; Educação; Extensão Universitária. 

 
Introdução  

Promover a pauta dos Direitos Humanos no Brasil é, assumidamente, um desafio 

cuja elaboração passa pela compreensão das profundas e pungentes heranças de 

desumanização que fundamentam o país. A impetuosidade das violações sócio-

                                                 
1 Trabalho apresentado no Eixo Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de Extensão 
da AUGM.  
2Assistente Social da Universidade dos Direitos Humanos (UDH/PROEX) na Universidade Federal de Minas Gerais. 
Email: adalopes@ufmg.br  
3 Professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, diretora da Universidade dos Direitos Humanos. Email: 
mamoura@ufmg. 
4 Estudante do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, extensionista na Universidade dos 
Direitos Humanos. Email: leiddianne@hotmail.com  
5 Estudante do Curso de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, extensionista da Universidade dos 
Direitos Humanos. Email: stephaniemickelybianco@gmail.com  
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históricas e culturais acumuladas ao longo do tempo, traduz-se para determinados 

grupos, no acesso a uma humanidade retalhada, esvaziada de garantias e direitos. Nesse 

sentido, a urgência da construção de uma nova configuração social, capaz de retirar do 

campo do privilégio, o direito de existir acessando amplamente às seguridades previstas 

constitucionalmente, requer articulações coletivas, capazes de criar saídas que envolvam 

diferentes setores da comunidade.  

Assim, tendo em vista a grande responsabilidade do ensino público superior 

frente à crise de direitos agudizada durante os últimos anos, a Universidade dos Direitos 

Humanos (UDH), surge como uma aposta da Universidade Federal de Minas Gerais, na 

democratização do conhecimento e na concepção de que o próprio acesso à informação 

segura e qualificada seja, também, uma forma de humanização e construção da 

cidadania. Assim, fundamentado nos pilares do ensino, pesquisa e extensão, o projeto 

busca fortalecer a pauta dos Direitos Humanos a partir do trabalho em redes, 

compreendendo esta modalidade de atuação, como potente ferramenta na elaboração 

coletiva do saber, uma vez que fomenta, por meio do protagonismo de distintos atores 

sociais, que pontes de transformação sejam estabelecidas dentro e fora da instituição.  

 

Objetivos  

O presente trabalho apresenta, com base em um estudo de caso, os resultados 

parciais da experiência de institucionalização dos Direitos Humanos em uma fundação 

de ensino superior brasileira. A partir do estudo do processo de criação e instauração da 

UDH – diretoria da Pró-reitoria de Extensão da UFMG – buscaremos apreender as 

principais dinâmicas presentes na incorporação da agenda de defesa dos Direitos 

Humanos no âmbito da administração e gestão educacional do ensino superior no país, 

explorando o rico e contraditório movimento do trabalho em redes, aqui compreendido 

como elemento crucial na materialização e consolidação da cultura de humanização e 

defesa de direitos pretendida pela iniciativa. 
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 Materiais e Métodos (Metodologia)  

A UDH adota como metodologia de trabalho a Sociologia Relacional e toma 

como eixo de atuação e análise, os padrões de relações entre os indivíduos e 

instituições, especialmente aqueles presentes nas trocas sociais, nos engajamentos e 

produções epistêmicas coletivas  Além disso, parte do pressuposto de que a forte 

presença tecnológica nos contextos de mobilização sociais concorre na constituição de 

ambientes de engajamentos sociais heterogêneos em que os dispositivos sociotécnicos 

apresentam um poder de agência significativo, especialmente no sentido performativo  

dos atores coletivos. 

Marques (1999) destaca que, 
Parte do estudo de uma série de situações  concretas para investigar a interação 
entre, de um lado, as estruturas presentes, constituída pelos padrões de 
interações e trocas e as posições particulares dos vários atores, e, de outro, as 
ações, estratégias, constrangimentos, identidades e valores de tais agentes. Para 
essa linha de análise, as redes moldam as aÁıes e as estratégicas, mas estas 
também as constroem e reconstroem continuamente, em um processo dinâmico 
e contínuo. Da mesma forma, redes e identidades se constituem mutuamente de 
uma forma complexa que apenas começa a ser explorada. (MARQUES, 1999, 
p. 47). 

A atuação da UDH toma como referência a constituição de redes 

pluriepistêmicas e transversais em torno de pautas específicas associadas à agenda 

nacional e internacional de defesa dos Direitos Humanos. Nesse sentido, a UDH 

estimula, apoia e mobiliza oito redes sociais organizadas em torno da defesa dos 

Direitos Humanos na interação Universidade-Sociedade. A saber: Rede Direitos 

Humanos, Rede Saúde Mental, Rede Cidades, Rede Juventude, Rede de Agricultura 

Familiar e Agroecologia da UFMG, Rede de Cursinhos Populares e Comunitários, Rede 

Saúde - Educação Básica, Programa Participa UFMG  Mariana-Rio Doce.  

A mobilização das redes sociais da UFMG, busca evidenciar a centralidade da 

defesa dos Direitos Humanos como um projeto político e social de amplitude 

internacional no que se refere à solidariedade entre os povos ameaçados em seus 

direitos. Neste aspecto, incorporam a perspectiva de que a formação acadêmica 
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orientada à defesa dos Direitos Humanos constitui o fundamento e o compromisso  

social das universidades públicas na contemporaneidade. 

Embora o trabalho em rede se oriente à agência humana, a UDH dedica atenção 

especial à observação metodológica dos indicadores de interdependência presentes nas 

redes sociais da UFMG, como uma possibilidade de fortalecimento e sistematização da 

experiência e da compreensão de estruturas observadas na associação dinâmica  entre 

atores coletivos com foco especial nos graus de proximidade, intermediação, 

reciprocidade  e centralidade estabelecidas em seu interior.  

 

Resultados, discussão e análises 

Ao inserir em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a defesa dos 

Direitos Humanos, a UFMG inaugura um novo campo de possibilidades para a 

construção de processos metodológicos participativos. A UDH surge, portanto, como 

fruto de um movimento de união e maior abertura ao desenvolvimento e fortalecimento 

do já prolífico e histórico trabalho em redes executado por diversos grupos de pesquisa, 

laboratórios e coletivos estudantis da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria 

com a sociedade.   

Nesse sentido, a UDH tem como propósito, a amplificação das atividades, planos 

e programas desenvolvidos pela Universidade, por meio da construção de parcerias com 

distintos órgãos, coletivos e instituições dentro e fora da comunidade acadêmica. Assim, 

com o propósito de potencializar as ações da UFMG neste campo  e estimular a 

transversalidade do tema, a UDH estabelece como eixos de atuação: 1- Direitos 

Humanos e Educação, 2- Direitos Humanos, Comunicação e Informação e 3- Direitos 

Humanos e Diversidade.  

Destacamos, dentre as principais atividades desenvolvidas, a criação de um 

Centro de Referência e Informação em Direitos Humanos, a produção da “UDH 

Convida”, uma série de entrevistas com pesquisadores e ativistas que busca promover o 

debate dos mais variados temas que atravessam a agenda de luta pelos Direitos 

Humanos, a articulação do ensino, pesquisa e extensão, a partir da execução de 
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atividades em parceria com estudantes de graduação em disciplinas curriculares e a 

organização de eventos como a tradicional Semana de Saúde Mental e Inclusão Social e 

a Jornada de Direitos Humanos.  

 

Considerações  

O convite ao desenvolvimento de práticas e engajamentos horizontais, que 

busquem reconhecer a pluralidade que permeia as expressões do saber, nos coloca 

diante da necessidade de refletir acerca das muitas hierarquias que pautam o ensino 

superior. Nesse sentido, a recognição das lógicas que se estabelecem nos ambientes 

institucionais, mostra-se essencial na medida em que permite identificar os principais 

desafios e conflitos estabelecidos pela dinâmica da diferença, e, por conseguinte, 

construir modos de atuação que permitam desenvolver suas potencialidades. Nesse 

sentido, o presente trabalho representa um importante passo na construção de uma 

universidade mais diversa e inclusiva, capaz de voltar-se à defesa e à luta por direitos 

em suas mais distintas frentes. 
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Resumo 
Diante da institucionalização da igualdade de gênero como parte do processo de 
desenvolvimento sustentável, mas com a continuidade de situações de violência contra 
as mulheres até mesmo nas universidades, o presente estudo tem como objetivo analisar 
a contribuição do UniELAS – Coletivo Feminista Universitário para o processo 
educativo de construção de igualdade de gênero no âmbito da comunidade acadêmica 
do Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, campus de Xinguara. Baseado em 
pesquisa documental, o estudo traz à tona as desigualdades vivenciadas pelas mulheres 
no ambiente acadêmico e descreve a estratégia de construção e disseminação de 
conhecimentos interdisciplinares sobre igualdade de gênero empregada pelo projeto de 
extensão UniELAS, assim como alguns de seus resultados e desafios. 
Palavras-chave: Feminismos; Instagram; Universidade; Violência contra mulheres. 

 

 

Introdução 

 Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) constituintes da 

Agenda 2030, o 5º deles se propõe a alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 

as mulheres e meninas, o que perpassa, por exemplo, por acabar com todas as formas de 

discriminação feminina e eliminar todas as formas de violência contra mulheres e 

meninas (ONU BRASIL, 2021). 
                                                           
1  Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação da Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM. 
² Professora da UNIFESSPA, campus Xinguara/PA, coordenadora do UniELAS. E-mail: 
drebeslm@gmail.com. 
³ Estudante de Medicina Veterinária da UNIFESSPA, campus Xinguara/PA, bolsista do UniELAS. E-
mail: mclara.laurindo@unifesspa.edu.br.  
4 Estudante de Zootecnia da UNIFESSPA, campus Xinguara/PA, bolsista do UniELAS. E-mail: 
diovanaalves@unifesspa.edu.br.  
5 Estudante de Medicina Veterinária da UNIFESSPA, campus Xinguara/PA, voluntária do UniELAS. E-
mail: eduarda.lima@unifesspa.edu.br.  
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 Interessante destacar que no Brasil, em 2015, mesmo ano em que o país aderiu à 

Agenda 2030, o Instituto Avon publicou os resultados de uma pesquisa sobre violência 

contra as mulheres nas universidades brasileiras. A pesquisa, que envolveu 1823 

universitários de instituições públicas e privadas de todo o país, a partir de 16 anos de 

idade, sendo 40% homens e 60% mulheres, revelou dados importantes. Entre tais dados, 

67% das mulheres afirmaram já ter sofrido alguma violência no ambiente universitário e 

38% dos homens admitiram ter cometido alguma violência contra as mulheres nas 

universidades ou ainda em festas universitárias (INSTITUTO AVON, 2015). 

 Não somente, é relevante reiterar que a violência contra às mulheres nas 

universidades não se restringe à esfera de estudantes, incluindo, também professores e 

outros funcionários. Em 2019, um levantamento realizado pela agência de notícias The 

Intercept Brasil revelou que, desde o ano de 2008, pelo menos 556 mulheres, entre 

estudantes, professoras e funcionárias, foram vítimas de algum tipo de violência física, 

psicológica e/ou sexual em instituições de ensino superior no país. Entre os agressores 

estavam estudantes, professores e técnicos terceirizados (SAYURI; SICURO, 2019). 

 Diante de tal contextualização, o objeto de estudo em apreço é justamente uma 

iniciativa universitária voltada a promover processo educativo para igualdade de gênero, 

minimizando a possibilidade de ocorrência de qualquer tipo de violência contra as 

mulheres da comunidade acadêmica. Trata-se do UniELAS – Coletivo Feminista 

Universitário, do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU), da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), campus de Xinguara/PA. 

 

Objetivo 

Analisar a contribuição do UniELAS para o processo educativo de construção de 

igualdade de gênero no âmbito da comunidade acadêmica do IETU/UNIFESSPA. 

 

Procedimentos metodológicos 

O presente estudo foi fundamentado em pesquisa documental, que, de acordo 

com Gil (2011), consiste naquela que coleta e analisa fontes documentais, isto é, 
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materiais que ainda não passaram pelo crivo científico. Nesse sentido, as fontes 

documentais foram o projeto de criação do UniELAS e a sua página no Instagram, 

incluindo suas enquetes, os comentários de seguidores e as próprias postagens.  

 

UniELAS e o processo de educação para igualdade de gênero 

 Durante a pandemia de covid-19, o estado do Pará recebeu visibilidade em 

virtude do aumento de 11,8% dos homicídios de mulheres e de 187,5% dos 

feminicídios, comparando-se os dados do primeiro trimestre de 2019 com os do 

primeiro trimestre de 2020, como destacado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (2020). O município de Xinguara, no Sudeste Paraense, além de ser 

caracterizado por um histórico de violência nos processos de luta pela terra, é 

reconhecido pela importância econômica da cadeia produtiva de bovinocultura de corte, 

atravessada por um imaginário social masculino e opressivo para com as mulheres, 

como destacado por Lemos et al. (2020). 

 Em virtude desse contexto de inserção do IETU/UNIFESSPA, foi criado o 

projeto de extensão UniELAS, a partir de uma demanda social levantada pela 

comunidade acadêmica durante o período de suspensão de atividades presencias em 

razão da pandemia de covid-19. A demanda foi percebida pela atual coordenadora do 

projeto durante um seminário acadêmico virtual promovido por um dos cursos de 

graduação da universidade em questão, no qual ocorreu um debate sobre mercado de 

trabalho para mulheres. Nessa ocasião, inúmeras estudantes relataram casos de 

desigualdade de gênero vivenciados por elas em seus processos de formação 

profissional, tanto dentro da universidade como em espaços congêneres, como os 

estágios realizados no município de Xinguara. 

 Criado em 2020, o UniELAS tem o propósito de promover a construção de 

conhecimentos interdisciplinares para a igualdade de gênero, utilizando o ambiente 

virtual como espaço educativo, mais especificamente o Instagram (@unielas_). Além 

de estimular o pensamento crítico da comunidade acadêmica a respeito dos supostos 

papéis de gênero e de contribuir para a desconstrução de estereótipos e preconceitos de 
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gênero, o UniELAS também objetiva acolher as mulheres da comunidade acadêmica e 

reduzir o índice de evasão de mulheres da universidade. Estudos como o de Matos et al. 

(2021) trazem à tona as violações de direitos de minorias sociais no ambiente 

universitário e o potencial do machismo em promover a evasão de estudantes do sexo 

feminino.  

 Atualmente, a equipe de coordenação e operacionalização do UniELAS é 

constituída por uma professora coordenadora, duas estudantes de graduação bolsistas e 

uma estudante de graduação voluntária. Essa equipe é responsável pelo diálogo com a 

comunidade acadêmica e pela curadoria e elaboração de conteúdos de interesse da 

comunidade, os quais são veiculados por meio da página do projeto de extensão no 

Instagram. Os temas explorados visam o empoderamento das mulheres e versam sobre 

conteúdos pouco discutidos em seu cotidiano, como, por exemplo: feminismos; 

maternidade; métodos contraceptivos; mercado de trabalho feminino; mulheres em 

cargos de liderança; pobreza menstrual; taxa rosa; violência doméstica; etc. 

 A ideia do projeto de extensão é que por meio da curadoria e da elaboração de 

materiais, a comunidade acadêmica possa identificar e, assim, se mobilizar para evitar 

situações de desigualdade de gênero. A recepção do UniELAS pelo público-alvo tem 

sido positiva, justamente pela característica democrática, dialógica e participativa do 

projeto de extensão. As estudantes que seguem a página no Instagram se sentem parte 

do Coletivo Feminista Universitário, dialogam com a equipe de execução e 

operacionalização por meio de sugestão de temas e divulgam os materiais do projeto 

para os pares. 

 No momento, a página do UniELAS no Instagram possui 253 seguidores, dos 

quais quase 86% são mulheres. Percebe-se certa dificuldade de estabelecer diálogo com 

os homens da comunidade acadêmica na mesma profundidade com que vem se 

estabelecendo com as mulheres. Esse é um dos desafios do projeto de extensão para o 

futuro, pois o processo educativo de construção da igualdade de gênero não exclui o 

público masculino. Não será possível alcançar uma situação de igualdade de gênero nas 

universidades enquanto 27% dos homens universitários alegarem não considerar 
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violência abusar de uma garota embriagada ou 31% deles afirmarem não considerar 

violência repassar fotos e vídeos de mulheres sem a autorização delas, como indicam os 

dados do Instituo Avon (2015). 

 

Considerações finais 

 Espera-se que o projeto de extensão UniELAS continue promovendo 

conhecimentos interdisciplinares capazes de empoderas as mulheres da comunidade 

acadêmica e, espera-se também, que no decorrer das ações do Coletivo Feminista 

Universitário os homens também se percebam parte desse processo de educação para 

igualdade de gênero. 

 

Referências 
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Violência doméstica durante a 
pandemia de covid-19. Sem local: FBSP, 2020. Disponível em: 
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-
v3.pdf. Acesso em: 27 jul. 2021.  
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. 
 
INSTITUTO AVON. Violência contra a mulher no ambiente universitário. São Paulo: 
Instituto Avon, 2015. Disponível em: 
http://www.ouvidoria.ufscar.br/arquivos/PesquisaInstitutoAvon_V9_FINAL_Bx20151.pdf. 
Acesso em: 25 jul. 2021.  
 
LEMOS, N. S. et al. Atuação das mulheres na bovinocultura de corte: invisibilidade social e 
desafios relacionados ao gênero. In: SIMPÓSIO DE SUSTENTABILIDADE E CIÊNCIA 
ANIMAL, 5., 2020, Sem Local. Anais... Evento online. 2020. Disponível em: https://5183566a-
1504-49ad-ace7-
a4081f522f7d.filesusr.com/ugd/65ead5_a500f1ac34bd48b9891db83261ee758d.pdf. Acesso em: 
27 jul. 2021. 
 
MATOS, A.; SANTOS, M. S.; SANTOS, S. A. Violação de direitos das minorias sociais na 
Universidade Pública. Revista Flecha do Tempo, São Paulo, n. 2, p. 65-79, mar./ago. 2021. 
Disponível em: 
http://flechadotempo.nemesscomplex.com.br/index.php/flechadotempo/article/view/63/31. 
Acesso em: 27 jul. 2021. 
 
ONU BRASIL. Objetivos de desenvolvimento sustentável. 2021. Disponível em: 
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 25 jul. 2021.  
 

1401

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf
http://www.ouvidoria.ufscar.br/arquivos/PesquisaInstitutoAvon_V9_FINAL_Bx20151.pdf
https://5183566a-1504-49ad-ace7-a4081f522f7d.filesusr.com/ugd/65ead5_a500f1ac34bd48b9891db83261ee758d.pdf
https://5183566a-1504-49ad-ace7-a4081f522f7d.filesusr.com/ugd/65ead5_a500f1ac34bd48b9891db83261ee758d.pdf
https://5183566a-1504-49ad-ace7-a4081f522f7d.filesusr.com/ugd/65ead5_a500f1ac34bd48b9891db83261ee758d.pdf
http://flechadotempo.nemesscomplex.com.br/index.php/flechadotempo/article/view/63/31
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs


                              

 

SAYURI, J.; SICURO, R. Abusos no campus. The Intercept Brasil, 10 dez. 2019. Disponível 
em: https://theintercept.com/2019/12/10/mais-de-550-mulheres-foram-vitimas-de-violencia-
sexual-dentro-de-universidades/. Acesso em: 25 jul. 2021.  

1402

https://theintercept.com/2019/12/10/mais-de-550-mulheres-foram-vitimas-de-violencia-sexual-dentro-de-universidades/
https://theintercept.com/2019/12/10/mais-de-550-mulheres-foram-vitimas-de-violencia-sexual-dentro-de-universidades/


                              
 

 

Programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social e 
Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários da UFSM 

ATHIS/REURB – UFSM1 
 

Edson Luiz Bortoluzzi da SILVA2 
Juana Mariah Basso GRUBER3 

Laura Luiza THOMAS4 
Nati de Castro FERNANDES5 

Sofia Vezzaro TAIAROL6 
Demais participantes7 

 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil 

 
 
 
                                                           

1 Trabalho apresentado no Eixo Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de Extensão 
da AUGM.  
2 Edson Luiz Bortoluzzi da Silva - Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa 
Maria – CAU/UFSM, coordenador do programa de extensão, email: edson.bortoluzzi@ufsm.br 
3 Juana Mariah Basso Gruber - Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa – 
CAU/UFSM, email: juanabgruber@gmail.com 
4 Laura Luiza Thomas - Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria – 
CAU/UFSM, bolsista do projeto de extensão, email: laura.thomas@acad.ufsm.br 
5 Nati de Castro Fernandes - Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa 
Maria – CAU/UFSM, bolsista do projeto de extensão, email: naticastrofernandes@outlook.com 
6 Sofia Vezzaro Taiarol - Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria– 
CAU/UFSM, bolsista do projeto de extensão, email: sofiavezzarotaiarol@gmail.com 
7 Hugo Gomes Blois Filho - Professor do CAU/UFSM, co-orientador, email: bloisfilho@gmail.com 
Karla Nunes de Barros Coelho - Professora do CAU/UFSM, email: karla@ufsm.br 
Siomara Ribeiro Müller - Professora do CAU/UFSM, co-orientadora, email: siomuller@gmail.com 
José Luiz de Moura Filho – Prof. Dep. Direito –DIR/CCSH/UFSM, co-orientador, email: zecamoura@hotmail.com 
Alexandre Silva de Vargas – Prof. Dep. Estruturas e Construção Civil – ECC/CT/UFSM, co-orientador, email: 
alexandre.vargas@ufsm.br 
Daniel Pereyron – Inst. de Planej. Mun. de Santa Maria - IPLAN, participante, email: danielpereyron@gmail.com 
Anelise Pigatto Rigon – Doutoranda, colaboradora do projeto de extensão, email: anerigon@gmail.com 
Kayan Freitas de Araújo - Estudante do Prog. Pós-Grad.em Arq. Urb. e Pais. da Univ. Fed. de Santa Maria – 
PPGAUP/UFSM, colaborador do projeto, email: araujofkayan@gmail.com 
Adriele Ries Marques - Estudante CAU/UFSM, participante do projeto, email: adrieleries@yahoo.com.br 
Luana da Rosa Ribeiro - Estudante CAU/UFSM, participante do projeto, email: luanadarosaribeiro@hotmail.com 
Liege Canabarro Soares - Estudante CAU/UFSM, participante do projeto, email: liege.cansoares@gmail.com 
Giovanna Deltregia Martinelli - Estudante CAU/UFSM, participante do projeto, email: gmartinelli97@gmail.com 
Rhaianny Silva Pinto – Estudante Artes Visuais/Desenho e Plástica da UFSM, email: raianny.silva12@hotmail.com 

1403

mailto:edson.bortoluzzi@ufsm.br
mailto:juanabgruber@gmail.com
mailto:laura.thomas@acad.ufsm.br
mailto:naticastrofernandes@outlook.com
mailto:sofiavezzarotaiarol@gmail.com
mailto:bloisfilho@gmail.com
mailto:karla@ufsm.br
mailto:siomuller@gmail.com
mailto:zecamoura@hotmail.com
mailto:alexandre.vargas@ufsm.br
mailto:danielpereyron@gmail.com
mailto:anerigon@gmail.com
mailto:araujofkayan@gmail.com
mailto:adrieleries@yahoo.com.br
mailto:luanadarosaribeiro@hotmail.com
mailto:liege.cansoares@gmail.com
mailto:gmartinelli97@gmail.com
mailto:raianny.silva12@hotmail.com


                              
 
 
Resumo 
 
O programa propõe promover uma rede de relacionamento entre os diversos entes 
públicos, privados e comunitários envolvidos, direta ou indiretamente, com o tema da 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) e da Reurbanização de 
Assentamentos Humanos Precários (REURB) visando à qualificação e regularização do 
objeto arquitetônico, da paisagem e do espaço urbano, destinado às populações de 
menor renda, sem acesso ao mercado formal de produção da habitação e da cidade. 

Palavras-chave: Arquitetura, Urbanismo, Regularização Fundiária. 

 

Introdução 

A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) é direito conferido 

às populações de baixa renda pela Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil (promulgada em 1988) e regulamentado pelo Estatuto da Cidade e pela Lei 

Federal Nº 11.888/2008, que assegura àquele segmento da sociedade assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 

A Regularização Fundiária (REURB) e a Reurbanização de Assentamentos Humanos 

Precários constitui-se no instrumento legal, regulado pela Lei Federal Nº 13.465 de 11 

de julho de 2017, que possibilita a regularização fundiária rural e urbana dos 

assentamentos irregulares disseminados pelas cidades brasileiras, a fim de garantir à 

estas populações o direito à cidade. Já a Lei Federal Nº 11.888/2008 estabelece a 

possibilidade de parcerias entre entes públicos e privados visando a implementação de 

programas que visem o atendimento às populações de baixa renda no que se refere à 

assistência técnica para habitação e a reurbanização de assentamentos humanos 

precários.  

Ao encontro do espírito das referidas Leis, a UFSM - enquanto instituição pública 

inserida e comprometida com a comunidade local e regional - voltada ao ensino, 

pesquisa e extensão, cumpre o papel de desenvolver ações visando o atendimento ao 
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direito a habitação e a cidade, às populações de baixa renda, desde o planejamento até a 

gestão dos mesmos, contribuindo para o desenvolvimento local e regional, como: 

urbanização, reurbanização, assentamento, reassentamento, realocação e regularização 

de assentamentos precários, bem como, projeto e execução de equipamentos de caráter 

social, para fins residenciais e comunitários, seja para nova construção, reforma ou 

regularização. 

É reconhecida a importância da participação multiprofissional no atendimento das 

demandas vinculadas à temática da ATHIS. A complexidade do espaço construído 

requer a contribuição das mais diversas áreas do conhecimento organizadas a partir do 

conhecimento específico da arquitetura e do urbanismo. 

A presente proposta de programa de extensão universitária promove uma rede de 

relacionamento entre os diversos entes públicos, privados e comunitários envolvidos, 

direta ou indiretamente, visando à qualificação e regularização do objeto arquitetônico, 

da paisagem e do espaço urbano, destinado às populações de menor renda, sem acesso 

ao mercado formal de produção da habitação e da cidade. 

Este programa envolve um Acordo de Cooperação Técnica formalizado entre a 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e o Instituto de Planejamento de Santa 

Maria – IPLAN, com prazo de duração de cinco anos, podendo ser renovado. Ao qual 

pretende-se agregar a Prefeitura Municipal de Santa Maria - PMSM, o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU/RS e o Instituto de Arquitetos do Brasil seção Santa 

Maria – IAB/SM, dentre outras instituições. 

Objetivos 

O objetivo geral tem a virtude de assessorar as comunidades caracterizadas como 

beneficiárias, conforme a legislação brasileira, da Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social, preferencialmente, com algum nível de organização/articulação, 

visando a qualificação das suas moradias. 
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Os objetivos específicos tratam de contribuir para a redução do déficit habitacional, por 

meio da elaboração de projetos que visem a qualificação e regularização do espaço, 

reativar o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social, capacitar a comunidade 

com vistas ao empoderamento para gestão autônoma dos espaços abertos e construídos, 

organizar a população envolvida para o mundo do trabalho, servir como campo de 

educação, no ensino, na pesquisa e na extensão e  capacitar e inserir o arquiteto e 

urbanista ao emergente campo de atuação profissional no âmbito da ATHIS. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Para cada assentamento humano precário são desenvolvidos os seguintes Projetos de 

Extensão Universitária (vinculados a este programa), com seus respectivos objetivos e 

metas específicos, a saber: elaboração dos Anteprojetos de Urbanismo e Arquitetura, 

visando a qualificação do espaço e da paisagem urbana e das unidades habitacionais; do 

Anteprojeto de Regularização Fundiária, visando prover legalidade ao assentamento; e 

dos Anteprojetos Complementares de Engenharia Civil, Elétrica e Hidrossanitária, 

visando a qualificação das vias, das estruturas e das redes elétricas e hidrossanitárias das 

unidades habitacionais e do espaço urbano; bem como, de acompanhamento de obras e 

a avaliação pós-ocupação dos empreendimentos, visando a avaliação dos resultados e 

continuidade do programa. 

Resultados, discussão e análises 

O primeiro Assentamento Humano Precário integrante do Programa ATHIS-

REURB/UFSM é a Ocupação Vila Resistencia, situada na zona Oeste de Santa Maria, 

RS. É composta por 48 famílias oriundas da reintegração de posse de uma área 

particular que ocuparam uma gleba pertencente ao Município de Santa Maria, destinada 

aos usos institucionais e verde, incluindo parte de APP de um curso d’água. 

A pandemia de Corona vírus (Sars-CoV-2) levou a adaptações na metodologia de 

elaboração dos projetos de extensão, dada a impossibilidade de realizar levantamentos e 

atividades presenciais, além da redução do seu tempo de execução. As reuniões virtuais 
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semanais, em 2020, serviram para capacitar a equipe, reunir e analisar dados 

secundários e propor estratégias metodológicas alternativas. A realização de 

questionários eletrônicos, foi inviabilizada pela ausência e/ou precariedade de acesso à 

internet, por parte dos moradores. Sendo assim, os questionários socioeconômicos 

foram aplicados, com todos os cuidados sanitários, em meados de 2021. 

A área ocupada é objeto de processo de reintegração de posse pelo Prefeitura. 

Propusemos, enquanto projeto de extensão e com os alunos da disciplina Ateliê 4 do 

curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, alternativas técnicas que viabilizem a 

reurbanização do local, considerando a locação das unidades habitacionais no lote 

institucional e a liberação da área verde para equipamentos de recreação e lazer, bem 

como a proteção das margens do curso d’água. 

Propusemos, ainda, a constituição da UFSM como “amicus curiae” no processo judicial, 

como forma de levar oficialmente ao poder judiciário a possibilidade de conciliação 

entre os interesses dos moradores (permanecerem no local) e da Prefeitura (ter a área 

disponível para implementar equipamentos públicos comunitários). 

Considerações  

Embora estejamos avançando na elaboração de diagnósticos, a concepção dos projetos 

técnicos de arquitetura e urbanismo, bem como as diretrizes para um processo de 

regularização fundiária vão depender dos rumos da ação judicial movida pela prefeitura. 

Paralelamente a isso, iniciamos tratativas junto à secretaria de Habitação do Município, 

visando a seleção de um segundo assentamento, a ser trabalhado no próximo ano, pelo 

programa de extensão e pela disciplina de graduação. 

Referências 
BRASIL, Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. Assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social. 
BRASIL, Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Institui mecanismos para a regularização 
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Resumo  
 
As migrações internacionais representam um dos grandes desafios de direitos humanos, 
pois, de um lado, são atravessadas por uma lógica de securitização manifestada pelo 
tratamento jurídico-político dos Estados e, de outro, expressam a diferença em oposição 
à ideia de identidade nacional ou do imaginário social do pertencimento. Essas são 
dimensões da exclusão do “Outro”: diante do Estado e das instituições jurídicas, da 
sociedade xenófoba e do sujeito imigrante/“estrangeiro” na sociedade de destino. 
Portanto, o Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSM têm suas ações 
dirigidas ao reconhecimento de migrantes e refugiados como sujeitos e sujeitos de 
direitos. O texto descreve a atuação do Grupo e sua trajetória, destaca a metodologia e 
as fontes teóricas que orientam suas ações de Educação em Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave 
 
Educação em Direitos Humanos; Migrações Internacionais; Sujeito de Direitos; 
Extensão como Comunicação  
 
 
Texto do Trabalho 

Educação humanista, segundo Freire ([1968], 2017, p. 102), é aquela que aprofunda a 

“tomada de consciência que se opera nos homens enquanto agem”, que resulta “de sua 

defrontação com o mundo, com a realidade concreta”, como possibilidade de “inserção 

crítica de alguém na realidade que se lhe começa a desvelar”. Deste modo, “o ato 

cognoscente não termina no objeto cognoscível, visto que se comunica a outros sujeitos, 

igualmente cognoscentes” (FREIRE [1968], 2017, p. 105). Esse é o pressuposto de uma 
                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Professora Associada do Departamento de Direito e PPGD da Universidade Federal de Santa Maria, 
Coordenadora do Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSM. Pós-Doutora em Psicologia 
Social pela USP. Doutora em Direito pela PUC-PR. e-mail: giulianaredin@gmail.com 
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educação em direitos humanos, possível pela relação dialógica entre sujeitos, que são e 

que foram, nas palavras de Freire ([1968], 2017, p. 78). Se a ideia de direitos humanos é 

indissociável da ideia do reconhecimento do outro como sujeito, um outro que só o é 

porque é estranho a mim, com o qual não me identifico, mas que sempre vem antes, 

porque ele, esse outro, também me define, uma educação em direitos humanos é aquela 

que implica no encontro com o outro, encontro entre sujeitos cognoscentes.  

 Por pretender um quefazer educativo a partir da relação com a realidade, que é 

sentida, percebida e sobre a qual se exerce uma prática transformadora (FREIRE, 

[1968], 2017, p. 100), o Migraidh, como Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão, é 

ativista e se constitui em um espaço de atuação política, cujas ações são subsidiadas e 

subsidiam a pesquisa avançada em migrações internacionais, compreendidas como “fato 

social total” (SAYAD, 1998), portanto, de abordagem interdisciplinar. Essa atuação tem 

como pressuposto o direito humano de migrar, que representa a luta pelo 

reconhecimento do migrante e refugiado como sujeito de direitos, diante de uma 

estrutura político-jurídica e psicossocial de exclusão determinada pela nacionalidade. 

Trata-se do compromisso ético que invoca a uma responsabilidade com um sujeito que é 

negado, pela contestação da „verdade‟ das instituições do Estado (SAYAD, 1998).  

  Essa metodologia de inspiração freiriana, que adota a dialogicidade e o 

“encontro com o Outro”, orienta as ações extensionistas do Migraidh, desenvolvidas no 

âmbito do Programa Assessoria a Imigrantes e Refugiados e das seis linhas de pesquisa 

registradas no CNPq, nas áreas do Direito, Ciências Sociais, Comunicação Social, 

Psicologia e Letras3. O grupo se constitui como um coletivo, onde participam estudantes 

                                                           
3 Proteção e Promoção dos Direitos Humanos de Migrantes e Refugiados no Brasil, que deu origem ao 
Migraidh e trouxe a base teórica do Direito de Migrar, oriunda da tese de doutoramento Direito de 
Imigrar: Direitos humanos e espaço público. A linha é liberada pela professora-pesquisadora Giuliana 
Redin, do Departamento e PPGD em Direito da UFSM. Psicanálise e Migrações: efeitos clínico-políticos 
dos deslocamentos, liderada pela técnica administrativa e pesquisadora Amanda Schreiner Pereira, do 
Curso de Psicologia da UFSM. Fluxos Migratórios Internacionais, Projeto Migratório e Alteridades, 
liberada pela professora-pesquisadora Maria Clara Mocelin, do Departamento de Ciências Sociais e 
PPGCS da UFSM. Múltiplas Cidadanias e Processos Migratórios, liberada pela professora-pesquisadora 
Maria Catarina Chitolina Zanini, do Departamento de Ciências Sociais e PPGCS da UFSM. 
Comunicação Midiática e Migrações Transnacionais, liberada pela professora-pesquisadora Liliane 
Dutra Brignol, do Departamento de Ciências da Comunicação e POSCOM da UFSM. Política Linguística 
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de graduação e pós-graduação, pesquisadores, técnicos administrativos, voluntários e 

interessados de variadas áreas do conhecimento, a exemplo, Direito, Relações 

Internacionais, Comunicação Social, Letras, Psicologia, Ciências Sociais, Serviço 

Social e áreas da saúde. Em 2015, as ações do Migraidh habilitaram a Universidade 

Federal de Santa Maria a firmar o convênio com a Agência da ONU para Refugiados, 

renovado no ano de 2020, que instituiu a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na 

universidade e afirma o seu compromisso com promoção e difusão do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, em especial do Direito Internacional dos 

Refugiados. A Cátedra é referenciada nas ações do Migraidh, especialmente naquelas 

voltadas à integração e promoção de direitos humanos da população refugiada.  

  O grupo busca respostas integrais de atenção ao sujeito migrante e refugiado, a 

partir da compreensão das múltiplas vulnerabilidades a que estão suscetíveis e do 

protagonismo do sujeito migrante e refugiado na construção das possibilidades político-

jurídicas e psicossociais de autonomia. Vulnerabilidades decorrentes da condição 

jurídica frente ao Estado, portanto documental, a diferença cultural e linguística, as 

condições socioeconômicas, psíquicas desencadeadas pela migração e as adversidades 

da situação da mobilidade. A natureza interdisciplinar e a metodologia dialógica de 

observação da realidade do grupo têm orientado suas práticas de acolhimento, atenção e 

integração/inserção de migrantes internacionais. As ações incluem: assessoramento 

jurídico e documento; acessibilidade linguística por meio das Rodas de Conversa 

baseadas no português como língua de acolhimento; atendimento clínico psicológico, 

por meio do convênio com o Núcleo de Psicanálise da UFSM; apoio psicossocial 

voltado à inserção nas redes de serviços públicos e espaços produtivos; incidência nos 

processos legislativos e formulação de políticas públicas; formação de agentes públicos; 

ações de combate à xenofobia e sensibilização; emissão de pareceres e notas técnicas.  

Pelo significativo impacto social, destacam-se as seguintes ações do Grupo: a 

proposição da política de ingresso de migrantes e refugiado na UFSM, aprovada em 

                                                                                                                                                                          
e Português Língua de Acolhimento, liberada pela professora-pesquisadora Eliana Sturza, do 
Departamento de Letras e PPGLetras da UFSM. 
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2016, pela Resolução 041, baseada nas ações afirmativas, que reconhece as variadas 

situações de vulnerabilidade vivenciada por migrantes e refugiados e cria um programa 

diferenciado e facilitado de acesso à universidade; elaboração de Nota Técnica ao então 

projeto de Lei de Migração na Câmara dos Deputados; o 1º Curso de Formação e 

Capacitação para Servidores Públicos em Direitos Humanos, „Migrantes e Refugiados: 

acolhimento, atendimento e integração local”, realizado em 2017, do qual resultou a 

Carta de Santa Maria sobre Políticas Públicas para Migrantes e Refugiados, que recebeu 

Moção de Apoio do Legislativo em sessão plenária no mesmo ano; criação das Rodas 

de Conversa do coletivo com migrantes e refugiados, como espaços permanentes 

voltados ao “Encontro com o Outro”, de escuta, interação cultural e de ensino-

aprendizado da língua portuguesa; o Curso de Extensão para Comunicadores sobre 

Mídia e Migrações Transnacionais em 2019.  

A agenda de atuação do Migraidh está diretamente inserida nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, particularmente a ODS 10, sobre a redução das 

desigualdades, no que concerne à meta expressa no ODS 10.7: “Facilitar a migração e a 

mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da 

implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas”. Além disso, de 

forma transversal dialoga com outras ODS, a exemplo da ODS 16, sobre o 

compromisso de construção de instituições inclusivas em todos os níveis, sem 

discriminação e com ampla participação social nas tomadas de decisões. 

Por problematizar a relação inclusão/exclusão e analisar os mecanismos 

psicossociais de negação político-jurídica do outro por sua condição humana, de 

estrangeiridade, pela nacionalidade e interseccionalidades ligadas especialmente à raça, 

classe, gênero, que estão na formação da identidade nacional, o Migraidh e Cátedra 

Sérgio Vieira de Mello promovem educação em direitos humanos. O Grupo atua pelo 

pressuposto dos direitos humanos como do “outro” e pela compreensão de que por 

serem o sujeito e o “sujeito de direitos” significados dentro de uma realidade histórico-

cultural, que é constitutiva da subjetividade, mas também das instituições, somos 

desafiados a pensar a equidade como compromisso ético de direitos humanos. Equidade 
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não é o mesmo que igualdade, mas é, segundo Douzinas (2009, p. 356), absoluta 

dissimetria, pois “o imperativo proveniente do Outro e a minha obrigação de responder 

representam a 'essência' da ética da alteridade”, que “consiste em pensar o Outro-em-si-

Mesmo sem pensar o Outro como um Mesmo”, aqui parafraseando Levinas. 

Esse é o fundamento filosófico-político-ético de atuação do Grupo, que inspira-

se em Paulo Freire e dialoga com autores como Abdemalek Sayad, Jacques Derrida, 

Edward Said, Frantz Fanon, Sigmund Freud, Giralda Seyferth, Costas Douzinas, 

Emmanuel Levinas, Sandro Mezzadra, dentre outros. O grupo social do migrante e do 

refugiado representa uma exclusão originária por excelência e, por isso, um dos maiores 

desafios dos direitos humanos. Nas palavras de Douzinas (2009, p. 363): “a exclusão 

dos estrangeiros é, por analogia, tão constitutiva da identidade nacional quanto o é da 

subjetividade humana. Ao reclamar por reconhecimento, os refugiados trazem de volta a 

exclusão e repressão presentes na fundação da lei”. Por isso, toda a agenda de atuação 

do Migraidh está situada no tema do reconhecimento da condição de sujeito de direitos 

do migrante e do refugiado, para isso reivindica direitos humanos como transcendentes 

a um vínculo político, questiona a verdade arbitrária das próprias instituições e debate o 

campo das políticas públicas como direito, com isso denuncia os discursos de 

“benevolência do Estado” em relação a migrantes e refugiados. Nesse contexto, 

desenvolve suas práticas dirigidas à autonomia, reconhecimento e acesso a direitos e ao 

respeito à integralidade do sujeito migrante e refugiado.  
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Resumo 
O projeto de extensão intitulado Projeto de Urbanismo - Vila Resistência, Santa Maria - 
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de vida de seus moradores, a partir da elaboração de um projeto de urbanização e futura 
implementação, pelo poder público, do assentamento humano precário denominado 
“Vila Resistência”, que teve sua origem em 2016 com a ocupação de uma gleba urbana 
destinada aos usos verde e institucional, na periferia da cidade de Santa Maria, 
abrigando, hoje, 40 famílias oriundas de uma área privada localizada nas imediações, a 
qual teve sua desocupação por força de decisão judicial em ação de reintegração de 
posse impetrada pelos proprietários. O presente projeto de extensão universitária visa 
refletir e estabelecer alternativas de uso e ocupação do espaço urbano. 
 
Palavras-chave: Projeto de Urbanismo; Função Social; Direito à Cidade. 

 

Introdução 

O projeto de extensão universitária, intitulado Projeto de Urbanismo - Vila Resistência, 

Santa Maria - RS, constitui-se como parte integrante do Programa Extensão 

Universitária intitulado Programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social e Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários da UFSM - 

ATHIS/REURB-UFSM, e está sendo desenvolvido junto ao Assentamento Humano 

Precário “Vila Resistência”, na cidade de Santa Maria - RS, durante o ano de 2021, 

simultaneamente aos projetos de extensão universitária Projeto de Arquitetura - Vila 

Resistência, Santa Maria – RS e Projeto de Regularização Fundiária - Vila Resistência, 

Santa Maria – RS. 

O programa de extensão universitária promove uma rede de relacionamento entre os 

diversos entes públicos, privados e comunitários envolvidos, direta ou indiretamente, ao 

tema da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) e da 

Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários (REURB) visando à qualificação 

e regularização do objeto arquitetônico, da paisagem e do espaço urbano, destinado às 

populações de menor renda, sem acesso ao mercado formal de produção da habitação e 

da cidade. 

A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) é direito conferido 

às populações de baixa renda pela Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil (promulgada em 1988) e regulamentado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 

10.257/2001) e pela Lei Federal Nº 11.888/2008, que assegura àquele segmento da 
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sociedade assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social. 

A Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários (REURB) constitui-se no 

instrumento legal, regulado pela Lei Federal Nº 13.465 de 11 de julho de 2017, que 

possibilita a regularização fundiária rural e urbana dos assentamentos irregulares 

disseminados pelas cidades brasileiras, a fim de garantir à estas populações o direito à 

cidade. 

O entendimento holístico sobre a questão da ATHIS-REURB remete a Lei Federal Nº 

11.888/2008 que estabelece a possibilidade de parcerias entre entes públicos e privados 

visando a implementação de programas que visem o atendimento às populações de 

baixa renda no que se refere à assistência técnica para habitação e a reurbanização de 

assentamentos humanos precários, envolvendo, também, acesso às políticas públicas de 

atendimento à saúde, à educação, a cultura, ao lazer, ao trabalho e à geração de renda. 

Entende-se que o papel da UFSM e suas demandas acadêmicas implícitas vai ao 

encontro do espírito das referidas Leis, a UFSM - enquanto instituição pública inserida 

e comprometida com a comunidade local e regional - voltada ao ensino, pesquisa e 

extensão, cumpre o papel de desenvolver ações visando o atendimento ao direito à 

habitação e a cidade, às populações de baixa renda, compreendidas nas diversas 

dimensões e escalas do - urbano ao rural, desde o planejamento até a gestão dos 

mesmos, contribuindo para o desenvolvimento local e regional, como: urbanização, 

reurbanização, assentamento, reassentamento, realocação e regularização de 

assentamentos precários, bem como, projeto e execução de equipamentos de caráter 

social, para fins residenciais e comunitários, seja para nova construção, reforma ou 

regularização. 

A seleção do assentamento Vila Resistência se deu em função da grande capacidade de 

organização da comunidade, visto que, nestes quatro anos de ocupação, as famílias 

desenvolveram uma organização interna que lhes possibilitou buscar auxílio junto à 

universidade para o enfrentamento dos problemas/mazelas que enfrenta cotidianamente. 
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Objetivos 

O Objetivo Geral do projeto é assessorar a comunidade da Vila Resistência, 

caracterizada como público alvo das leis de Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social – ATHIS e da Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários - 

REURB, a promover as melhorias urbanísticas necessárias à elevação de qualidade de 

vida de seus moradores, por meio da qualificação do ambiente construído. 

Dentre os objetivos específicos, estão: capacitar a comunidade com vistas ao 

empoderamento para gestão autônoma dos espaços abertos e construídos; refletir com a 

comunidade as formas de financiamento, gestão e construção necessárias à 

implementação dos projetos; promover ações de formação que visem a elevação dos 

níveis de desenvolvimento humano da comunidade, nos âmbitos de educação, saúde, 

esportes, lazer, segurança e geração de renda; promover a organização da comunidade 

para o mundo do trabalho visando melhorias na renda e qualidade de vida; reconhecer 

as relações de vizinhança e os anseios da comunidade, por meio de metodologias 

participativas; elaborar os projetos técnicos de urbanismo e paisagismo necessários à 

implantação das obras novas e/ou de melhorias no espaço urbano; entre outros.  

Materiais e Métodos 

O método de enfrentamento do problema possui 8 metas, divididas em fases com seus 

indicadores de atendimento e objetivos específicos, respectivamente. As metas são: 1- 

Reflexões e estudos dos temas Assentamentos Humanos Precários e Assentamentos 

Humanos de Interesse Social entre a equipe técnica e a comunidade; 2- Levantamento, 

pesquisa, análise e diagnóstico do assentamento humano precário; 3- Estudos de 

modelagem urbana da área de intervenção; 4- Diretrizes preliminares; 5- Zoneamento; 

6- Anteprojeto; 7- Capacitação da equipe técnica e divulgação dos resultados; 8 - 

Avaliação da metodologia aplicada e divulgação dos resultados. 

Resultados, discussão e análises 

Com relação aos objetivos gerais e específicos do Programa, os quais implicam no 

trabalho de campo e participativo, construindo espaços de diálogo, de formação e 

discussão aberta com a comunidade da ocupação Vila Resistência, a pandemia de 
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Covid-19 impossibilitou por um longo tempo a realização presencial de parte das 

atividades previstas. Na medida do possível, as discussões e tarefas dos projetos foram 

encaminhadas de forma remota, através dos meios virtuais, com reuniões semanais e 

trabalhos a distância.  

A partir da vacinação dos alunos bolsistas foi possível realizar alguns trabalhos de 

campo, como registro de imagens do terreno e das condições de moradia na ocupação, 

bem como a realização de entrevistas com os moradores, seguindo rigorosamente todas 

as medidas sanitárias e de saúde exigidas para evitar a propagação do vírus e a 

contaminação das partes. Com a possibilidade de aplicação de questionários com os 

moradores do assentamento, foi possível o levantamento de dados como informações 

socioeconômicas das famílias, suas principais demandas e necessidades de 

infraestrutura e habitação, da mesma maneira que permitiu caracterizar os membros 

dessas famílias. Estes dados foram compilados e inseridos em tabelas para, 

posteriormente, serem inseridos no software Qgis, o qual irá viabilizar uma melhor 

análise da área de trabalho. 

Considerações 

Mesmo nos diálogos iniciais entre pesquisadores e comunidade, foi possível constatar a 

existência de organização comunitária e relação de pertencimento da comunidade com o 

local. Ainda, constatou-se a importância da Extensão, fortalecendo a relação 

universidade/ comunidade, permitindo reflexões reais dentro do meio acadêmico e 

oportunizando experiências e conhecimento das muitas possibilidades de regularização, 

organização e otimização dos usos no ambiente humano. 
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Resumen 

El presente tiene como objetivo poner en conocimiento las experiencias significativas 

que representan la ejecución de Proyectos de Extensión en nuestra región del NEA de la 

República Argentina. La articulación entre los espacios académicos y la comunidad nos 

permite espacios de aprendizajes valiosos por parte de todos los actores sociales 

involucrados. Nuestro grupo extensionista desde hace muchos años viene ejecutando 

proyectos en diversas zonas del Nea que nos ha permitido  observar las relaciones que 

trascienden el aula y se constituyen en un tipo de un aprendizaje situado, basado en la 

experiencia, en la emoción y afectividad de sus protagonistas.  

Palabras-clave 

Conocimiento; Aprendizaje; Comunidad; Necesidades. 

 

Introducción 

Los proyectos ejecutados se centran en el eje de Formación de ciudadanía, derechos 

humanos e inclusión. El grupo extensionista trabajo fundamentalmente sobre la 

Formación de Ciudadanía, Derechos Humanos e Inclusión. En este sentido podemos 

                                                           
1 Doctora en Derecho. Investigadora categorizada de la Unne. Titular de la cátedra Introducción al 
Derecho y docente Adjunta de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y 
Políticas de la UNNE. Docente de Posgrado. Directora de Proyectos de Extensión y de Proyectos de 
Extensión. Directora del Departamento de Teoría General de la Facultad de Derecho Unne. 
2 Estudiante de Grado de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho Unne. Integrantes de 
Proyectos de  Investigación y de Proyectos de Extensión de la Unne.  
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mencionar algunos de los ejecutados denominados “Ciudadanía y Ambiente”, “El 

Respeto al derecho nos Une”, “Soy una persona y merezco respeto”, “Diversidad 

Cultural: el valor de la diferencia nos Unne hacia la no violencia”, “Mujeres artesanas 

empoderadas”, entro otros. Los objetivos de las propuestas diseñadas y aceptadas para 

ser ejecutados se centran principalmente en incentivar la formación de ciudadanos 

responsables y participativos, que respeten las normas en un marco jurídico-

institucional democrático, y de este modo asegurar una convivencia organizada y en 

paz. Este enfoque incorpora como ejes transversales los Derechos Humanos 

económicos, sociales y culturales; el derecho de los consumidores; el derecho a un 

medio ambiente sano; el derecho de los pueblos originarios, proporcionar herramientas 

de protección a los grupos vulnerables, proporcionar a una información veraz y 

objetiva; expresa, a fin de asegurar una realidad ciudadana, más inclusiva, igualitaria  y 

equitativa. 

 

Objetivos 

En el marco de nuestra propuesta integral y enfocada son múltiples los objetivos que 

nos proponemos al desarrollar los proyectos. Señalamos Integral en el sentido que en su 

ejecución están involucrados participantes de diversos sectores, docentes y estudiantes, 

organismos de la comunidad, involucrados en propuestas curriculares como así 

extracurriculares que reúnen actividades de enseñanza, investigación y extensión, 

tendientes a construir miradas interdisciplinarias sobre los procesos en los que 

intervienen, incluyendo en alguna medida los saberes de los actores sociales con los que 

interactúa. Mencionamos enfocada en el sentido que el conocimiento se plantea entre 

variados actores sociales que contribuyen con su conocimiento a la producción de un 

nuevo saber desde el diálogo, como lo expresa Fals Borda, a es la “búsqueda de una 

estructura valorativa basada en la praxis”. 

El diálogo de saberes implica “reconocer y valorar el saber del otro” pero además 

“rechazando dogmas y verdades absolutas, aprendiendo a convivir con las 
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diferencias, sabiendo comunicar y compartir lo aprendido” (Fals Borda, 2009: 

336)3. 

Fundamentalmente nuestros objetivos en las propuestas de trabajo se centran en los 

siguientes: 

* Formar en la comunidad la conciencia de los derechos Humanos y el disfrute pleno de 

la normativa internacional sobre los Derechos Humanos. 

* Generar en la comunidad la conciencia de los derechos de los pueblos y las personas 

indígenas al disfrute pleno de la normativa internacional sobre los derechos humanos.  

* Instalar en la comunidad,  especialmente un efecto multiplicador, el abordaje de la 

violencia de género, conformando una red de contención a las víctimas y elaborar un 

plan estratégico para enfrentar esta problemática. 

* Derecho la igualdad entre el hombre y la mujer. La educación y formación de 

conciencia de los distintos actores sociales, respecto a la identidad de género, y la no 

violencia hacia ellos, en todos los ámbitos donde interactúan. 

* Afianzar los conocimientos teórico-prácticos de los estudiantes universitarios 

participantes del proyecto. 

* Incrementar la articulación entre comunidad y universidad. 

* Generar espacios, que faciliten procesos de aprendizaje, estimulen la incorporación de 

conocimientos, valores y actitudes socialmente positivas. 

Estos últimos objetivos son relevantes en especial en el marco ético político que 

determina vínculos de respeto con nuestros interlocutores, pero al mismo tiempo 

nuestras intervenciones apuntan a colaborar en la transformación de una situación o 

                                                           
3 Fals Borda, O. (2009). “Experiencias teórico prácticas”. Em Fals Borda, O. Una sociologia 
senti pensante para América Latina. CLACSO-Siglo del Hombre, Bogotá. 
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problema social identificado conjuntamente con ellos. Ésta es la base de la complejidad 

ético-política que plantea la integralidad, asumiendo el rol que le corresponde a cada 

parte y las responsabilidades que conlleva. De acuerdo a lo que expresan los autores. 

Se trata de un abordaje que cree “profundamente en la inteligencia popular y que 

considere que no es posible construir poderes sociales si a la vez no se construyen 

saberes sociales” (Rebellato, 2000: 70-71)4. 

El sujeto que enseñando aprende y el sujeto que aprendiendo enseña. Educador y 

educando. Objetos de conocimiento que han de ser enseñados y aprehendidos por 

los alumnos para que puedan aprenderlos. Contenidos. Objetivos, mediatos e 

inmediatos a los cuales se orienta la práctica educativa. Y por último métodos, 

técnicas y materiales didácticos coherentes con los objetivos y con la opción 

política (Freire, 1996: 77)5 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Se realizaron encuentros mensuales a las diversas  localidades del interior del Chaco, 

fundamentalmente en Gral. Pinedo y J.J Castelli, Rio Bermejito entre otras, efectuamos 

trabajo de campo junto a los organismos involucrados en cada proyecto, reuniones que 

se efectuaron para presentar el proyecto, sus objetivos y la metodología a implementar 

para su ejecución. Para cumplimentar con las propuestas intercalaremos diversas 

actividades, como ser exposición de material, con exhibición de videos y otros medios 

didácticos. Se organizaron jornada de exposición e información, charla debate con la 

posibilidad de asistencia al público en general que versara sobre las experiencias de los 

involucrados, recabándose inquietudes y propuestas que sirvió para analizar la 

pertinencia y resultados obtenidos por cada uno de los actores intervinientes.  

Resultados, discusiones y análisis 
                                                           
4 Rebellato, J. L. (2009). “La contradicción en el trabajo de campo”. En Rebellato, J. L. Intelectual 
radical. Extensión libros EPPAL- Nordan, Montevideo. 

5 Freire, P. (2005). Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI, México. 
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Se ha generado en cada uno de los proyectos ejecutados un ámbito de concientización 

del respeto de las leyes, conocimiento del plexo normativo incorporado con las reformas 

a distintas leyes, discusión y formación sobre la no discriminación de los distintos 

grupos, a la igualdad y respeto de los derechos de cada uno, mayor participación e 

interacción con los demás actores sociales dentro de las localidades a las que pertenecen 

y mayor comunicación. Resaltaremos la importancia que todos tenemos como sujetos 

de derecho cual sea la proveniencia, para respetar y ser respetados en nuestros derechos 

establecidos en los numerosos instrumentos internacionales como nacionales. 

Consideraciones  

La experiencia de todo el grupo extensionista como así los resultados de los diversos 

proyectos ejecutados en toda la región Nea han sido muy positivos, con expectativas de 

parte de todos de continuar con este amplio trabajo, por lo que cada año nos 

presentamos a las  Convocatorias, en el convencimiento que a través de la UNNE se 

realicen grandes aportes a la comunidad. Nuestro grupo extensionista luego de años de 

trabajo de campo vamos tomando razón de las necesidades de cada localidad y es 

intención  unificar tareas mancomunadas con el propósito de lograr una mejora general, 

a la optimización de los recursos y a la inserción social de la Universidad compartiendo 

actividades con diversos sectores de las Provincias, Municipios, Comunidades y a los 

diversos actores sociales que intervienen para fortalecer la presencia y el vínculo de 

nuestra Facultad y otorgar herramientas para mejorar la calidad de vida de todos. 
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Resumo 
 

O presente trabalho relata a experiência de elaboração e desenvolvimento de dois 
grupos reflexivos para homens voltados à problematização da masculinidade 
hegemônica e dos diversos temas a ela relacionados, como a violência de gênero, a 
pornografia, a saúde mental, a cultura do estupro, entre outros. Além disso, tendo em 
vista que, dados os referenciais que norteiam a socialização masculina contemporânea 
muitas vezes homens não possuem espaços para falar sobre suas emoções, conflitos e 
inseguranças nem mesmo entre os próprios amigos, também tem sido um objetivo 
central dessa articulação a promoção de espaços seguros nos quais homens possam 
falar, ouvir e exercitar práticas de acolhimento. 

Palavras-chave: Extensão; Gênero; Masculinidade Hegemônica; Masculinidades. 

 

 

Introdução 

 

Em 2019 foi lançado o documentário brasileiro “O Silêncio dos Homens”. 

Valendo-se de uma pesquisa feita com mais de 40 mil pessoas, o documentário busca 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 de Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM. 
2 Estudante do Curso de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, email: emilianokelm@gmail.com  
3 Estudante do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, email: 
rochagustavo15@gmail.com 
4 Psicólogo clínico e mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria, Orientador 
Educacional e Músico, email: lucaspsico1@gmail.com 
5 Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Santa Maria, email: rcasarotto@inf.ufsm.br 
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sustentar a premissa de que entre os homens existe um imenso não-dito. Trata-se das 

emoções, das inseguranças, da vulnerabilidade. Sons que, não podendo ser abafados, 

transformam-se em ruídos. As consequências desse condicionamento expressam-se não 

apenas na saúde mental masculina e nas relações nocivas que se estabelecem, mas na 

própria estrutura social tão marcada pela violência. 

De acordo com a pesquisa realizada para o documentário, 6 em cada 10 homens 

declaram lidar com algum tipo de distúrbio emocional. Os principais são: ansiedade, 

depressão, insônia, vício em pornografia e, em seguida, vícios em álcool, drogas, 

comida, apostas e jogos eletrônicos. Além disso, homens vivem 7 anos a menos que as 

mulheres e se suicidam quase 4 vezes mais. Tudo isso, como aponta o documentário, 

diretamente relacionado a uma ideia de masculinidade antiga e perene que associa a 

virtude masculina à virilidade guerreira: poder, força e dominação. Nos estudos de 

gênero, tal conceito de masculinidade é denominado masculinidade hegemônica. O 

conceito, desenvolvido por Raewyn Connell, refere-se ao ideal de virilidade que 

predomina tanto com relação a outras formas possíveis de expressão da masculinidade, 

às quais subjuga hierarquicamente, quanto em relação às mulheres, às quais exige 

subordinação por considerar inferior toda e qualquer característica culturalmente 

atribuída à “feminilidade”. 

  

Objetivos 

Diante desse cenário, partimos destas constatações para promover uma 

articulação na cidade de Santa Maria no sentido de contribuir para a existência de 

espaços cujo foco é a discussão sobre o conceito de masculinidade e os diversos temas a 

ela relacionados, como a violência de gênero, a pornografia, a saúde mental, o fascismo, 

entre outros. Além disso, tendo em vista que, dada a configuração da masculinidade 

hegemônica muitas vezes homens não possuem espaços para falar sobre suas emoções, 

conflitos e inseguranças nem mesmo entre os próprios amigos, um dos objetivos 
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centrais dessa articulação é a promoção de espaços seguros nos quais homens possam 

falar, ouvir e exercitar práticas de acolhimento. 

Não obstante, é um objetivo dessa articulação permitir que a discussão sobre a 

masculinidade hegemônica chegue às escolas, pois compreendemos os conceitos de 

masculinidade e feminilidade enquanto pilares estruturantes de nossa sociedade e 

pensamos que a não problematização de tais referenciais culturais contribui para a 

permanência de crenças essencialistas. Essas crenças são responsáveis pela solidificação 

de identidades construídas com base em oposições dualistas. Portanto, propomos 

colocar em cheque tais crenças a partir da promoção de discussões sobre as origens 

históricas e culturais de tais papéis de gênero e, com o foco também na abordagem 

filosófica, problematizar os conceitos de identidade, essência, diferença e gênero. 

  

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

Tendo em vista a importância das redes sociais enquanto veículo informacional, 

pensamos, desde o princípio, em criarmos páginas nas redes que pudessem divulgar os 

encontros presenciais e virtuais e, também, agregar os participantes destes encontros de 

modo a possibilitar um vínculo perene. Nesse sentido foram criadas as páginas 

@conversaesm e @ressignificares no Instagram, além de uma página no Facebook para 

o Coletivo Conversae. O motivo de terem sido desenvolvidas duas páginas distintas é 

devido ao fato de terem sido propostas organizadas por diferentes pessoas em diferentes 

momentos, ainda que os membros de ambas as iniciativas circulem entre elas e ambas 

possuam projetos similares. É importante destacar ainda que, enquanto uma 

metodologia que visa atingir o objetivo de que discussões sobre a(s) masculinidade(s) 

estejam presentes no ensino básico, o coletivo está desenvolvendo uma cartilha a ser 

disponibilizada nas escolas da cidade. Além disso, uma vez que um dos membros é 

membro do Programa Residência Pedagógica, foram realizadas duas oficinas com o 
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tema “A cultura machista e as origens da masculinidade tóxica” para os alunos da 

E.E.E.B. Professora Margarida Lopes. 

 

Resultados, discussão e análises 

Após terem ocorrido dois encontros presenciais, devido a pandemia os encontros 

passaram a ser online, de modo que, somando os encontros promovidos pela 

@conversaesm e a @ressignificares,  até o momento ocorreram ao menos 36 encontros. 

Trata-se de rodas temáticas, em geral apenas entre homens, mas também rodas mistas, 

em especial quando os temas eram diretamente relacionados ao feminismo. Alguns dos 

temas dos encontros foram: origens do machismo; pornografia e saúde coletiva; 

masculinidade e feminilidade: definições em construção; identificando a masculinidade 

tóxica; ações práticas na luta anti-machista; tabus da sexualidade masculina; emoções 

em relacionamentos; cultura do estupro; referenciais de masculinidade, entre outros. 

Além dos encontros online, o Coletivo Conversae tem tido um espaço para diálogos e 

entrevistas na Rede Sina, uma plataforma digital santa mariense independente, voltada 

para a promoção de visibilidade de pautas sócio-culturais. Na plataforma foram 

realizados 12 programas ao vivo até o momento, com temas igualmente variados, mas 

convergentes. 

Considerações 

Em um sentido bastante amplo, é possível afirmar que a participação direta em 

encontros entre homens nos permitiram comprovar empiricamente o que as pesquisas 

trazidas pelo documentário O Silêncio dos Homens já anunciavam: há não apenas um 

grande silenciamento masculino no que tange uma ampla gama de aspectos da própria 

subjetividade, como também uma ausência de vocabulário quando se trata de verbalizar 

as emoções. Isso não quer dizer, contudo, que não haja disposição para transpor essa 
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barreira cultural a partir do desenvolvimento do olhar crítico sobre os modos 

convencionais de socialização masculina. 

Observou-se, também, que os temas pelos quais havia maior procura eram os 

relacionados a sexualidade masculina, em especial os encontros sobre a pornografia e 

seus impactos. Tal demanda e a seriedade dos relatos fez-nos perceber que esta é uma 

das grandes questões de nossa época, em especial quando considera-se que este é 

atravessado por estereótipos de gênero e é produtor de expectativas e comportamentos, 

sendo, segundo apontam pesquisas, um promotor da cultura do estupro6. Além disso, 

por meio das discussões foi possível notar a presença de fortes crenças essencialistas no 

que tange os papéis de gênero, indicando que referenciais dualistas estão amplamente 

disseminados em nossa sociedade e demandam abordagens capazes de problematizá-los 

e eventualmente, superá-los. 
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Prácticas Deportivas y Derechos de Infancia1 

“...un niño no puede estar encerrado todo el día... tiene que estar abajo del sol...” 

Gabriela ETCHEBEHERE2, David PÉREZ3, Ana PERI4, Fernanda SILVA.5 
Universidad de la República. República Oriental del Uruguay 

Resumen 
La actividad denominada “Prácticas deportivas y derechos de Infancia” fue llevada 
adelante por un equipo interdisciplinario perteneciente a la Universidad de la República  
en el marco del Proyecto de extensión Escuela deportiva en Malvín Norte. La actividad 
buscó reflexionar y  poner en diálogo, a  los actores participantes de la Escuela 
deportiva: niños y niñas, sus familias y referentes comunitarios en relación a la práctica 
deportiva en clave de derechos de infancia. La actividad implicó tres instancias: una  
con niños y niñas, otra simultánea con sus referentes familiares y finalmente una de 
cierre todos juntos. La evaluación de la actividad reafirma a la Escuela Deportiva como 
un espacio de promoción de los derechos infantiles. Consideramos que experiencias 
como ésta contribuyen a la integración de la perspectiva de derechos en las prácticas 
destinadas a la infancia 
 
Palabras-clave: 
deportes; derechos; infancia; integralidad 
 
Introducción 
La actividad denominada “Prácticas deportivas y derechos de Infancia” fue llevada 

adelante por un equipo interdisciplinario perteneciente a la Universidad de la República  

integrado por docentes y estudiantes del Espacio de Formación Integral (EFI) Proyecto 

de extensión Escuela deportiva en Malvín Norte del Instituto Superior de Educación 

Física, espacio que hace  énfasis en la práctica deportiva y su enseñanza en clave de 

derechos de infancia, y del EFI Intervenciones Lúdico-Recreativas de la Facultad de 

Psicología los cuales llevan adelante una experiencia de intervención desde una 

modalidad de prevención y promoción en salud con fuerte énfasis en la promoción de 

derechos. La actividad buscó reflexionar y  poner en diálogo, a  los actores participantes 
                                                           
1Eje seleccionado: Eje 4 - Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión 
2Psicóloga, Magíster en Drerchos de Infancia y Políticas Públicas, Doctora en Género y Salud. Profesora 
de la Facultad de Psicología, UdelaR, Uruguay .getchebe@psico.edu.uy 
3Licenciado en Educación Física. Maestrando en Educación Física. Profesor del Instituto Superior de 
Educación Física, UdelaR, Uruguay. perezlopez.dd@gmail.com 
4 Profesora de Educación Física. Magister en Educación. Doctoranda en Educación,Profesora del Instituto 
Superior de Educación Física.Udelar,Uruguay. oliviaperi@gmail.com 
5Psicóloga. Maestranda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Profesora de la Facultad de 
Psicología, UdelaR, Uruguay. fsilva@psico.edu.uy 
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de la Escuela deportiva: niños y niñas, sus familias y referentes comunitarios. En el 

proyecto de la Escuela deportiva participan  niños y niñas entre 6 y 13 años, y un grupo 

de adultos referentes  que acompañan y participan de la actividad. El mismo propone 

abordar la discusión sobre el Deporte y las prácticas deportivas en clave comunitaria, en 

tanto patrimonio cultural/social, y por ende derecho de la infancia. Consideramos al 

deporte como una práctica social dentro del campo de la cultura física;  para llevar 

adelante con ellas finalidades educativas. Por lo que, al entenderse como práctica 

cultural se justifica su democratización y acceso para toda la población y no sólo para 

un recorte de ella. Es así que la Escuela tiene por objetivos impulsar la circulación de la 

enseñanza y la práctica del deporte en la zona. El deporte constituye potencialmente un 

posible vehículo de inclusión social siempre que sea objeto de crítica y transformación 

por el grupo social que lo sostiene. Para ellos se torna necesario colocar al Deporte en 

situación de ser revisado en sus teorías y sus prácticas de enseñanza; desde la voz de los 

protagonistas (ya sea como practicante, docente, gestor, espectador, o vecino) lo que 

permitirá generar una oportunidad de reinventarlo a favor de garantizar los derechos de 

infancia. 

Por su lado el EFI: Intervenciones lúdico-recreativas de la Facultad de Psicología apunta 

a la especificidad del quehacer del psicólogo inserto en propuestas de educación no 

formal, con una modalidad lúdica recreativa, desde la perspectiva de atención primaria 

en salud y de garantizar los derechos de infancia. Por lo que la inclusión de este equipo 

a la propuesta se tornó fundamental para la definición de los objetivos y diseño de la 

metodología y las actividades a realizar. 

Objetivo general 

- Sensibilizar a los diferentes actores de la escuela deportiva Malvín Norte sobre  la 

práctica deportiva en clave de derechos de infancia. 

Objetivos específicos 

- Propiciar la reflexión con los niños y las niñas que concurren a la escuela deportiva 

sobre sus prácticas deportivas desde sus derechos. 

- Promover la integración de la perspectiva de derechos de infancia en las familias y los 

adultos referentes. 
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- Sistematizar las actividades con el fin de generar una publicación para su difusión en 

el barrio. 

Metodología 

La actividad realizada estuvo compuesta por tres instancias que fueron llevadas a cabo 

en forma conjunta por los estudiantes del ISEF y de psicología, y los docentes de ambas 

disciplinas. 

En un primer momento se dio la bienvenida a niños, niñas y sus familias y se explicó 

los objetivos y el desarrollo de la actividad. Luego se pasó a trabajar en dos espacios 

simultáneos. Con los niños y niñas que concurren asiduamente a la Escuela Deportiva 

mediante una lluvia de ideas se les preguntó ¿Qué es un derecho? y ¿Qué conocen de 

los derechos de infancia? A continuación se les propuso plasmar en dibujos colectivos 

las ideas compartidas, y a partir de los mismos se realizaron “ruedas de conversaciones” 

donde se  problematizaron los mismos en términos de derechos. 

En simultáneo se desarrolló un espacio de intervención  con las familias y adultos 

referentes. En este  se propuso una actividad en pequeños grupos donde a través de 

viñetas se propició la reflexión y discusión en torno a sus experiencias de juego y 

deporte en su propia  infancia. Luego se colectivizó lo trabajado y se realizó una puesta 

en común revisando las prácticas y experiencias actuales como adultos garantes de 

derechos. 

El cierre de la actividad se realizó de forma conjunta. Los niños mostraron sus 

producciones a las familias y contaron brevemente lo realizado. Los adultos por su parte 

interpretaron mediante una representación corporal tipo foto lo vivido en el encuentro. 

Participaron 25 niños, 8 referentes familiares y 2 referentes de los vecinos del barrio. 

Resultados, discusiones y análisis 

La evaluación de la actividad da cuenta del logro de los objetivos propuestos desde lo 

trabajado en las distintas instancias. Los niños y niñas se mostraron muy entusiastas con 

las consignas, realizando sus dibujos de forma  muy creativa y colorida. 

Del análisis de dichas producciones acompañadas del registro oral de su explicación 

reafirmamos a la Escuela Deportiva como un espacio de promoción de los derechos 

infantiles, poniendo a las prácticas deportivas y lúdicas como factor clave. Dicho 

abordaje se traduce en expresiones de seguridad y confianza para con el 
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espacio:“Venimos porque hacemos amigos, compartimos experiencia, tenemos la 

libertad de ser nosotros mismos.” (Expresión de un niño).“La propuesta de la Escuela 

Deportiva promueve a que el niño elija. Tienen una variedad de propuestas que 

siempre cambia y es variable” (Expresión de una madre/padre). Garantizar la libertad 

en la toma de decisiones y promover la autonomía progresiva y la participación son 

características del espacio, las cuales forman al sujeto en clave de vida democrática y 

también lo disponen a una crítica al deporte hegemónico; pudiendo este reconstruirse de 

manera inversa, desde las capas oprimidas que lo practican y comprenden. La Escuela 

piensa a la educación como sinónimo de libertad. La tarea de educar responde a una 

demanda netamente humanista en la medida que: 
 (…) procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que la 

 pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso 

 de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad (Freire, 1969, 

 p.14) 

Este proceso educativo va de la mano con los derechos del niño y niña, como lo 

establece el artículo 31 de la Convención que reconoce el derecho del niño al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 

artes. (CDN, 1989) En relación a ello, destacamos algunas de las  expresiones vertidas 

por niños y niñas durante la actividad:“ El derecho es algo implantado en la ley que nos 

obliga o nos deja hacer algo.”“Nosotras estamos haciendo una nube, con derechos del 

niño en el medio dibujos y cosas, vamos a escribir del derecho y dibujar lo que 

escribimos. Como tener derecho a jugar.”“...un niño no puede estar encerrado todo el 

día porque se deprime..., tiene que estar abajo del sol... Voy a hacer un cartel de los 

derechos, un niño encerrado y otro divirtiéndose”“El derecho a la recreación y a 

estudiar, a que no trabajemos, a la laicidad” 

A partir de estas expresiones y de las producciones realizadas durante  la actividad se 

evidencia  que los niños y niñas reconocen y valoran algunos de sus derechos. Esto 

renueva nuestro compromiso de garantizar y trabajar en pos de su cumplimiento, y a 

continuar profundizando en actividades que involucran a sus protagonistas, 

visibilizando sus voces, y recogiendo nuevas demandas. 

En el trabajo con los adultos referentes se utilizaron como disparadores preguntas como  

¿A qué jugaban de niños? ¿Practicaban algún deporte?, en relación a esto surgieron 
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comentarios especialmente significativos por parte de las familias: (jugábamos) 

“Rayuela ∙ Elástico ∙ Mancha ∙ Escondida ∙ Puente ∙ Cometas “Los juegos no tienen 

épocas, somos los adultos los que limitamos a los chiquilines a que jugar” En el espacio 

para las reflexiones surgen también algunas preocupaciones compartidas:“Hay niños 

que tienen autismo virtual” “El niño necesita otro niño” “Hay padres que con 6 o 7 

años le dan un celular a su hijo. Mi hija va a cumplir 8 años y no va a tener nada” 

¿Somos promotores del derecho al juego? “Debemos serlo” 

De estas reflexiones se desprende el reconocimiento por parte de los adultos de la 

importancia del cumplimiento de los derechos de niñas y niñas para un buen desarrollo. 

Igualmente se evidenció cierta dificultad para autopercibirse como garantes de estos 

derechos, así como en la identificación de las acciones cotidianas que realizan en este 

sentido. Esto permitió identificar un camino para seguir profundizando  con los adultos 

y proyectar nuevas estrategias de trabajo para promover estos aspectos. 

Consideraciones 

De la experiencia desarrollada destacamos la importancia de generar propuestas donde 

darle un lugar protagónico a niños y niñas, haciéndoles partícipes como sujetos de 

derechos, recogiendo sus voces y perspectivas en relación a la actividades que se les 

proponen. A más de 30 años de la Convención de los Derechos del Niño se siguen 

evidenciando dificultades en la integración de sus postulados a las acciones concretas 

dirigidas hacia la infancia, fundamentalmente desde la corresponsabilidad de los adultos 

en garantizar a niños y niñas el ejercicio de sus derechos. En este sentido, consideramos 

que experiencias como la presentada contribuyen y promueven a continuar avanzando 

en la integración de la perspectiva de derechos en las prácticas destinadas a la infancia. 
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Promoción del Desarrollo Integral de Niños y Niñas en Primera 

Infancia 1 

Gabriela Etchebehere2 

Mónica De Freitas3 Nicole Dovat4 

Alejandra Pardo Facultad de Psicología de la Universidad de la República (UdelaR) 

 

Resumen 

El proyecto se implementó entre octubre y diciembre del 2020. Consistió en la 

realización de un ciclo de talleres con familias de niños y niñas que asisten a dos 

Centros de educación inicial públicos de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se trabajó 

sobre: 1.Uso y abuso de la tecnología en Primera Infancia. 2. Desafíos en la puesta de 

límites en la educación de niños y niñas. En base a lo acordado con los equipos de cada 

institución, incorporando las sugerencias de estos, se implementó una modalidad de 

taller adaptada a los protocolos por la pandemia. Se desarrollaron un total de 11 

encuentros, 6 talleres de la primera temática y 5 de la segunda. Las familias 

demostraron gran interés con un alto grado de participación. Se logró trabajar en 

conjunto sobre la importancia de ambas temáticas, compartiendo estrategias y 

herramientas en pro del desarrollo integral de niños y niñas.  

 

Palabras-clave: Educación; Familias; Desarrollo. 

 

Introducción 

Este proyecto se enmarca en las acciones que se vienen realizando desde Facultad de 

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 – Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión - Educación y ciudadanía 
2 Gabriela Etchebehere, Psicóloga, Doctora en Género y Salud. Profesora de la Facultad de Psicología, UdelaR, Uruguay. 
3 Mónica De Freitas, Estudiante del EFI en el 2019 y actualmente Lic en Psic (2020) 
4 Nicole Dovat, Estudiante del EFI en el 2019 y actualmente Lic en Psic (2020) 
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Psicología en el ámbito de la educación inicial, desarrollando intervenciones desde la 

extensión universitaria en Jardines de Infantes Públicos (desde 1996 a la fecha). Dichas 

intervenciones apuntan a promover el desarrollo integral de niños y niñas, mediante el 

trabajo con los diferentes actores de la comunidad educativa. Desde una perspectiva de 

promoción de la salud y de los derechos de infancia, se realizan intervenciones con los 

grupos de niños y niñas, sus familias y personal docente, a partir de la integración de 

equipos de estudiantes y docentes del EFI (Espacio de Formación Integral) de 

Intervenciones en Educación Inicial. De la intervención realizada por las autoras de este 

proyecto en otro Centro durante el 2019, surge la inquietud de extender el ciclo de 

talleres a familias de otros Centros públicos, con dos temáticas que se consideran 

cruciales en la promoción del desarrollo integral.  

En primer lugar, se abordó el tema del uso de la tecnología, apoyadas en las 

recomendaciones de las principales Asociaciones Pediátricas basadas en la literatura 

académica, que coinciden en la importancia de limitar al máximo el uso de dicha 

herramienta en la primera infancia. Dos características de las TICs (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en la vida cotidiana de los niños, niñas y sus familias 

que impactan en el desarrollo emocional, cognitivo y social son: A) La sobreoferta de 

imágenes homogéneas globalmente pre-construidas con información difundida por todo 

tipo de pantallas que ocupan el espacio mental y a menudo superan la capacidad 

cognitiva y emocional que el niño puede manejar, y B)  La nueva forma de relaciones 

mediadas o promovidas por las TICs donde el otro está físicamente ausente 

(Etchebehere,  2019).  

En segunda instancia se trabajó sobre la dificultad en la puesta de límites, haciendo foco 

en el hecho de que éstos, se van incorporando desde que nacemos -con las rutinas de 

alimentación y sueño- aprendiendo que nuestras necesidades básicas serán satisfechas 

en determinado tiempo y en un contexto familiar para nosotros (Etchebehere, et,al, 

2007). Aprender a regular las emociones y sentimientos es importante ya que inciden en 

el desarrollo de competencias sociales que favorecen las buenas relaciones con otras 

personas (Bisquerra, 2009). A su vez, las competencias sociales se encuentran 
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interligadas con las emociones (Rodríguez, et,al, 2010-2012).  

Objetivos 

Objetivo general: Potenciar el desarrollo integral desde la Prevención y la Promoción de 

Salud.  

Objetivos específicos de cada temática: 

Taller sobre el uso de la tecnología en niños y niñas: 1. Problematizar los tiempos y 

espacios de exposición a las pantallas en las familias en el marco de la emergencia 

sanitaria actual. 2. Reflexionar con las familias sobre el efecto que provoca el uso 

abusivo de la tecnología en el desarrollo infantil. 

Taller sobre el desafío en la puesta de límites: 1. Problematizar la puesta de límites. 2. 

Reflexionar con las familias sobre la importancia de los límites como herramienta para 

el desarrollo emocional de niños y niñas. 3. Pensar en conjunto herramientas para el 

desarrollo de diferentes estrategias para la puesta de límites 

Materiales y Métodos (Metodología)  

La metodología empleada fue la de taller por ser una modalidad de trabajo en grupos 

que propicia el intercambio y la producción colectiva de saberes. En base a lo acordado 

con los equipos de cada Centro, teniendo en cuenta las sugerencias de éstos, se 

implementó la modalidad de taller adaptada a los protocolos por la pandemia. Esto 

significó modificar la idea inicial y acortar el tiempo de duración a una hora. Los 

equipos tomaron la responsabilidad de difundir la convocatoria a las familias, realizada 

mediante dos videos y carteleras en la entrada de los Centros. Para el taller del uso de la 

tecnología, se presentó una dinámica con un cubo de goma con un color distinto en cada 

cara, cada uno representaba una pregunta disparadora para abordar la temática. En todo 

momento se propició el diálogo y la escucha entre las familias. Se brindaron algunas 

orientaciones para regular el uso de la tecnología en niños y niñas. Para el taller sobre el 

desafío en la puesta de límites se dispuso una exposición de imágenes con diferentes 

situaciones cotidianas en relación a la temática. Se invitó a las familias a recorrer el 

lugar para observar las imágenes y luego conversar sobre ellas. La propuesta estuvo 

orientada en facilitar el diálogo sobre las láminas, buscando el intercambio a partir de 
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comentarios, ocurrencias y relatos de sus vivencias. 

Resultados, discusiones y análisis 

Se lograron cumplir todos los objetivos planteados, brindando un espacio de diálogo e 

intercambio entre las familias, siendo posible problematizar y reflexionar en conjunto 

acerca de las temáticas trabajadas. Se compartió un material audiovisual acorde a cada 

temática y se extendió dicho material al resto de las familias a través de la plataforma 

CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje) y de grupos de 

mensajería telefónica. La evaluación hacia el equipo de Psicología de parte de las 

familias se realizó de forma virtual, mediante encuesta anónima, con ítems para evaluar 

el trabajo y un espacio para comentarios o sugerencias. Aquellas personas que no 

concurrieron, indicaron que no fue falta de interés, sino debido a  dificultades familiares 

o por el horario del taller. Mencionaron la necesidad de tener mayor presencia en los 

Centros y un espacio frecuente para  diálogo entre familias.  Demostraron mucho interés 

por las temáticas y los contenidos de los talleres considerándolos de gran utilidad tanto 

para obtener herramientas nuevas, como para interactuar con familias. Expresaron 

dificultades como los efectos del confinamiento y el constante uso de las pantallas por 

la pandemia. Participaron activamente trabajando en conjunto sobre ambas temáticas, 

compartiendo estrategias y herramientas en pro del desarrollo integral de niños y niñas. 

Consideraciones 

Se considera que el desarrollo de este proyecto tuvo un impacto positivo. Las familias 

demostraron gran interés y alto grado de participación, valorando el compartir con otras 

familias. A pesar de la emergencia sanitaria se pudo trabajar de forma presencial, 

cumpliendo con todos los protocolos de cada Centro. Fue muy productivo ya que la 

presencialidad aporta gran riqueza al diálogo, a la reflexión y a los vínculos. Pudimos 

apreciar el interés y la necesidad de las familias en participar de este tipo de instancias. 
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Resumo 
 
A chegada da pandemia de COVID-19 trouxe uma série de desafios em diferentes 
níveis e, nesse contexto, a maternidade, o trabalho produtivo e reprodutivo ganharam 
espaço nas discussões. Segundo o Parent in Science  (2020), as mulheres foram o grupo 
que mais sofreu impacto com essas mudanças dentro do âmbito acadêmico. Diante 
disso, o projeto de Extensão Maternidades e COVID se propõe a pensar espaços de 
diálogo sobre maternidade e educação. Dentre as atividades pensadas para o projeto, 
apresentamos os resultados parciais do podcast Conexões Maternas, o qual discute 
temáticas focadas nas mães, estudantes e professoras tanto do ensino básico quanto de 
graduação, com a finalidade de sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre as 
condições da maternidade no contexto da pandêmico. 
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Palavras-chave: maternidade; pandemia; divisão sexual do trabalho. 

 

Introdução 

O projeto de Extensão Maternidades e COVID: ações de conscientização sobre o 

trabalho do cuidado na pandemia é desenvolvido a partir do Grupo de Pesquisa 

Comunicação, Gênero e Desigualdades, vinculado ao Departamento de Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Com início em abril de 2021, o projeto 

tem como foco a temática maternidades e educação, realizando ações em parceria com o 

movimento Parent in Science (Pis) e com a Secretaria de Educação do município de 

Santa Maria (SMEd).  

As ações do projeto incluem a produção audiovisual sobre a rotina das mães 

cientistas; a realização de um grupo de discussão com mães professoras do ensino 

básico; a criação de uma página na rede social digital Instagram9 (para divulgação de 

conteúdos científicos relacionados ao tema maternidade e pandemia); e a produção de 

um podcast10, com cinco episódios. Neste trabalho, iremos apresentar os resultados 

parciais do primeiro episódio do podcast Conexões Maternas. Assim, temos por 

objetivo apresentar relatos de fala das convidadas, a fim de convocar reflexões sobre as 

experiências da maternidade na pandemia. Para tanto, mobilizamos o conceito de 

divisão sexual do trabalho, que se relaciona com o tema do primeiro episódio desse 

podcast.  

 

Objetivos 

O projeto Maternidades e COVID-19 tem como objetivo geral desenvolver 

ações e produtos comunicativos e educativos que contribuam para a sensibilização e 

conscientização da comunidade sobre as condições da maternidade de estudantes e 

professoras no contexto da pandemia de COVID-19. De modo mais específico, neste 

trabalho, nosso objetivo é apresentar os resultados parciais de um desses produtos, o 
                                                           
9 O Instagram é um aplicativo gratuito de rede social, disponível em dispositivos móveis (smartphones, tablets), que 
permite o carregamento e compartilhamento de fotos e vídeos, pode ser acessado por celular ou computador. 
10 Programas de áudio que podem ser baixados da Internet ou reproduzidos em serviços de streaming. 
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podcast Conexões Maternas, a partir de reflexões sobre trabalho produtivo e 

reprodutivo.  

 
Percurso Metodológico 

Partindo do pressuposto de que o projeto ainda está em andamento, o percurso 

metodológico que será apresentado a seguir compreende o relato das etapas executadas 

até o momento.  

Sendo assim, a primeira etapa de desenvolvimento desse primeiro episódio do 

podcast, diz respeito ao planejamento das atividades. Este foi realizado a partir de 

reuniões semanais com leituras de textos referentes ao tema maternidades. A segunda 

etapa compreendeu a seleção das convidadas para participar do podcast, baseando-se na 

condição de serem mães e possuírem expertise nos temas a serem discutidos neste 

episódio. 

Diante do contexto da pandemia, na etapa de gravação do podcast, utilizamos 

plataformas online. A partir da experimentação, fomos entendendo as funcionalidades e 

aderindo as que se mostravam mais adequadas à nossa forma de produção dos 

conteúdos. Sendo assim, o Google Meet11 foi a principal ferramenta de captação e 

gravação de vídeo e áudio, juntamente com o software Audacity.  

Após a etapa de coleta, passamos à transcrição dos relatos das mães e sua 

posterior edição, utilizando o software Reaper. Por fim, na última etapa, o material, ao 

ser  finalizado, será disponibilizado de forma online em plataformas de áudio e nas 

redes sociais digitais do grupo de pesquisa Comunicação, Gênero e Desigualdades.  

 
Resultados, discussão e análises 

Nesta seção, apresentamos, a partir da transcrição do primeiro episódio do 

podcast, os relatos de mães, profissionais da área da educação superior e pesquisadoras, 

que passaram a trabalhar em home-office na pandemia.  

                                                           
11 Plataforma do Google para reuniões online 
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Para a reflexão sobre o tema proposto, utilizamos o conceito de divisão sexual 

do trabalho de Helena Hirata e Danièle Kergoat (2007). Este conceito aborda a forma 

com que o trabalho social é dividido a partir das relações sociais entre os sexos, sendo 

este organizado e hierarquizado de acordo com o contexto histórico e cultural. Essa 

separação prioriza a esfera produtiva aos homens e a reprodutiva às mulheres, tendo os 

homens se apropriado de funções com maior valor social. Vale salientar que essa 

divisão é regida por dois princípios organizadores, a saber: o princípio de separação e o 

princípio hierárquico, legitimando a divisão a partir da lógica naturalista, rebaixando o 

gênero ao sexo biologico e reduzindo assim as práticas sociais a “papéis sociais” 

sexuados (HIRATA; KERGOAT, 2007). Os trechos a seguir ilustram os modos pelos 

quais as mulheres-mães12 organizam, negociam e adaptam suas rotinas no contexto da 

pandemia e sua relação com o trabalho dos seus companheiros:  

 
Participante 1:  “normalmente sou que me ocupo mais em sentar com ela pra 
fazer os exercícios ainda que eu tenha muita parceria com o meu marido”  

Participante 2: “O meu contexto de vida se transformou muito durante o 
início da pandemia, eu sou mãe solo. [...] Hoje eu sinto um pouco o peso 
dessa rotina, desse cuidado que é exclusivo meu. Eu tive que reorganizar 
meus horários” 

Participante 3: “Do ponto de vista da rotina, a gente acabou, eu acabei me 
sobrecarregando bastante, porque daí as questões que eu fazia na 
universidade eu acabei fazendo em casa nos horários que ela tava dormindo, 
coisas que exigiam concentração”. 
 

Dessa forma, percebemos que as mães acumularam o trabalho produtivo com as 

atividades relacionadas ao cuidado doméstico e educação dos filhos, incluindo as 

atividades escolares em modalidade remota, realçando o caráter de individualização, 

que consiste na responsabilização de apenas um adulto referência no cuidado, sendo 

geralmente a mulher reservado esse espaço, e o caráter da privatização das atividades de 

cuidado, que coloca a maternidade como o centro da atividades domésticas. 

(O’REILLY, 2016, pág. 14) 

 
                                                           
12 Para este trabalho, vamos identificar essas mulheres através de letras. 
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Considerações Finais 

A partir da produção do podcast Conexões Maternas consideramos que as 

condições de trabalho produtivo e reprodutivo entre homens e mulheres permanece 

desigual, sobretudo quando se trata da categoria de mulheres-mães.  Os relatos das mães 

revelam uma dupla opressão, como afirma O’Reilly (2016).  O contexto da pandemia, 

portanto, atuou como um intensificador da divisão sexual do trabalho (HIRATA; 

KERGOAT, 2007), sendo fundamental visibilizar as condições de maternidade a partir 

do diálogo e a troca entre mães.  

É nesse sentido que o projeto Maternidades e COVID busca se desenvolver: 

como um espaço de diálogo para partilhar saberes, dinâmicas cotidianas e experiências 

ainda silenciadas sobre o que é ser mãe no contexto da pandemia. Entendemos que esse 

espaço de fala, aqui exemplificado pelo podcast e, posteriormente pelas demais ações 

do projeto, tem um efeito positivo para as mães e para a sociedade. Isso porque, propõe-

se pensar sobre questões que geralmente não são refletidas no cotidiano, como o 

trabalho produtivo e reprodutivo apresentado anteriormente e outras temáticas que virão 

a ser veiculadas no podcast “Conexões Maternas”.  

Portanto, o projeto mostra-se como uma experiência que vai sendo construída 

em uma interação dialógica entre agentes extensionistas e público da ação. Entendemos 

que a contribuição do produto apresentado está no sentido de dar visibilidade às 

diferentes experiências das mães na pandemia. Além disso, a gravação do programa em 

si, constituiu-se como um espaço de escuta, acolhimento e partilha entre as mães 

participantes, configurando-se assim em um espaço de produção de sentidos sobre o 

período vivenciado. 
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Resumo 
 
O projeto de extensão Leitura é Saúde configura-se como uma biblioteca itinerante, tem 
desenvolvido ações, mediadas pela tecnologia, que contribuem para o fortalecimento da 
saúde mental dos profissionais de saúde atuantes no combate a COVID-19. Assim, o 
objetivo deste estudo é apresentar os resultados alcançados pelos extensionistas do 
projeto Leitura é Saúde. Trata-se de um relato de experiência das atividades vivenciadas 
entre os meses de abril de 2020 a julho de 2021. Dentre os resultados alcançados 
destaca-se o envio de 3.500 livros digitais via aplicativo de celular; produção de 34 
lives, 41 reels e 5 podcasts veiculados por meio do Instagram. As atividades 
mostraram-se importantes como estratégia de fortalecimento para a humanização no 
setor saúde e para à saúde mental dos profissionais contemplados. 
 
Palavras-chave: Leitura; Promoção da Saúde; Pessoal de Saúde. 

 

Introdução 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2 Professora da Universidade Federal de Minas Gerais, email: karlarona0801@gmail.com 
3 Estudante do Curso de Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, email: 
souza.fergn@gmail.com  
4 Estudante do Curso de Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, email: 
scarletochoac@gmail.com  
5 Estudante do Curso de Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, email: 
paulinhalimalima15@gmail.com  
6 Estudante do Curso de Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, email: 
thejeanvictorsilva@gmail.com  
7 Estudante do Curso de Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, email: 
isadoraoliveira999@gmail.com  

1446

mailto:souza.fergn@gmail.com
mailto:scarletochoac@gmail.com
mailto:paulinhalimalima15@gmail.com
mailto:thejeanvictorsilva@gmail.com
mailto:isadoraoliveira999@gmail.com


                              

 

O mundo inteiro tem enfrentado a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) que se tornou uma pandemia de difícil controle (XU Z et al., 2020). No 
início, pouco se sabia sobre a doença que tomou conta de Wuhan, na China, cidade onde 
foi registrado o primeiro caso. Ao longo dos estudos ficou evidente que há uma enorme 
taxa de transmissibilidade, que o quadro clínico é variável desde infecções 
assintomáticas até insuficiência respiratória grave, e que seus sintomas também são 
diversos e subjetivos, ocasionando um cenário de muitas incertezas e instabilidades 
(MORAIS, 2021). 

O número de indivíduos contaminados pela Covid-19 aumentou demasiadamente em 
todo Brasil desde sua chegada em fevereiro de 2020, o que exigiu uma resposta rápida 
dos serviços de saúde para atender a toda população. Este quadro demandou um número 
grande de profissionais de saúde para atuar em diversos setores, como planejamento 
estratégico, epidemiológico, e, sobretudo, na linha de frente assistencial da atenção à 
saúde (DANTAS, 2021). 

Estudos de Prado et al. (2020) e Barroso et al. (2020) evidenciaram o enorme risco que 
os trabalhadores brasileiros têm de serem contaminados pela Covid-19 durante 
suas atividades. Comparando os trabalhadores da saúde com os de todas as demais 
áreas, apontam chances de 97 a 100% de risco de contágio. 

Um cenário de sobrecarga de trabalho, exposição diária ao vírus, falta de segurança e 
infraestrutura, distanciamento da família e amigos devido ao isolamento social e 
frustração de ver pessoas morrendo todos os dias são fatores prejudiciais à saúde mental 
dos profissionais da saúde. Esse agravo à saúde contribui de forma significativa para o 
desgaste profissional, adoecimento físico e psicológico, prejuízos à qualidade de vida e 
assistência à saúde (GUIMARÃES & BRASIL, 2018). 

No contexto dessa pandemia, as bibliotecas precisaram se adaptar ao cenário dinâmico e 
imprevisível, contudo, prezando pela continuidade de oferecer um espaço relacionado 
ao aprendizado. Mas, diferentemente do passado, tem adotado um perfil mais ativo, 
utilizando de ferramentas digitais para chegar até o leitor (BERNARDINO & 
SUAIDEN, 2011). 

Desta forma, as bibliotecas têm passado por remodelação, com o intuito de ser um 
ambiente para promoção da cidadania, indo muito além do papel de guardar livros e 
sendo uma ferramenta de transformação do contexto, contando inclusive com atividades 
de lazer. Visando essa aproximação do leitor, com interesse de se consolidar como 
prática social, surgiram as bibliotecas itinerantes, que procuram ir até o leitor e se 
encaixar nas atividades cotidianas (REZENDE, 2014). 

Nesta perspectiva, as ações desenvolvidas pelo projeto Leitura é Saúde são 
extremamente relevantes para o fortalecimento da saúde mental dos trabalhadores da 
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área da saúde. Assim, este estudo é importante por apresentar os resultados deste projeto 
e de forma adicional, estimular que outras iniciativas semelhantes possam ser 
implementadas no cenário nacional.  

Ademais, vale destacar que a pandemia de COVID-19 intensificou e evidenciou o 
desgaste psíquico dos profissionais de saúde, ou seja, as características inerentes da 
profissão que colaboram para o agravamento da saúde mental desses. Com isso, a 
equipe do projeto de extensão Leitura é Saúde em parceria com o projeto Cuidar de 
Quem Cuida, desenvolveram ações mediadas pelas tecnologias digitais, com o objetivo 
de contribuir para o fortalecimento da saúde mental dos profissionais atuantes nos 
diferentes serviços de saúde brasileiro.  

Objetivos 

Apresentar os resultados alcançados pelos extensionistas do projeto Leitura é Saúde. 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, produzido a partir da 
vivência dos autores, entre os meses de abril de 2020 a julho de 2021. Para Gil (2002) 
esse tipo de estudo busca explicar um acontecimento por meio da vivência individual 
relacionada ao evento.  

As experiências vivenciadas pelos extensionistas perpassa pelo planejamento, 
implantação, execução e monitoramento das ações do projeto de extensão Leitura é 
Saúde, registrado sob o número 403420 na plataforma do Sistema de Informação da 
Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (SIEX-UFMG). 

Para registrar as observações e impressões das atividades desenvolvidas mediante o uso 
das tecnologias digitais, os discentes utilizaram formulário online no formato de 
caderno de registro adaptado, seguindo os preceitos do diário de campo. Tendo como 
objetivo minimizar as possíveis perdas de informações, e garantindo a possibilidade de 
transcrever as experiências. Portanto, as observações expressas são consideradas como 
objeto deste relato. 

Resultados  

No período entre 4 julho a 2 agosto de 2021, os dados da plataforma Instagram, 
mostraram que a página do projeto contou com 369 seguidores sendo que as postagens 
tiveram um alcance de cerca de 5825 contas que visualizaram os conteúdos produzidos 
e publicados. Ademais, foram contabilizadas 8433 impressões. 
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Percebe-se que, majoritariamente, o público que acompanha o projeto são mulheres 
(representando 68,3%), enquanto o público masculino representa 31,7% das pessoas que 
acompanham as atividades. Em relação à faixa etária, a página do Instagram conta com 
a maior parte do público jovem, sendo representada proporcionalmente por 32,3% de 
indivíduos entre 18 e 24 anos; 30,1% de pessoas entre 25 e 24 anos; 24,5% na faixa de 
35 a 44 anos; 8,6% entre 45 a 54 anos e 3,7% representados por pessoas na faixa de 55 a 
64 anos de idade. 

Foram identificadas visualizações e interações advindas de usuários da plataforma em 
diversos países, a citar Brasil, Portugal, Suécia Albânia e Estados Unidos. Esse dado 
evidencia o alcance que o projeto tem recebido, contribuindo para a divulgação da 
leitura como um meio de promover o desenvolvimento, conhecimento e, 
principalmente, a qualidade de vida. 

Além de contar com a utilização da plataforma Instagram, em parceria com o projeto 
Cuidar de quem cuida, voltado à questão de homenagens aos profissionais na linha de 
frente durante a pandemia, está sendo utilizada uma conta de aplicativo de celular para o 
envio de homenagens e mensagem aos profissionais, além de obras literárias. Até o 
período de julho de 2021 haviam sido encaminhados 3.500 livros digitais, de categorias 
diversas. 

Buscando facilitar o acesso às informações, foram produzidas lives semanais, 
totalizando 34 lives, divididas por séries temáticas, com o objetivo de atender os 
diversos públicos contemplados pelo projeto, a saber: Bate-papo Interativo (9), 
Momento da Leitura (10), Espaço para Crianças e Pais (9) e Entrevistas (6). 

Outrossim, foram realizados 5 podcasts disponibilizados nas principais plataformas, 
como Youtube, Spotify e Google Podcasts. E na plataforma Instagram produziu-se 73 
reels, que são vídeos curtos e interativos, com mais de 36 mil visualizações totais; e, 7 
publicações contendo poesias e trechos de grandes obras. 

Considerações  

Pode-se afirmar que o projeto de extensão Leitura é Saúde tornou-se uma ferramenta 
digital importante na elaboração de ações que buscam divulgar as diversas obras 
literárias e estimular o hábito de leitura junto aos profissionais da saúde. Deste modo, 
foi possível dar luz para obras brasileiras, democratizar o acesso à literatura e entregar 
conhecimento e entretenimento.  

Para além disso, observa-se que as atividades desenvolvidas demonstraram ser 
benéficas para a humanização e apoio à saúde mental desses profissionais durante o 
período pandêmico causado pela Covid-19. Assim, o projeto deseja continuar com a 
divulgação e criação de conteúdos digitais na expectativa de cultivar um ambiente que 
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possibilite e fomente a educação permanente, que possa contribuir para o fortalecimento 
da saúde mental de seus usuários, e que também permita acesso ao universo cultural e 
informacional através da leitura gerando novos olhares sobre o conhecimento.  
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Resumo 
 
A pandemia da Covid-19 potencializou a violência contra a mulher e a subnotificação 
enquanto serviços de apoio às vítimas de violência foram interrompidos com a adoção 
do distanciamento social. Este artigo objetiva relatar a experiência da criação do projeto 
de extensão “Casa Rosa São José da Lapa”, um local voltado à promoção da saúde, 
prevenção da violência e à atenção médica, psicológica, jurídica e social para mulheres 
suspeitas ou vítimas de violência. A integração acadêmica, gestão municipal, atenção 
primária à saúde e a sociedade civil organizada mostrou-se fundamental para a 
concepção e implementação desse projeto, cujos processos, fluxos, resultados e 
impactos precisam ser monitorados e avaliados.   
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Violência de gênero; Apoio social; 
Promoção da saúde. 
 

Introdução 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define violência como o uso 

intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 
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outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação (OMS, 2002). Concomitantemente, o artigo 7º da Lei nº 

11.340/2006 descreve que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher 

as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

A temática da violência contra a mulher faz-se ainda mais relevante no momento 

de isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19, uma vez que alguns fatores 

podem ampliar a vulnerabilidade das mulheres. Esses fatores estão relacionados com a 

crise sanitária, econômica e social, pois as limitações financeiras, incertezas e medo de 

adoecer aumentam o nível de estresse do agressor. Por outro lado, a pandemia reduziu  

o contato social da vítima com amigos e familiares, além do acesso aos serviços 

públicos e instituições, sendo um obstáculo para a criação da rede de apoio.  

Esse cenário traz à tona, indicadores preocupantes acerca do aumento da 

violência doméstica e familiar. Dados da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

demonstram que, após o início das medidas de isolamento social em alguns estados, as 

denúncias de violência doméstica aumentaram 17%. Apesar das estatísticas já 

comprovarem um crescimento, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) relata 

que a verdadeira extensão da violência doméstica durante a pandemia é subestimada.  

Objetivos 

Analisar o processo de criação e implementação do projeto de extensão “Casa 

Rosa São José da Lapa”, um centro de referência interprofissional e intersetorial para 

mulheres vítimas de violência no município de São José da Lapa, Minas Gerais.  

Materiais e Métodos (Metodologia)  

O projeto foi idealizado em 2021 pela prefeitura municipal de São José da Lapa 

(MG), que possui uma população estimada de 24.135 habitantes. O projeto foi 

cientificamente embasado por revisão bibliográfica realizada por Ligas Acadêmicas de 
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Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) e contou com o apoio de 

professores do UniBH e de colaboradores externos, incluindo psicólogos, advogados, 

educadores físicos, médicos e assistentes sociais.  

Em julho de 2021, a prefeitura de São José da Lapa, por meio da secretaria de 

saúde e assistência social, da polícia militar e do curso de Medicina do UniBH, 

inaugurou a “Casa Rosa São José da Lapa”, cujo funcionamento integral está previsto 

até o fim de 2021.  

Resultados, Discussão e Análises 

A notificação da suspeição e das violências contra as mulheres promovem a 

proteção das vítimas, a punição dos responsáveis, e geram indicadores que auxiliam na 

tomada de decisões para o enfrentamento de suas causas e consequências. As 

notificações constantes na Tabela 1 referem-se à relação de denúncias/mês no município 

de São José da Lapa entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2021. 

Tabela 1: Dados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em São José da 

Lapa - MG  

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da Secretaria de Segurança de 

Minas Gerais, 2018 a 2021. (2) 

Na análise desses dados, percebeu-se a necessidade da criação de um centro de 

referência para mulheres vítimas de violência. Dessa forma, o projeto “Casa Rosa São 

José da Lapa” servirá como base de apoio para os casos de violência suspeitos ou 

identificados pela Atenção Primária à Saúde (APS). Além disso, a casa terá porta aberta 
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para as vítimas que não se sentirem à vontade para serem acolhidas pela APS. Assim, a 

Casa Rosa exercerá o papel de articuladora na rede de atenção à saúde municipal, 

integrando diversos pontos da rede (APS, Saúde Mental e Urgência), garantindo um 

atendimento integral e coordenado às mulheres. 

É sabido que muitas mulheres não denunciam seus agressores pela dependência 

emocional e financeira. Dessa forma, a Casa Rosa oferecerá oficinas de capacitação em 

atividades geradoras de renda visando a integração dessas mulheres ao mercado de 

trabalho incluindo culinária, maquiagem, informática, trabalhos artesanais (biscuit, 

crochê) e fotografia. Será um projeto realizado com discrição, a fim de não ser 

conhecido como um local de “denúncia”, malvisto por agressores.  

Dessa forma, a Casa Rosa se estabelece como uma política pública, de atuação 

interprofissional, para articular a promoção de educação, de saúde e dos direitos legais, 

que facilitarão o acesso às redes de proteção do judiciário, da saúde e do serviço social, 

pelas mulheres violentadas. Ademais, a instituição incentivará a capacitação dos 

profissionais na identificação, tratamento e orientação das mulheres violentadas.  

A figura 1 apresenta a logomarca da “Casa Rosa São José da Lapa”. 

Figura 1: Logo “Casa Rosa São José da Lapa” 

 

 

 

 

Imagem cedida pela prefeitura municipal de São José da Lapa -MG 

 

Considerações  

É urgente ações de enfrentamento a violência contra a mulher. A criação da Casa 

Rosa constitui um marco importante no combate a violência contra a mulher no 
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município de São José da Lapa, atuando na prevenção da violência, bem como na 

detecção fidedigna do número de casos e principalmente no apoio a essas vítimas. 

O projeto de extensão “Casa Rosa São José da Lapa” demonstra a potencialidade 

de integrar academia, gestão municipal, sociedade civil organizada e profissionais de 

diversas áreas no enfrentamento de vulnerabilidades sociais. Além disso, o projeto 

fomenta a capacitação médica para atuar com a mulher vítima de violência,  ampliando 

o seu papel social. 
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Resumo  
 
Atualmente, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são doenças comuns na população 
mundial, sendo consideradas um grave problema de saúde pública. Muitos pacientes 
acabam por ter um agravamento do seu quadro de saúde, por não aderirem corretamente 
ao tratamento e a um estilo de vida saudável, e com o cenário pandêmico atual muitos 
indivíduos com DCV deixaram de praticar exercícios físicos, gerando consequências 
negativas para a saúde. O objetivo desse trabalho é orientar e alertar a importância da 
pratica de exercícios físicos durante a pandemia de COVID-19 em indivíduos com 
Doenças Cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: Atividade Física; Doenças Cardíacas; Isolamento Social; COVID-19. 
 
Introdução 

Atualmente, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são doenças comuns na população 
mundial, sendo consideradas um grave problema de saúde pública. Muitos pacientes 
acabam por ter um agravamento do seu quadro de saúde, por não aderirem corretamente 
ao tratamento e a um estilo de vida saudável, uma vez que alimentação inadequada e 
sedentarismo são fatores de risco para as DCV. A prática de exercícios físicos é 
imprescindível para manter um estilo de vida saudável, é essencial na prevenção de 
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doenças e um dos principais aliados no tratamento não medicamentoso para as doenças 
cardiovasculares. Tendo em vista o cenário pandêmico atual, e o isolamento social que 
o mesmo exige, muitos indivíduos com DCV deixaram de praticar exercícios físicos, 
gerando consequências negativas para a saúde. Portanto, o Núcleo de estudos em 
medidas e avaliação dos exercícios físicos e saúde (NEMAEFS), desenvolveu uma 
cartilha denominada Exercícios Físicos no Hospital Universitário de Santa Maria/RS, 
voltada para a população especial do hospital, ao qual possui muitos trabalhadores, 
colaboradores e pacientes que possuem doenças crônicas, dentre elas as Doenças 
Cardiovasculares. Objetivos: Este estudo tem o objetivo de orientar e alertar a 
importância da pratica de exercícios físicos durante a pandemia de COVID-19 em 
indivíduos com Doenças Cardiovasculares. Metodologia: Foi desenvolvida por alunos 
de diferentes áreas da saúde, juntamente com professores e coordenadores do Núcleo de 
estudos em medidas e avaliação dos exercícios físicos e saúde (NEMAEFS), membros 
do subgrupo NEMAEFS/HUSM uma cartilha educativa e de fácil entendimento, voltada 
a orientação sobre a pratica de exercícios físicos em indivíduos com doenças crônicas, 
apresentando um capitulo especifico para as doenças cardiovasculares. Resultados: A 
cartilha foi submetida a Pró-Reitoria de Extensão (PRE), da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). Foi aprovada pelo Comitê Editorial da UFSM, em outubro de 
2020. A publicação ocorreu em julho de 2021, sendo divulgada ao público alvo, 
estudantes e profissionais da área, afim de disseminar conhecimento sobre.  

Considerações 

Existe uma correlação muito grande entre as DCV e o agravamento da COVID-19, 
portanto, manter-se fisicamente ativo durante a pandemia contribui positivamente no 
quadro de saúde desses pacientes. Dessa forma, a publicação da Cartilha voltada a 
exercícios físicos para indivíduos com doenças crônicas é de suma importância para 
esse público, com o objetivo de compreender a fisiopatologia da sua doença e entender 
a importância de realizar exercícios físicos durante tempos de isolamento social. 
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Educação em Direitos Humanos e a Atuação do Migraidh e Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello da UFSM: Migrantes e Refugiados e 

Reconhecimento do Sujeito de Direitos1 

Giuliana Redin2 
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Resumo  
 
As migrações internacionais representam um dos grandes desafios de direitos humanos, 
pois, de um lado, são atravessadas por uma lógica de securitização manifestada pelo 
tratamento jurídico-político dos Estados e, de outro, expressam a diferença em oposição 
à ideia de identidade nacional ou do imaginário social do pertencimento. Essas são 
dimensões da exclusão do “Outro”: diante do Estado e das instituições jurídicas, da 
sociedade xenófoba e do sujeito imigrante/“estrangeiro” na sociedade de destino. 
Portanto, o Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSM têm suas ações 
dirigidas ao reconhecimento de migrantes e refugiados como sujeitos e sujeitos de 
direitos. O texto descreve a atuação do Grupo e sua trajetória, destaca a metodologia e 
as fontes teóricas que orientam suas ações de Educação em Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave 
 
Educação em Direitos Humanos; Migrantes e Refugiados; Sujeito de Direitos; Extensão 
 
 
Introdução, objetivo e metodologia 

As migrações internacionais despertam para o tema da exclusão estrutural do 

sujeito migrante e refugiado, tanto na perspectiva do Estado, no campo político-jurídico, 

como da sociedade de acolhida e da subjetividade, no campo psicossocial. O presente 

texto apresenta a atuação do Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello na 

integração/inserção social de migrantes e refugiados ao longo de oito anos de existência, 

a contribuição freiriana para o pensamento crítico e como método e o aporte teórico do 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Professora Associada do Departamento de Direito e PPGD da Universidade Federal de Santa Maria, 
Coordenadora do Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSM. Pós-Doutora em Psicologia 
Social pela USP. Doutora em Direito pela PUC-PR. e-mail: giulianaredin@gmail.com 
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grupo como base para desenvolvimento de suas ações e construção do conhecimento na 

agenda das migrações internacionais. Com o objetivo debater Educação em Direitos 

Humanos, o presente texto apresenta a experiência do Migraidh e Cátedra Sérgio Vieira 

de Mello na atenção à população migrante e refugiada, pautada pelo reconhecimento do 

sujeito e do sujeito de direitos. Uma discussão norteada pela aplicação da metodologia 

empírica adotada na atuação extensionista e também na pesquisa, orientada por uma 

abordagem que parte do “encontro com o Outro”, baseada na ética da alteridade. 

 

Discussão, análise e resultados 

Educação humanista, segundo Freire ([1968], 2017, p. 102), é aquela que 

aprofunda a “tomada de consciência que se opera nos homens enquanto agem”, que 

resulta “de sua defrontação com o mundo, com a realidade concreta”, como 

possibilidade de “inserção crítica de alguém na realidade que se lhe começa a desvelar”. 

Deste modo, “o ato cognoscente não termina no objeto cognoscível, visto que se 

comunica a outros sujeitos, igualmente cognoscentes” (FREIRE [1968], 2017, p. 105). 

Uma educação em direitos humanos acontece na relação dialógica entre sujeitos, que 

são e que foram, nas palavras de Freire ([1968], 2017, p. 78). Se a ideia de direitos 

humanos é indissociável da ideia do reconhecimento do outro como sujeito, um outro 

que só o é porque é estranho a mim, com o qual não me identifico, mas que sempre vem 

antes, porque ele, esse outro, também me define, uma educação em direitos humanos é 

aquela que implica no encontro com o outro, encontro entre sujeitos cognoscentes.  

 Por pretender um quefazer educativo a partir da relação com a realidade sentida, 

percebida e sobre a qual se exerce uma prática transformadora (FREIRE, [1968], 2017, 

p. 100), o Migraidh, como Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão, é ativista e se 

constitui em um espaço de atuação política, cujas ações são subsidiadas e subsidiam a 

produção do conhecimento no campo das migrações internacionais como “fato social 

total” (SAYAD, 1998), portanto, interdisciplinar. Uma atuação que pressupõe o direito 

humano de migrar e a luta pelo reconhecimento do migrante e refugiado como sujeito 

de direitos na estrutura político-jurídica e psicossocial de exclusão pela nacionalidade. 
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Trata-se do compromisso ético que invoca a uma responsabilidade com um sujeito que é 

negado, pela contestação da „verdade‟ das instituições do Estado (SAYAD, 1998).  

  Essa metodologia de inspiração freiriana, dialógica e do “encontro com o 

Outro”, orienta as ações extensionistas do Migraidh no âmbito do Programa Assessoria 

a Imigrantes e Refugiados e das seis linhas de pesquisa registradas no CNPq, nas áreas 

do Direito, Ciências Sociais, Comunicação Social, Psicologia e Letras3. O Grupo é um 

coletivo de estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, técnicos 

administrativos, voluntários e interessados de variadas áreas do conhecimento: Direito, 

Relações Internacionais, Comunicação Social, Letras, Psicologia, Ciências Sociais, 

Serviço Social e áreas da saúde. Em 2015, o Grupo credenciou a UFSM para o convênio 

com a Agência da ONU para Refugiados, renovado em 2020, que instituiu a Cátedra 

Sérgio Vieira de Mello na universidade e seu compromisso com a promoção e difusão 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional dos 

Refugiados. A Cátedra é referenciada nas ações do Migraidh, especialmente naquelas 

voltadas à integração e promoção de direitos humanos da população refugiada.  

  O Migraidh busca respostas integrais de atenção ao migrante e refugiado, a 

partir da compreensão de suas múltiplas vulnerabilidades e do protagonismo do sujeito 

na construção das possibilidades político-jurídicas e psicossociais de autonomia. 

Vulnerabilidades decorrentes da condição jurídica frente ao Estado, como a documental, 

a diferença cultural e linguística, a xenofobia estrutural, as condições socioeconômicas e 

psíquicas. A interdisciplinaridade e a dialogicidade orientam as práticas de acolhimento, 

                                                           
3 Proteção e Promoção dos Direitos Humanos de Migrantes e Refugiados no Brasil, que deu origem ao 
Migraidh e trouxe a base teórica do Direito de Migrar, oriunda da tese de doutoramento Direito de 
Imigrar: Direitos humanos e espaço público. A linha é liberada pela professora-pesquisadora Giuliana 
Redin, do Departamento e PPGD em Direito da UFSM. Psicanálise e Migrações: efeitos clínico-políticos 
dos deslocamentos, liderada pela técnica administrativa e pesquisadora Amanda Schreiner Pereira, do 
Curso de Psicologia da UFSM. Fluxos Migratórios Internacionais, Projeto Migratório e Alteridades, 
liberada pela professora-pesquisadora Maria Clara Mocelin, do Departamento de Ciências Sociais e 
PPGCS da UFSM. Múltiplas Cidadanias e Processos Migratórios, liberada pela professora-pesquisadora 
Maria Catarina Chitolina Zanini, do Departamento de Ciências Sociais e PPGCS da UFSM. 
Comunicação Midiática e Migrações Transnacionais, liberada pela professora-pesquisadora Liliane 
Dutra Brignol, do Departamento de Ciências da Comunicação e POSCOM da UFSM. Política Linguística 
e Português Língua de Acolhimento, liberada pela professora-pesquisadora Eliana Sturza, do 
Departamento de Letras e PPGLetras da UFSM. 
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atenção e integração/inserção de migrantes internacionais, nas ações: assessoramento 

jurídico e documento; ensino-aprendizagem da língua portuguesa na perspectiva da 

língua de acolhimento; atendimento clínico psicológico com o Núcleo de Psicanálise da 

UFSM; apoio psicossocial voltado à inserção nas redes de serviços públicos e espaços 

produtivos; incidência nos processos legislativos e formulação de políticas públicas; 

formação de agentes públicos; ações de combate à xenofobia e sensibilização; emissão 

de pareceres e notas técnicas.  

Pelo impacto social, destacam-se as seguintes ações do Grupo: a proposição da 

política de ingresso de migrantes e refugiado na UFSM, aprovada em 2016, pela 

Resolução 041, como ação afirmativa que cria um programa diferenciado e facilitado de 

acesso à universidade; elaboração de Nota Técnica ao então projeto de Lei de Migração 

na Câmara dos Deputados; o 1º Curso de Formação para Servidores Públicos em 

Direitos Humanos, „Migrantes e Refugiados: acolhimento, atendimento e integração 

local”, do qual resultou a Carta de Santa Maria sobre Políticas Públicas para Migrantes 

e Refugiados, que recebeu Moção de Apoio do Legislativo em sessão plenária no 

mesmo ano, 2017; criação das Rodas de Conversa com migrantes e refugiados, como 

espaço permanente de “Encontro com o Outro”, escuta, interação cultural e de ensino-

aprendizado da língua portuguesa; o Curso de Extensão para Comunicadores sobre 

Mídia e Migrações Transnacionais de 2019.  

A agenda de atuação do Migraidh está inserida nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, na ODS 10.7, sobre a redução das 

desigualdades: “Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e 

responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração 

planejadas e bem geridas”. De forma transversal, dialoga com outras ODS, a exemplo 

da ODS 16, sobre o compromisso de construção de instituições inclusivas em todos os 

níveis, sem discriminação e com ampla participação social nas tomadas de decisões. 

O Migraidh promove educação em direitos humanos porque se debruça na 

questão da exclusão e analisa os mecanismos psicossociais de negação político-jurídica 

do outro por sua condição humana, de estrangeiridade, pela nacionalidade e 
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interseccionalidades ligadas à raça, classe, gênero, que formam a identidade nacional. 

Atua pelo pressuposto dos direitos humanos como do “outro” e compreensão de que por 

ser o sujeito significado dentro de uma realidade histórico-cultural constitutiva da 

subjetividade e das instituições, somos desafiados a pensar a equidade como 

compromisso ético de direitos humanos. Equidade não é o mesmo que igualdade, mas é, 

segundo Douzinas (2009, p. 356), absoluta dissimetria: “o imperativo proveniente do 

Outro e a minha obrigação de responder representam a 'essência' da ética da alteridade”, 

que “consiste em pensar o Outro-em-si-Mesmo sem pensar o Outro como um Mesmo”, 

aqui parafraseando Levinas.  

 

Considerações 

Inspirado em Paulo Freire, o Migraidh se referencia também em autores como 

Abdemalek Sayad, Jacques Derrida, Edward Said, Frantz Fanon, Sigmund Freud, 

Giralda Seyferth, Costas Douzinas, Emmanuel Levinas, Sandro Mezzadra, dentre 

outros. Migrantes e refugiados representam uma exclusão originária por excelência e, 

por isso, um dos maiores desafios dos direitos humanos. Nas palavras de Douzinas 

(2009, p. 363): “a exclusão dos estrangeiros é, por analogia, tão constitutiva da 

identidade nacional quanto o é da subjetividade humana. Ao reclamar por 

reconhecimento, os refugiados trazem de volta a exclusão e repressão presentes na 

fundação da lei”. Por isso, a agenda de atuação do Migraidh está no reconhecimento da 

condição de sujeito de direitos do migrante e do refugiado, na ideia de direitos 

transcendentes ao vínculo político, questiona a verdade arbitrária das próprias 

instituições, debate políticas públicas como direito e denuncia os discursos de 

“benevolência do Estado” em relação a migrantes e refugiados. Nesse contexto, 

desenvolve suas práticas dirigidas à autonomia, reconhecimento e acesso a direitos e ao 

respeito à integralidade do sujeito migrante e refugiado.  
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Resumo  
 

A temática do trabalho que apresentamos aborda a Situação de Cárcere, que impacta 
diretamente na trajetória de vida das mulheres/mães encarceradas e suas crianças. A 
abordagem utilizada é descritiva acerca das experiências realizadas no Projeto INSPIRA 
e ações dele decorrentes. Discutiremos a importância da educação tematizar e 
desenvolver propostas como as do Programa de Extensão “Educação inspirando vidas” 
tendo em vista a ampliação das discussões sobre a situação de encarceramento materno 
e o acompanhamento das infâncias das crianças e suas relações com as escolas, dada a 
importância de debater o tema da Situação de Privação de Liberdade nos âmbitos 
educacionais. 
 
Palavras-chave 
 
Educação; Extensão; Mães Encarceradas; Escola; Crianças. 
 
 
Introdução 

O trabalho tem como intuito apresentar o Projeto INSPIRA e as “Rodas de 
Conversa” desenvolvidas no ano de 2020,  bem como as ações a serem  realizadas em 
2021,  que envolvem a formação continuada de professores/as de escolas públicas do 
município de Santa Maria/RS. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM. 
2 Professora no Departamento de Metodologia do Ensino/Centro de Educação/Universidade Federal de Santa 
Maria/RS. Professora no Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Mestrado 
Profissional.  Líder do Grupo de Pesquisa TRAVESSIAS. Integrante do Projeto Institucional Inspira. E-mail: 
graziescandiel@gmail.com 
3 Estudante de Graduação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. Integrante do Projeto 
Institucional Inspira. E-mail: juliana.zimmer@acad.ufsm.br 
4   Estudante de Graduação do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. Integrante do Projeto 
Institucional Inspira. E-mail: jessica.righi@acad.ufsm.br 
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Nosso Projeto... 

 Iniciado no ano de 2016, em uma parceria entre a Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) e 

Polícia Federal (PF), o Projeto Inspira surge com o objetivo de contribuir nas relações 

das mulheres/mães em situação de privação de liberdade e suas crianças, trazendo como 

intuito estabelecer uma conexão entre as mães e suas crianças, permeada de interação, 

socialização e afeto, relações estas que não acontecem na rotina dessas crianças e suas 

mães. 

A proposta inicial entre as instituições - esta que foi realizada durante os anos de 

2016 a 2019, era de três encontros anuais, na ordem de Maio (Dia das Mães), Outubro 

(Dia das Crianças) e Dezembro (Natal). Além dos eventos, também são realizadas 

reuniões a cada 20 dias para estudar e discutir  temas adjacentes ao encarceramento, 

sendo refletida a situação das mulheres, suas crianças e as relações possíveis de serem 

estabelecidas nas/com as escolas e a necessária sensibilização para o tratamento de 

questões tão delicadas como a infância dos/das filhos/filhas de mulheres em situação de 

privação de liberdade.  

Os trabalhos no Grupo INSPIRA/UFSM são desenvolvidos com o auxílio de 

documentários, discussões de textos e reflexões sobre a temática. Em resultância da 

Pandemia provocada pela COVID-19, o Projeto sofreu alterações nas atividades 

presenciais, as quais foram suspensas por tempo indeterminado, portanto as reuniões 

são realizadas de forma online, através da plataforma Google Meet. A possibilidade 

desses encontros virtuais resultou na oportunidade de abranger a discussão da temática 

com a criação das “Rodas de Conversa”, ocorridas em cinco encontros ao longo do ano 

de 2020, e que promoveram o debate e a reflexão de diferentes assuntos acerca da 

situação prisional. 

Como consequência desses eventos, o Projeto teve um grande alcance tanto na 

comunidade acadêmica da UFSM, como também de outras instituições e comunidade 

no geral, trazendo um retorno positivo e além do esperado acerca das Rodas de 
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Conversa. Além disso, com a criação das redes sociais do projeto pudemos observar um 

significativo aumento de interações e número de seguidores, permitindo maior 

divulgação da temática. Outro fator importante e que nos fortalece como grupo é a 

diversidade de áreas dos participantes, já que provém de diferentes cursos da 

universidade, o que possibilita uma multiplicidade de abordagens nas discussões.  

Com as Rodas de Conversa propusemos pautar situações de vida familiar e 

escolar de crianças que vivem a situação do encarceramento com professoras das redes 

públicas de Santa Maria e região, já que a vida escolar das crianças que tem a situação 

de cárcere familiar – materno -, em alguma medida acaba se conformando a situações 

de instabilidade e inconstância. Muitas vezes irmãos acabam sendo criados ou vivem 

por algum tempo em lares distintos, assim como, muitas vezes, há também mais uma 

separação de vínculos escolares, quando as transições de uma casa para outra geram 

também as transferências de uma instituição para outra que as crianças nem conhecem e 

custam a se adaptar.  

Todas essas ações têm sustentação na convicção que temos do quanto é 

importante ampliar os debates e reflexões sobre essas situações, pois também 

entendemos que: “[...] a separação mãe-filho pela prisão não pode ser tratada como 

outra separação (morte, divórcio), pois possui características específicas, quais sejam, a 

mudança do papel social da mãe e a influência do significado social da instituição 

prisional (STELLA, 2009, p.21).” 

As ações do Grupo  e os estudos que daí decorrem, têm levado a reflexões 

importantes acerca da questão prisional e seus temas adjacentes. A escola como espaço 

de socialização das crianças tem sido frequentemente referenciada. Nesse sentido, 

concordamos com Stella “A instituição escolar – importante meio de socialização do 

indivíduo – tem sido estudada sob vários aspectos: como promotora de vínculos sociais 

importantes; [...]” (2009, p. 21). Por isso, nossa intenção com as Rodas de Conversa, 

desenvolvidas em 2020, como Ação Extensionista representou o reforço para que a 

temática prisional seja discutida no meio acadêmico e com a sociedade em geral.  
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Para Stella: “Como uma instituição criada para manutenção de uma dada 

sociedade e cultura, a escola também desempenha um papel de reprodutora dos padrões 

sociais e, com isso, pode  acolher ou excluir os indivíduos em seu meio (2009, p. 21).”  

Em uma rápida busca a textos e produções que referenciassem a temática 

prisional, encontramos prioritariamente estudos na área do Direito, Saúde, Psicologia e 

Ciências Sociais. Consequentemente, percebemos que na área da Educação ainda são 

poucos os estudos em que a situação prisional é discutida e, menos ainda em suas 

relações com a  escola, a formação de professores, e as infâncias produzidas nos 

contextos familiares em que esta forma de vulnerabilidade é vivida e experienciada. 

Exatamente por isso, e tendo em vista nossa visão acerca das relações possíveis 

entre Direitos Humanos, Formação de Professores e as Infâncias, que nos propomos a 

realizar em 2021 um trabalho mais próximo de professoras de duas escolas públicas da 

Rede Municipal de Santa Maria/RS. Nesse contexto, o foco principal do trabalho são as 

professoras, suas relações profissionais e as crianças com suas histórias tão próprias e 

cheias de significado para as escolas. 

Inicialmente propusemos como parceira a Escola  Municipal  de Ensino 

Fundamental São João Batista, localizada na zona norte da cidade. Em uma segunda 

oportunidade, convidamos uma outra unidade da Rede Municipal para que pudéssemos 

dar maior abrangência na sensibilização de professoras que atuam em um mesmo 

contexto comunitário. O objetivo desse vínculo é compreender como as escolas 

“atendem” essas “crianças invisíveis” e suas necessidades, buscando dialogar com os 

professores das escolas, promovendo um momento de escuta acerca de suas demandas 

formativas e inserindo a temática prisional e a relação com a infância ao longo dos 

debates. 

Objetivamos também refletir e dialogar sobre as formas que a comunidade 

escolar encontra para lidar com suas demandas e vulnerabilidades, muitas vezes 

causadas pelo encarceramento familiar. Nesse sentido propusemos um encontro inicial 

de escuta das professoras para entender como sentem e percebem a situação de 

vulnerabilidade das crianças com as quais trabalham. Com base nesse primeiro 
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encontro, desenvolveremos dois momentos formativos com professores das duas 

escolas para sensibilizar e dialogar sobre situações que envolvem trabalhar com a 

infância e a situação prisional, que muitas vezes é o principal motivo da vulnerabilidade 

de nossas crianças.   

O Grupo INSPIRA tem como abordagem de trabalho o Diálogo, que, segundo 

Freire envolve existir e “Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O 

mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão. (FREIRE, 2011, p. 108) 

Dessa forma, concordamos que [...] o diálogo é este encontro das pessoas, 

mediatizadas pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-

tu. [...] Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, as pessoas (grifo 

nosso) o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual as pessoas ganham 

significação enquanto pessoas (grifos nossos) (FREIRE, 2011, p. 109).  

Uma vez que o número de mulheres encarceradas no Brasil cresce cada vez, é 

importante que possamos sempre problematizar e refletir também sobre a infância e 

suas relações com a escola. Precisamos também construir outras formas de olhar para a 

criança e também contribuir para que professores possam, mais do que identificar 

fatores de vulnerabilidades que atravessam a vidas das crianças, mas também contribuir 

com a sensibilização de cada um/uma a respeito dessa temática. 
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Resumo  

O projeto de extensão Máquina de Ativismos em Direitos Humanos parte da 
necessidade de dialogar com a sociedade sobre direitos humanos. Para isso, estrutura-se 
na construção de modos de partilha da ideia sobre direitos humanos, através de 
estratégias de comunicação, arte e cultura capazes de promover reflexão e afastar os 
pré-conceitos e desconhecimento sobre o tema. Ao pensar nos retrocessos sociais 
vivenciados neste período pandêmico no Brasil, a escolha foi estabelecer a experiência 
com temas de direitos humanos por meio do tema do Fim do Mundo, usando diversas 
estratégias e plataformas das redes sociais e do mundo digital.  
  

Palavras-chave: Direitos Humanos; Fim do Mundo; Cultura Digital 
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Introdução: retrocesso dos direitos humanos em período pandêmico no Brasil 
 

Discutir sobre direitos humanos tem sistematicamente saído do campo da academia 

ou dos ativistas em direitos humanos para os círculos mais cotidianos, como família, 

trabalho e grupos de amigos, porém cercado incompreensões e de desconhecimento. Os 

meios que esses debates têm sido travados também se multiplicaram, tendo em vista a 

expansão da dimensão da vida no mundo digital.  Em cenário de crise e de reforço de 

concepções equivocadas e de populismo midiático, falar de direitos humanos torna-se 

ainda mais complexo. 

O projeto de extensão Máquina de Ativismos em Direitos Humanos foi 

estruturado para desenvolver novas formas de linguagens para produção e difusão sobre 

o tema de modo a instituir novas práticas de ativismos, criando alianças entre o campo 

estabelecido dos direitos humanos e o campo da cultura, das artes e da comunicação.   

Afetados pela pandemia e pelos retrocessos diários nas temáticas de direitos 

humanos, com violências marcadas nos corpos de indígenas, negros e negras, mulheres, 

entregadores de aplicativos o projeto apostou na escolha do tema do Fim do Mundo 

para dialogar e propor ações sobre Direitos Humanos.  

O tema do fim do mundo foi escolhido por ser um tema comum na cultura 

popular, que tem ressonância em diversos meios culturais. Ademais, a emergência do 

fim do mundo tem apelo de demandar resposta e mudanças de comportamento 

imediatas.  

 

Objetivos: o que buscamos  

A cada ano a proposta do projeto é partir de alguns dispositivos de reflexão permitir 

a construção dos objetivos por parte da equipe, com algumas questões e perguntas que 

orientam a definição das estratégias. Para este momento foram feitas formações sobre 
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direitos humanos, o que incluiu pesquisa bibliográfica, pesquisas de percepção da 

população sobre direitos humanos, relatos e testemunhos de ativistas em direitos 

humanos e por último, ações artístico-culturais de artistas nacionais e internacionais.  

A partir deste momento alguns objetivos foram escolhidos em torno do tema 

Fim do Mundo, quase todos vinculados a ideia de (re)conhecimento dos Direitos 

Humanos por públicos distintos: a) produzir a partir das redes sociais mecanismos de 

engajamento ao tema dos direitos humanos; b) realizar a reflexão sobre como seria um 

mundo sem direitos humanos; c) propor reflexão sobre as ações de garantia e proteção 

de direitos humanos e da democracia; d) levantar dados sobre violações de direitos 

humanos a partir do cotidiano vivenciado pelas pessoas e e) garantir o acesso a temas de 

direitos humanos a públicos que ignoram ou contrários aos direitos humanos. 

Materiais e Métodos: Cultura Digital e Direitos Humanos  

 

Para pensar nas melhores estratégias para a consecução dos fins almejados, 

partimos do espaço digital e de como ele tem sido decisivo para as construções de 

ideias, conceitos e narrativas no mundo, em especial da sociedade brasileira. Outro 

elemento importante era não perder do horizonte uma concepção de Direitos Humanos 

que não fosse meramente abstrata e normativa, mas que pudesse trazer o “corpo” dos 

Direitos Humanos, com os vários marcadores sociais que incidem sobre a desigualdade 

no acesso aos Direitos Humanos.  

A inserção no meio digital nos remonta para o conceito de cultura digital que 

segundo GERE (2008) é um fenômeno historicamente contingente que emergiu, 

primeiro, como resposta às exigências do capitalismo moderno e, em seguida, 

combinada na contestação à guerra. Contudo, a tecnologia digital é apenas uma entre 

inúmeras fontes que têm contribuído para o desenvolvimento da Cultura Digital.   

A Cultura Digital envolveria, assim, a existência de interatividade, interconexão 

e inter-relação entre homens, informações e máquinas. Participamos como produtores, 
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consumidores, disseminadores e que, por isso, tem integrado a vida cotidiana, invadido 

as casas e interferido nas relações que estabelecemos com o mundo, tanto material 

quanto simbólico, que nos rodeia. 

Com essa ideia realizamos conversas com ativistas de direitos humanos das mais 

variadas dimensões, ligados a temáticas de direitos a cidade, a etnia, a raça, a 

diversidade sexual, de gênero, de trabalho, de religião, no qual resultou na proposta de 

elaboração de um quiz aos moldes do BuzzFeed onde poderíamos por meio das questões 

chegar a um conjunto de ações de promoção dos Direitos Humanos. Para o 

aprofundamento desta metodologia realizamos uma conversa com um dos integrantes 

do Buzzfeed no Brasil e que nos auxiliou sobre a tomada de decisão do melhor formato 

para nossa proposta.  

Paralelamente a esta principal estratégia no campo do ativismo digital, pensou-

se em outros produtos vinculados a temática do Fim do Mundo e que dialogassem em 

outras redes sociais e com outros públicos. Identificado que um dos mecanismos de 

construção de percepções conservadoras e antidemocráticas quanto aos direitos 

humanos era por meio de Fake News mais especificamente por meio de clickbaits6, 

quisemos realizar uma subversão destes mecanismos de comunicação a favor dos 

Direitos Humanos, de modo a engajar, mas no sentido de afirmação.  

Elencamos três chamadas ligadas ao Fim do Mundo, e que o Fim do Mundo é 

um mundo sem direitos humanos, que levam a um conjunto de dados sobre violações de 

Direitos Humanos, operando uma reversão da expectativa inicial. As três chamadas são: 

“3 fatos sobre o fim do mundo que você provavelmente não conhece. Pesquisas 

                                                           
6 O termo “clickbait” é uma estratégia de configuração estilística e narrativa de um conteúdo em mídias 
digitais com o objetivo de atrair a atenção do usuário para o clique em um link. Este tipo de conteúdo, que 
pode explorar o sensacionalismo, um conteúdo provocador, fofocas, escândalos, tragédias, fake news e até 
o sobrenatural, visa a propagabilidade (spreadability), sobretudo nas plataformas de redes sociais, para 
atingir mais  pessoas  e  atender  às  expectativas  de  um  modelo  de  negócio baseado na publicidade 
digital.  
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mostram dados alarmantes.”; “O mundo já está acabando e pode ter seu fim ainda esse 

ano. Dados mostram que:” e “Você não vai acreditar o que descobrimos sobre as 

pandemias do futuro”. 

Debates, análises e resultados esperados  

 Cada uma das crises, a sua maneira, trazem questões sobre como dialogar, como 

conviver, e, inclusive, sobre o papel da tecnologia que em atuação dúbia tanto promove 

e mantém exclusões, quanto propicia aproximações. 

Especificamente quanto à crise sanitária global, a COVID-19 emerge como um 

evento que torna mais exposto um sentimento compartilhado de “perda do mundo”. 

Dessa forma, tal doença ecoa uma série de questões políticas que coexistem em torno de 

um sentimento de fim de mundo e de negacionismos.  

Não é de se surpreender que, frente a essa temática do fim do mundo, os direitos 

humanos tenham passado por turbulências. Tanto o reforço das identidades nacionais 

quanto as soluções tecnocratas hiper-universalistas são enormemente deletérias para a 

garantia de padrões éticos previstos nos direitos humanos, como o direito à vida digna 

para todos. Dessa forma, pensar o fim do mundo é uma forma de repensar a 

humanidade, o que conta como humano e o que são direitos humanos.  

 A ânsia em se pensar o fim do mundo, e seu aumento nos últimos anos, pode ser 

demonstrada através de uma pesquisa na plataforma SciELO. Outra pesquisa na mesma 

plataforma com a palavra-chave “fim do mundo” também demonstrou um exponencial 

aumento, passando de 1 resultado em 2019 para 5 em 2020. 

 Portanto usa como fio condutor o tema do fim do mundo permitiu aproximações 

através da cultura pop e de certo arquétipo compartilhado, com a necessidade de pensar 

o conviver como resistência ao processo de degradação institucional. A aposta das 

atividades é que para nos mantermos humanos precisamos conviver, (co)existir, caso 

contrário o fim do mundo é traz o fim de um mundo, o humano. 
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Para tanto, as estratégias utilizada, quiz no Buzzfeed  e os clickbait, servem como 

um alerta sobre as violações de Direitos Humanos mas também um Manual de 

Sobrevivência, isto é,  em que a condição conseguiríamos sobreviver num mundo sem 

direitos humanos.   

 O que perpassa parte desses medos comuns é a existência de “manuais de 

sobrevivência”, inspirados em retórica militar fazem parte do movimento de pessoas 

que buscam se preparar para o fim do mundo de forma individual.  

O que pretendemos no projeto é estimular o comportamento contrário através da 

percepção de que não é possível sobreviver individualmente, inclusive porque 

comportamentos egoístas estão no centro da degradação que leva ao fim do mundo. 

Assim, a versão de manual de sobrevivência adotada no projeto foi construída com os 

itens trazidos no teste: gênero, trabalho, espaço urbano e rural, religião e idade como 

marcadores importantes para construção de um mundo mais inclusivo. 
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Resumo simples 

 
O presente trabalho propõe-se a promover melhorias arquitetônicas necessárias a 

elevação da qualidade de vida dos moradores da ocupação “Vila Resistência”, 

assentamento humano precário, originado em 2016, na periferia da cidade de Santa 

Maria, abrigando, hoje, 48 famílias, desde a elaboração de projeto de arquitetura  das 

unidade habitacionais e futura implementação, pelo poder público. A partir do 

envolvimento da comunidade no reconhecimento das suas necessidades e aspirações, 

propõe-se dinâmicas que possibilitem o desenvolvimento de espírito crítico e criativo, 

visando a capacitação dos moradores para participar, de forma autônoma, dos processos 

de reflexão nas decisões projetuais inerentes a elaboração dos projetos, bem como, no 

uso das unidades habitacionais e equipamentos públicos e no gerenciamento das suas 

demandas futuras. 
 

Palavras-chave: Arquitetura; Projeto de Arquitetura; Função Social. 

 

O projeto de extensão universitária, intitulado Projeto de Arquitetura - Vila 

Resistência, Santa Maria - RS, constitui-se em parte integrante do Programa Extensão 

Universitária intitulado Programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 
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Social e Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários da UFSM - 

ATHIS/REURB-UFSM, e está em desenvolvimento junto ao Assentamento Humano 

Precário “Vila Resistência”, na cidade de Santa Maria - RS, iniciado no ano de 2020, 

simultaneamente aos projetos de extensão universitária Projeto de Urbanismo - Vila 

Resistência, Santa Maria – RS e Projeto de Regularização Fundiária - Vila Resistência, 

Santa Maria - RS. 

 
Figura 1: Assentamento Vila Resistência 

Fonte: Escritório de Arquitetura Pro4rq 4rquitetura. 
 

A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) é direito 

conferido às populações de baixa renda pela Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil (promulgada em 1988), e regulamentado pelo Estatuto da Cidade 

(Lei Federal Nº 10.257/2001), e pela Lei Federal Nº 11.888/2008, que assegura àquele 

segmento da sociedade assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação de interesse social. 

A Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários (REURB) constitui-se 

no instrumento legal, regulado pela Lei Federal Nº 13.465 de 11 de julho de 2017, que 

possibilita a regularização fundiária rural e urbana dos assentamentos irregulares 

disseminados pelas cidades brasileiras, a fim de garantir à estas populações o direito à 

cidade. 

O entendimento holístico sobre a questão da ATHIS-REURB remete a Lei 

Federal Nº 11.888/2008, que estabelece a possibilidade de parcerias entre entes públicos 
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e privados visando a implementação de programas que visem o atendimento às 

populações de baixa renda no que se refere à assistência técnica para habitação e a 

reurbanização de assentamentos humanos precários, envolvendo, também, acesso às 

políticas públicas de atendimento à saúde, à educação, a cultura, ao lazer, ao trabalho e 

à geração de renda. 

Sendo assim, o presente projeto de extensão universitária Projeto de Arquitetura 

- Vila Resistência, Santa Maria-RS, visa refletir e estabelecer alternativas de uso e 

ocupação dos objetos arquitetônicos, a partir das definições das matrizes Espaço 

Público, Espaço Privado e Tecido Urbano e das diretrizes para a matriz Forma 

Construída estabelecidas nos projetos de urbanismo e de regularização fundiária. 

O objetivo geral é assessorar a comunidade da Vila Resistência, caracterizada 

como público alvo das leis de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – 

ATHIS e da Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários - REURB, a 

promover as melhorias arquitetônicas necessárias a elevação de qualidade de vida de 

seus moradores, por meio da qualificação do ambiente construído. 

 Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Refletir com a comunidade as formas de financiamento, gestão e construção 

necessárias à implementação dos projetos; 

 Promover ações de formação que visem a elevação dos níveis de 

desenvolvimento humano da comunidade, nos âmbitos de educação, saúde, 

esportes, lazer, segurança e geração de renda; 

 Reconhecer a realidade, as relações de vizinhança e os anseios da comunidade, 

por meio de metodologias participativas; 

 Elaborar os projetos técnicos de arquitetura necessários à implantação das obras 

novas e/ou de melhorias no objeto arquitetônico. 

A metodologia de enfrentamento do problema é composta por metas 

subdivididas em fases, das quais serão aferidos indicadores e respectivos objetivos 

específicos. Dentre as metas, estão a elaboração de partido arquitetônico e anteprojeto 

arquitetônico e simultaneamente, na disciplina do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
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UFSM - DAU 1093 - Ateliê 4 - 2021/1, com caráter extensionista, onde é proposto aos 

grupos de alunos a elaboração de propostas para a área em estudo. A seguir, foram 

selecionadas imagens que demonstram algumas das propostas para a área de 

intervenção “Vila Resistência”. 

Habitação coletiva Habitação mista 

  

            Legenda: 

 
Figura 2: Proposta elaborada por acadêmicos da disciplina DAU 1093.5 

Fonte: Disciplina de Ateliê 4 - DAU 1093 – 2021/1 do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM. 

O trabalho encontra-se na fase de levantamento de dados para futura análise e 

diagnostico da população residente. Para a realização da análise, foi elaborado 

instrumento de pesquisa, visando obter o máximo possível de informações que seriam 

relevantes à realização do projeto de extensão. As questões levantadas no questionário 

foram organizadas em blocos, assim descritos: características do grupo familiar, perfil 

socioeconômico, infraestrutura e demandas da comunidade. Com os resultados, busca-

se identificar elementos que contribuam para as diretrizes que serão implementadas no 

projeto arquitetônico como, por exemplo, analisar as respostar decorrentes do número 

de moradores e composição familiar, que vem a ser um dos principais fatores da 
                                                           
5 Trabalho desenvolvido pelas acadêmicas: Aline Oliveira, Bianca Regina, Emily Savian, Fernanda Quatrin, 
Giovanna Martinelli, Juana Gruber, Liege Soares e Suzane Porto. 
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pesquisa, evidenciando a necessidade da construção em módulos, para que possam ser 

executados em diferentes etapas, bem como as suas atividades profissionais, visando a 

proposição de alternativas vinculadas ao projeto para suprir essa demanda. 

Espera-se, ao final da execução deste projeto de extensão, ter contribuído com o 

assessoramento técnico e científico no sentido de alcançar, à comunidade da Vila 

Resistência, as condições necessárias na busca da promoção de melhorias arquitetônicas 

que visem a elevação de qualidade de vida de seus moradores, por meio da qualificação 

do ambiente construído. Assim, espera-se ter contribuído com: a capacitação da 

comunidade para gestão autônoma dos espaços abertos e construídos; a reflexão das 

formas de financiamento, gestão e construção necessárias à implementação dos 

projetos; a promoção das ações de elevação dos níveis de desenvolvimento humano; a 

promoção da organização da comunidade para o mundo do trabalho; o reconhecimento 

da realidade e dos anseios da comunidade; a elaboração dos projetos técnicos de 

arquitetura; o aprimoramento da formação discente por meio das experiências de prática 

profissional; a capacitação e inserção dos profissionais arquitetos e urbanistas no campo 

de atuação profissional no âmbito da ATHIS/REHURB e, por fim, no aprimoramento e 

avaliação das metodologias aplicadas 

 

Referências  
 
FUNDAÇÃO Getúlio Vargas (FGV, 2017). 
INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 
INSTITUO de Planejamento Municipal de Santa Maria (IPLAN SM, 2018). 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Ensaio sobre a Razão Compositiva. Belo Horizonte, AP Cultural, 
1995. 
MAHFUZ, Edson da Cunha. Nada provem do nada. A produção da arquitetura vista como 
transformação do conhecimento. Revista Projeto, 89-95, 1984. 
MARICATO, Ermínia. O lugar fora das coisas e as coisas fora do lugar, in A cidade do 
pensamento único, Ed.Vozes, 1998. 
SUPERINTENDÊNCIA Municipal de Habitação (SMHAB, 2018). 

1481



                              

 

Programa Ecolândia: Continuidade da Produção Radiofônica Durante 
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Resumo 
 
O Ecolândia é um projeto de extensão, com formato radiofônico, produzido por 
acadêmicos de Comunicação Social da UFSM e veiculado semanalmente na Rádio 
Caraí FM. Diante da pandemia de Covid-19, o programa passou por alterações no seu 
formato e dinâmicas de produção. O presente trabalho apresenta as adaptações no 
projeto e ressalta a experiência na continuidade do programa radiofônico, bem como 
evidencia as mudanças adotadas para sua execução. Dessa forma, entende-se que o 
Ecolândia cumpre sua função de exercer jornalismo de caráter comunitário no momento 
em que a informação segue sendo necessária e também mantém o elo entre 
Universidade e comunidade, por meio da extensão.  
 

Palavras-chave: Extensão; Jornalismo Comunitário; Produção Radiofônica; Covid-19. 

 

Introdução 

O Programa Ecolândia é um projeto de extensão4, com formato radiofônico, 

produzido por acadêmicos das quatro áreas da Comunicação Social da UFSM e 

veiculado semanalmente na Rádio Caraí FM. Esta, situada no Bairro Urlândia, de Santa 

Maria/RS, tem como público-alvo a população do bairro. Há mais de 10 anos, o projeto 

de extensão tem o objetivo de construir conhecimento entre sociedade geral e 

                                                           
1Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2Acadêmica de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e bolsista no PET Comunicação Social. E-mail: 
thais.immig@acad.ufsm.br. 
3Tutora do grupo PET Comunicação Social e docente do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Coordenadora do projeto “Programa de Extensão Ecolândia: 
radiojornalismo e educação para a mídia”. E-mail: jaqueline.kegler@ufsm.br.  
4O projeto integra o pilar de extensão do Programa de Educação Tutorial da Comunicação Social (PETCom) da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e é totalmente produzido por estudantes de Comunicação Social da 
FACOS, sob a coordenação da Professora Doutora Jaqueline Quincozes Da Silva Kegler. 
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Universidade por meio da divulgação de informações e escolha de temas de cunho 

social e interesse público voltados à realidade de seus ouvintes.  

 Por meio da produção radiofônica, o Ecolândia coloca em prática o conceito de 

Jornalismo Comunitário que, segundo Fernanda Ferreira (2011, p. 60) é aquele 

jornalismo que se dedica ao relato de fatos que atendem às demandas de determinada 

comunidade. Sendo assim, é por meio do Jornalismo Comunitário que se busca resgatar 

a identidade individual e coletiva da sociedade na qual determinada comunidade está 

inserida. Portanto, o projeto se pauta a partir da noção de Jornalismo Comunitário e 

busca constante valorização da cultura local e da coletividade.  

 Segundo Jaqueline Kegler et al. (2021), o projeto de extensão Ecolândia, de 

comunicação comunitária, cumpre importante papel no desenvolvimento da extensão 

universitária, pois envolve a comunidade e constrói informação de forma democrática. 

Sendo assim, diante do seu papel social, durante a pandemia de Covid-19, os/as 

integrantes do projeto deram continuidade às atividades, mesmo à distância, e o 

programa seguiu sendo veiculado semanalmente na Rádio Caraí. Para isso, a rotina 

radiofônica passou por adaptações no seu formato e dinâmicas de produção para seguir 

transmitindo conhecimentos mesmo com a impossibilidade de contato presencial.  

 

Objetivos 

O projeto Ecolândia tem como objetivo produzir informações de cunho social, conforme 

o contexto de uma rádio comunitária, experienciando o jornalismo popular e 

comunitário, os quais são pilares do projeto. Também tem como objetivo exercitar as 

técnicas de radiojornalismo aprendidas na Universidade, além de gerar reflexão sobre as 

atividades que estão sendo desenvolvidas para a comunidade, no intuito de formar 

cidadãos mais críticos e bem informados, bem como profissionais mais capazes ao 

mercado de trabalho. De modo mais específico, neste trabalho, o objetivo é apresentar 

as adaptações no formato do Programa Ecolândia, diante da pandemia de Covid-19. 

Sendo assim, tem-se como propósito ressaltar a experiência de produzir um programa 
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radiofônico à distância e evidenciar as mudanças adotadas para a execução diante do 

novo cenário. 

 

 Materiais e Métodos (Metodologia)  

A metodologia para a produção do programa, que semanalmente é veiculado na 

Rádio Caraí, às 18h, começa no diálogo entre os participantes na reunião de pauta para 

definir as temáticas abordadas em cada programa e definir as funções, duas semanas 

antes de ir ao ar. As funções são rotativas e assim todos estudantes envolvidos têm a 

oportunidade de aprimorar e testar seus conhecimentos em diferentes tarefas, desde 

entrevista, escrita de notícias e gerenciamento das mídias digitais.  

Todavia, desde o ano de 2020, a rotina de produção do Programa Ecolândia se 

alterou diante do contexto vivenciado por toda sociedade. De casa, os participantes 

seguem se reunindo de forma virtual e cumprindo com suas funções semanais com o 

objetivo de dar continuidade ao projeto e sua transmissão. A veiculação do programa 

permanece acontecendo semanalmente mesmo com a impossibilidade de estar 

presencialmente na Rádio Caraí, com edição prévia por parte dos participantes. Isso 

porque as atividades realizadas no Programa Ecolândia tiveram que ser reformuladas e 

replanejadas, uma vez que, a Universidade Federal de Santa Maria interrompeu 

quaisquer atividades presenciais a fim de tentar amenizar os impactos da Covid-19.  

Diante disso, a rotina dos estudantes e demais envolvidos foi completamente 

alterada, bem como, o planejamento e desenvolvimento do programa. Sendo assim, 

apresenta-se, no presente trabalho, um relato sobre a experiência dos e das estudantes na 

produção radiofônica à distância. Por estar em andamento, os resultados e a discussão 

compreendem o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021. 

 

Resultados, discussão e análises 

No desafio de transformar os processos tradicionais que vinham sendo adotados 

desde a criação do Ecolândia, no primeiro semestre de 2021, o projeto veiculou nove (9) 
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programas inéditos sobre temas relacionados à pandemia, como saúde pública, fake 

news e violência contra a mulher. Além do assunto abordado, os programas também 

contaram com notícias locais, boletins epidemiológicos e dicas culturais sobre o que 

fazer no distanciamento social. Além disso, manteve o vínculo com os ouvintes pelas 

redes sociais, sobretudo Facebook e Instagram5, e disponibilizou os programas em 

formato de podcast6 para serem ouvidos também pelos meios digitais, estratégia que 

segue até o presente momento, isso porque, essa divulgação em outras plataformas, 

ocasionada pelo distanciamento social, permite a extensão do conteúdo a outros 

públicos. 

No segundo semestre de 2020, foram produzidos doze (12) programas que 

abordaram temáticas inéditas, como novembro azul, representatividade negra no 

audiovisual, agrofloresta, saúde da população negra e relações de consumo nas festas de 

final do ano. Além disso, nesse período, o Ecolândia passou por um replanejamento das 

redes sociais e foram pensadas ações para enfatizar a identidade visual do programa a 

fim de aumentar o engajamento do público, além de stories interativos com enquetes, 

tira-dúvidas, curiosidades e indicações de conteúdo sobre o tema da semana. Tais 

estratégias adotadas foram repassadas aos integrantes do projeto, sendo aplicadas por 

todos no intuito de distribuir igualmente as tarefas.  

Já no primeiro semestre de 2021, o Ecolândia seguiu com a produção 

radiofônica e veiculou doze (12) programas inéditos, pautando, entre outras temáticas, a 

prevenção dos maus-tratos infantis, ensino de Libras, liberdade de imprensa, reciclagem 

e apagamento de pessoas trans do mercado de trabalho. Portanto, no Programa 

Ecolândia, inclusive durante a pandemia de Covid-19, aborda-se diversas temáticas que 

dizem respeito à cidadania e à qualidade de vida, “com o intuito de fomentar o viés 

público e humano da comunicação e aproximar o conteúdo midiático da realidade dos 

moradores daquela comunidade” (REINEHR et al, 2020). 

 
                                                           
5 Facebook: https://www.facebook.com/ecolandia; Instagram: https://instagram.com/programaecolandia.  
6 Todos os programas veiculados na Rádio Caraí são disponibilizados em formato de podcast na plataforma 
Mixcloud e podem ser acessados pelo link: https://www.mixcloud.com/programaecolandia/.  
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Considerações  

 Mesmo com a pandemia de Covid-19, que impediu as atividades presenciais, o 

Ecolândia deu continuidade a ação extensionista proposta, se desafiando na 

reformulação do programa, além de buscar aproximação com a população do Bairro 

Urlândia por meio das plataformas digitais. E é nesse sentido que o Projeto Ecolândia 

busca se desenvolver: no propósito de educar e sensibilizar a comunidade aos temas 

propostos e colaborar no desenvolvimento de habilidades que qualificam cada vez mais 

os estudantes de Comunicação Social envolvidos na prática do radiojornalismo, do 

jornalismo comunitário e da comunicação, uma vez que a carga de aprendizado é de 

extrema relevância para o desempenho e desenvolvimento dos e das estudantes de 

graduação. Além disso, busca-se gerar reflexão e possibilitar um trabalho mais cidadão, 

humano e comprometido socialmente, transmitindo e recebendo conhecimentos dos 

moradores de onde a rádio opera.  

Portanto, o projeto mostra-se como uma experiência que vai sendo construída, 

independente das circunstâncias, com o intuito de colocar em prática o jornalismo 

comunitário. Dessa forma, o Ecolândia cumpre sua função de exercer jornalismo de 

caráter comunitário no momento em que a informação segue sendo necessária e também 

mantém o elo entre universidade e comunidade, através da extensão. 

 

Referências  
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Resumo 
 
O EduConexão é um projeto de extensão, vinculado ao Programa de Educação Tutorial 
da Comunicação Social (PETCom) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
que objetiva a integração universidade-escola. Essa interação ocorre a partir do trabalho 
de discentes e docentes da UFSM na construção de conhecimento de forma colaborativa 
acerca de temáticas da Comunicação Social. A criação do EduConexão foi pensada para 
o contexto presencial, porém, em contexto da pandemia de Covid-19, o projeto foi 
reinventado com o surgimento do Informativo EduConexão - um material de apoio 
complementar ao ensino escolar que aborda temas como: Fake News; 
Representatividade Negra na Mídia; Dicas de Estudos e formas de utilizar filmes na 
Redação do ENEM.   
 
Palavras-chave: Extensão; Educomunicação; Escolas; Informativo. 
 
Introdução 

O EduConexão é um projeto organizado pelo Programa de Educação Tutorial da 

Comunicação Social (PETCom) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

como via de comunhão escola-universidade. Isto, pois mesmo que o ensino superior 

contemporâneo imediato ao ensino médio, o diálogo entre estes níveis de ensino não é 

regra. O projeto teve começo no ano de 2019, com a adoção de oficinas presenciais 

como metodologia. As oficinas, divididas entre parte teórica e parte prática, abordavam 
                                                           
1 Trabalho apresentado no  Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Estudante de Comunicação Social - Hab. Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Integrou o Programa de 
Educação Tutorial da Comunicação Social (PETCom) da UFSM até junho de 2021. 
3 Estudante do Curso de Comunicação Social - Hab. Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Integrante do 
Programa de Educação Tutorial da Comunicação Social. Email: salingustavo@gmail.com  
4 Professora da Universidade Federal de Santa Maria, tutora do Programa de Educação Tutorial da Comunicação Social. Email: 
jaque.kegler@gmail.com   
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temáticas como Fake News; Representação versus Representatividade; Gerenciamento 

de Mídias Digitais; Direção de Arte; Gestão de Eventos; e Desinibição e Oratória. 

Porém, ao início da pandemia da Covid-19, e com a adaptação tanto das escolas quanto 

da Universidade ao modelo remoto, a execução do projeto precisou ser revista. Isto, 

todavia, sem abrir mão de dois princípios fundamentais: a tarefa educomunicativa e o 

entendimento de extensão universitária com base nas concepções freirianas da troca e da 

emancipação cidadã. É, assim, que surge, em conformidade com as possibilidades de 

intervenção educativa impostas pelo online, o e-book “Informativo Educonexão”, 

editoração redigida e organizada pelos próprios petianos e petianas para ser 

disponibilizada às escolas. As temáticas desenvolvidas no material são uma adaptação 

ao modelo escrito das oficinas anteriormente ministradas. 

 

Objetivos 

Com a intenção de levar, ao maior número de estudantes da fase escolar 

possível, temas e aprendizados relacionados ao campo da Comunicação Social, a 

publicação tem como um dos objetivos principais atender à finalidade de: “estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade”, compreendida na Lei N. 9.394 das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

A noção de que “o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até 

aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-

mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas 

relações” (FREIRE, 1985, p. 25) é um postulado essencial ao desenvolvimento do e-

book, com vistas a fortalecer modelos e práticas educativas conscientes e 

transformadoras. 

Ao trabalhar a educomunicação, definida por Ismar Soares (2008, p.43-4) como 

um “conjunto das ações [...] destinado a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos 

abertos, criativos, sob a perspectiva da gestão compartilhada e democrática dos recursos 
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da informação”, a ambição é que a utilização do material sirva para a ultrapassagem dos 

limites receptor-consumidor. É uma finalidade central do projeto, oferecer aos 

estudantes que utilizem o Informativo, um repertório para lerem a mídia de maneira 

crítica. 

Busca-se, na contramão de um perfil de meros consumidores passivos dos 

conteúdos, que aqueles que façam uso do Informativo se compreendam como agentes 

capacitados à criação de produtos comunicacionais, inclusive como ferramentas 

didáticas para auxiliar nas disciplinas escolares.  

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

 Com o intuito de atingir os objetivos do projeto foi necessária uma remodelação 

na proposta de trabalho, isto porque ir às escolas, que era a principal forma de interação 

para realizar as oficinas do EduConexão, não era mais possível, sendo assim, o grupo 

reuniu-se, em chamadas via Google Meet, para repensar um novo formato de trabalho, 

dessa vez, remoto. Após vários debates e conversas, surgiu, como alternativa de atuação 

durante o distanciamento social, o Informativo EduConexão.  

 

 
(Print Screem de nossa autoria) 
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As oficinas presenciais ganharam o formato de capítulos de um livro, ou seja, os 

responsáveis - estudantes universitários dos cursos de Comunicação Social - Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda e Relações Públicas - tornaram-se autores, não apenas 

ministrantes de uma oficina. O conteúdo busca servir como material de apoio 

complementar ao ensino escolar, especialmente no período de pandemia, pois aborda 

temas como: Fake News; Representatividade Negra na Mídia; Dicas de Estudos e forma 

de como utilizar filmes na Redação do ENEM. As temáticas estão dispostas, até o 

presente momento, na versão digital do Informativo EduConexão, que será enviado e 

apresentado a estudantes do ensino médio da rede de ensino pública de Santa Maria, por 

meio de oficinas online. Além da versão digital, almeja-se elaborar a versão impressa do 

Informativo EduConexão.  

 

Resultados, discussão e análises 

 Tem-se como resultado preliminar a formação extensionista dos acadêmicos 

envolvidos, que passam a compreender o seu lugar cidadão na atuação junto ao público 

escolar. Tal entendimento atende a uma formação responsável, ética e transformadora 

em Comunicação Social. Além disso, destaca-se que o Informativo EduConexão exigiu 

acionar repertórios adquiridos em disciplinas dos cursos de Comunicação Social 

(Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas) e no próprio Programa de 

Educação Tutorial da Comunicação da UFSM, bem como o desenvolvimento de 

pesquisa para a elaboração dos textos disponibilizados. Há, também, como resultado 

prévio, a oficialização de uma parceria com as turmas do Práxis - Coletivo de Educação 

Popular da UFSM, para trabalhar o Informativo EduConexão. Essa possibilidade 

corresponde ao objetivo de extensionar a educação midiática. As oficinas, que serão em 

formato online, estão previstas para os dias 16 e 30 de agosto de 2021. 

   

Considerações 

O lançamento de livros eletrônicos tem se consolidado e contribui para a 

democratização do conhecimento quando disponibilizados de maneira gratuita, a 
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exemplo do Informativo, em especial em situações como a que a pandemia nos 

apresentou, de aulas transfiguradas para o modelo integralmente online. Distante da 

possibilidade de acesso a materiais pedagógicos impressos, restritos às bibliotecas 

físicas, os e-books se tornam aliados de maior relevância à garantia de uma educação 

pública gratuita e de qualidade quando no modelo remoto. 

O EduConexão, e assim o Informativo, atendem à demanda de integração entre 

dois espaços fundamentais de ensino formal público: a universidade e as escolas. Desta 

forma, abrevia-se a barreira entre as duas instituições educativas, ao estabelecer, por 

meio de práticas educomunicativas, interação e construção de conhecimentos entre 

estudantes de escolas parceiras e petianos e petianas integrantes do projeto, com 

fomento ao pensamento crítico e à formação cidadã. 

Assim, o Informativo, cumpre com um dos pilares indispensáveis do tripé 

universitário ensino-pesquisa-extensão, neste caso, a extensão. A fim de sensibilizar e 

desenvolver o meio em que acontece e os que nela estão envolvidos, democratizando o 

ensino, justifica-se como uma publicação universitária mobilizadora e responsável 

socialmente.  
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Resumo 
 
O presente projeto propõe promover as condições necessárias para a regularização 
fundiária do assentamento humano precário denominado “Vila Resistência”, a partir da 
elaboração de cadastros, memoriais descritivos e/ou projetos técnicos. O projeto 
desenvolverá dinâmicas que possibilitem a construção de espírito crítico e criativo, 
visando a capacitação dos moradores para participar, de forma autônoma, dos processos 
de reflexão para a tomada de decisões quanto às possibilidades formais/materiais de 
regularização do assentamento, bem como na gestão do mesmo com vistas à 
consolidação e manutenção de condições dignas de vida nesse espaço, para as presentes 
e futuras gerações. 
 

Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo; Projeto de Regularização Fundiária; Função 

Social da Propriedade; Direito à Moradia. 
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Introdução 

Esta ação de Extensão universitária, intitulada Projeto de Regularização Fundiária - Vila 

Resistência, Santa Maria-RS, constitui-se em parte integrante do Programa Extensão 

Universitária intitulado Programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social e Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários da UFSM - 

ATHIS/REURB-UFSM, e está em execução junto ao Assentamento Humano Precário 

“Vila Resistência”, na cidade de Santa Maria-RS, desde 2020, simultaneamente aos 

projetos de Extensão universitária voltados à busca de soluções, para o mesmo espaço, 

em escala arquitetônica e urbanística. 

O Programa ATHIS/REURB visa promover uma rede de relacionamento entre os 

diversos entes públicos, privados e comunitários, envolvidos, direta ou indiretamente, 

com as temáticas atinentes à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

(ATHIS) e à Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários (REURB), para a 

regularização – de direito - e qualificação – de fato – nos aspectos arquitetônico e 

paisagístico, destes espaços urbanos, destinados às populações de menor renda, sem 

acesso ao mercado formal de produção da habitação e da cidade. 

A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) é direito conferido 

às populações de baixa renda, pela Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil (promulgada em 1988) e regulamentado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 

10.257/2001) e, mais especificamente, pela Lei Federal Nº 11.888/2008, que assegura 

àquele segmento da sociedade, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação de interesse social. 

Já a Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários (REURB) constitui-se no 

instrumento legal, regulado pela Lei Federal Nº 13.465 de 11 de julho de 2017, que 

possibilita a regularização fundiária - rural e urbana - dos assentamentos irregulares 

disseminados pelo território brasileiro, a fim de garantir a estas populações o direito à 

moradia digna, especialmente na cidade. 
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O entendimento holístico sobre a questão da ATHIS-REURB remete à Lei Federal Nº 

11.888/2008, que estabelece a possibilidade de parcerias, entre entes públicos e 

privados, visando a implementação de programas que propiciem atendimento às 

populações de baixa renda no que se refere à assistência técnica para a concretização do 

direito à habitação, bem como a reurbanização de assentamentos humanos precários, 

envolvendo, também, acesso às políticas públicas nas áreas da saúde, educação, cultura, 

lazer, trabalho e geração de renda. 

Entende-se que o papel da UFSM – por meio das demandas acadêmicas implícitas, que 

vão ao encontro do espírito das referidas leis - enquanto instituição pública inserida e 

comprometida com a comunidade local e regional, através do tripé Ensino, Pesquisa e 

Extensão, cumpre o papel de desenvolver ações visando a efetivação do direito à 

habitação e à cidade, às populações de baixa renda, compreendidas nas diversas 

dimensões e escalas - do urbano ao rural, da cidade à região -, desde o planejamento até 

a gestão das mesmas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento territorial da região. 

É flagrante a importância da participação multiprofissional no atendimento das 

demandas vinculadas às temáticas da ATHIS e REHURB, pois a complexidade do 

espaço urbano requer a contribuição das mais diversas áreas do conhecimento, indo 

desde as ciências naturais e exatas, até as sociais e humanas, organizadas a partir do 

conhecimento específico da arquitetura e do urbanismo. 

Sendo assim, o presente projeto de Extensão universitária - Projeto de Regularização 

Fundiária - Vila Resistência, Santa Maria – RS -, visa refletir e estabelecer alternativas 

legais e formais para regularização fundiária do assentamento referido, bem como 

identificar as diretrizes legais a serem apropriadas no desenvolvimento das demais 

ações desta natureza, vinculadas ao Programa ATHIS/REURB, quais sejam, aqueles 

mais afetos aos aspectos edilícios/arquitetônicos (construção de moradia digna) e 

urbanístico  (qualificação do entorno da Vila), respectivamente, o que justifica a 

necessidade do desenvolvimento simultâneo dos três projetos de extensão. 
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Objetivos 

O Objetivo Geral do projeto é assessorar a comunidade da Vila Resistência, 

caracterizada como público-alvo das leis de Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social – ATHIS e da Reurbanização de Assentamentos Humanos Precários - 

REURB, a promover a regularização fundiária do assentamento, com vistas à 

qualificação do espaço, e consequente melhoria da qualidade vida dos moradores, por 

meio da oferta de serviços públicos, a partir da segurança jurídica da posse/propriedade 

dos seus locais de moradia. Tendo como objetivos específicos: a) capacitar a 

comunidade com vistas ao empoderamento para gestão autônoma dos espaços abertos e 

construídos; b) refletir com a comunidade as formas de financiamento, gestão e 

construção necessárias à implementação dos projetos; c) promover ações de formação 

que visem a elevação dos níveis de desenvolvimento humano da comunidade, nos 

âmbitos de educação, saúde, esportes, lazer, segurança e geração de renda; d) promover 

a organização da comunidade para o mundo do trabalho visando a elevação dos níveis 

de renda e qualidade de vida; e) reconhecer a realidade, as relações de vizinhança e os 

anseios da comunidade, por meio de metodologias participativas; f) elaborar os 

documentos, memoriais e/ou projetos técnicos necessários para abertura do processo de 

regularização fundiária do assentamento e, se for o caso, das suas unidades 

habitacionais. 

 

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

A metodologia de enfrentamento do problema é composta pelas seguintes metas, seus 

indicadores de atendimento e respectivos objetivos específicos: a) Promover reflexões, 

estudos e capacitação, da equipe técnica e da comunidade, acerca dos temas 

Assentamentos Humanos Precários e Assentamentos Humanos de Interesse Social, do 

ponto de vista fático e jurídico; b) Elaborar pesquisa, análise e diagnóstico do 

Assentamento Humano Precário, do ponto de vista fático e jurídico; c) Definir as 

diretrizes para o Projeto de Regularização Fundiária; d) Redigir o Anteprojeto de 

Regularização Fundiária. 
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Considerações 

Ao final da execução deste projeto de Extensão, espera-se ter contribuído com 

assessoramento técnico e científico, no sentido de alcançar, à comunidade da Vila 

Resistência, as condições necessárias na busca da sua regularização fundiária, visando a 

elevação de qualidade de vida de seus moradores, por meio da segurança jurídica da 

posse ou propriedade dos locais de habitação de seus moradores. Assim, espera-se ter 

contribuído com: a capacitação da comunidade para gestão autônoma dos espaços livres 

e construídos; a reflexão das formas de financiamento, gestão e construção necessárias à 

implementação dos projetos e a regularização do assentamento; a promoção das ações 

de elevação dos níveis de desenvolvimento humano; a promoção da organização da 

comunidade para o mundo do trabalho; a elaboração dos documentos necessários ao 

processo de regularização fundiária; e, por fim, no aprimoramento e avaliação das 

metodologias aplicadas. 
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Resumo simples 
 
O trabalho apresentado versa sobre o Projeto de Extensão Corredores Culturais, 
executado pelo Núcleo Interdisciplinar de Interação Jurídica Comunitária - NIIJuC/R 
(UFSM), entre 2020/2021, como apoio ao empoderamento de comunidades indígenas e 
quilombolas localizadas no Corredor Internacional Brasil/Uruguai, em Aceguá (RS), no 
que tange ao acesso a Políticas Públicas, especialmente sociais, considerando-se a 
Convenção 169, da OIT e a nova Lei de Migração (13.445/17), brasileira.  
   
Palavras-chave 
 
Extensão; Fronteira; Indígena; Quilombola; Políticas Públicas. 
 

 

Introdução 

O Projeto de Extensão Corredores Culturais foi implementado no ano de 2020, 

momento em que o Programa de Extensão Núcleo Interdisciplinar de Interação Jurídica 

Comunitária/Residência – NIIJuC/R completava 15 anos de atuação, tendo sempre tido 

familiaridade com as questões atinentes aos povos tradicionais, já tendo se voltado às 

questões referentes ao Eixo Indígenas/Quilombolas. Tendo isso em vista, resolveu-se 

                                                           
1 Trabalho apresentado ao Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Professor Associado do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).   Pós-Doutor 
em Cidades, Culturas e Arquitetura pela Universidade de Coimbra, Portugal, com bolsa CAPES. E-mail: 
zecamoura@hotmail.com.   
3 Graduando em Direito na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: 
gabriel_soa@hotmail.com.  
4 Graduanda em Serviço Social na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: 
vruthemoreira@gmail.com.  
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por estender as ações às comunidades em situação de fronteira, já que esta condição 

geográfica passou a implicar, a partir da promulgação da Lei (de Migração) Federal nº 

13.245/17, em limitações à livre circulação das mesmas pelas fronteiras, optando por 

Aceguá (RS) em razão de que o território é próximo ao de Caçapava do Sul (RS), onde 

se encontra um dos Geoparques Aspirantes que a UFSM vem apoiando 

institucionalmente, bem como é o lugar para onde se deslocaram parte dos guaranis da 

Terra Indígena do Irapuã, localizada no referido município.    

  Desta forma, passou-se à elaboração do projeto, que tomou o nome de 

Corredores Culturais em razão de que as comunidades referidas se encontram às 

margens da porção rural do chamado Corredor Internacional, uma faixa composta de 

33m de largura – para cada lado - a partir da linha divisória da fronteira entre o Brasil e 

o Uruguai, em projeção horizontal, em situação jurídica bastante complexa em termos 

de acesso a Políticas Públicas – especialmente sociais – em decorrência da escolha do 

Uruguai em não ser signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT, que estabelece normas de proteção aos povos indígenas e tribais (no 

caso, os quilombolas). 

 

Objetivos 

O projeto busca impacatar direta e positivamente a vida de aproximadamente 

150 pessoas, que devem ser beneficiadas, diretamente, com as ações propostas que, 

consistindo na construção de arranjos institucionais como Coordenadorias, Conselhos e 

Fundos de Promoção da Igualdade Racial, permitirão ao Município vincular-se ao 

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR. 
A curto prazo, o projeto busca dar visibilidade aos processos de colonialidade 

por que passam as comunidades negras e indígenas, nas relações das mais variadas 

naturezas. 

A médio prazo, visa viabilizar o acesso a recursos de forma mais planejada, bem 

como a execução de programas/projetos setoriais/territoriais nas territorialidades das 
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comunidades, permitindo a redução da fragilidade das condições socioeconômicas em 

que tais populações se encontram. 

No longo prazo, pretende-se empoderar estas comunidades no sentido de sua 

autonomia frente aos Estados Nacionais que as sucederam em termos de organização 

social e política, as tornando invisíveis aos olhos da sociedade contemporânea.         

 

 Materiais e Métodos (Metodologia)  

Entre as metodologias utilizadas para a realização do projeto, destacam-se: 

- O levantamento de legislações atinentes às comunidades indígenas, quilombolas e 

fronteiriças, bem como de políticas públicas que viabilizem o desenvolvimento 

populacional e melhora na qualidade de vida desses povos; 

- O diagnóstico socioeconômico das três comunidades contempladas com a ação 

proposta (Comunidade Quilombola Tamanduá, Comunidade Quilombola Vila da Lata e 

Aldeia Indígena da Mina); 

- A manutenção do contato com órgãos públicos (especialmente IESs) e instituições 

privadas (especialmente ONGs) uruguaias para cooperação nos andamentos do projeto; 

- Organização e participação de reuniões com lideranças comunitárias, órgãos públicos 

e entidades privadas (brasileiras e uruguaias); 

 

Resultados, discussão e análises 

Sinteticamente, a proposta visava assessorar as comunidades quilombolas e 

indígenas, com vistas ao acesso a Políticas Públicas – especialmente sociais – bem 

como orientação acerca daquelas específicas para a fronteira, especialmente a nova Lei 

de Migração. 

Para tanto, procedeu-se, inicialmente à caracterização das comunidades, 

constatando-se a existência, na aldeia guarani da Mina, localidade não servida por 

transporte, distante 10 km da zona urbana, por estrada de chão, que recebe atendimento 

à saúde na própria localidade, com residentes oriundos de Santa Catarina. 
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Próximo à aldeia, se encontra o quilombo Tamanduá, distante 20 km da sede do 

município, sem acesso à transporte coletivo, contando com crianças, jovens, adultos e 

idosos, que recebem atendimento de saúde uma vez por mês e frequentam a escola na 

vizinha Colônia Pioneira, certificado pela FCP desde 2009. A energia é fornecida pela 

CEEE, possuindo acesso à internet, e a água por meio de poços, cisternas/cacimbas e 

caminhão pipa, tendo como principal fonte de renda a produção de queijos, hortaliças e 

artesanato. 

  Já o quilombo da Vila da Lata está a 29 km do centro, também por estrada de 

chão conhecida como Corredor Internacional Brasil-Uruguai, contando com moradores 

crianças, jovens, adultos e idosos, que recebem atendimento em saúde uma vez por mês 

e estudando na Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, certificados pela FCP desde 

2009 e com associação em vias de regularização. A infraestrutura de energia, água e 

internet é idêntica à de Tamanduá, e quanto à renda, acrescente-se a presença de 

trabalhadores rurais e aposentados. 

Também restaram limitados os deslocamentos internacionais dos residentes nas 

comunidades em virtude da Pandemia. Não houveram manifestações acerca de 

limitações de transpasse da fronteira por parte dos moradores, especialmente depois da 

aprovação da nova Lei de Migração, bem como desconhecem o Acordo para Permissão 

de Residência, Estudo e Trabalho a nacionais fronteiriços, do Brasil e do Uruguai 

(Decreto 5.105/04). 

Considerações  

Na retomada no projeto no ano de 2021, já foram realizadas duas reuniões 

presenciais nos meses de junho e julho, uma realizada na Comunidade Quilombola 

Tamanduá e a outra na Paróquia Cristo Rey, em Aceguá (UY). 

Entre as organizações e pessoas que agregaram-se recentemente aos 

planejamentos traçados, destacam-se o movimento Mundo Afro e ORAPER – 

experientes na promoção de igualdade racial na América Latina -, do Conselho de 

Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul 

(CODENE) e da Unipampa. 
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As lideranças comunitárias, representadas por ambas as presidências das 

comunidades quilombolas e pelo Cacique da Aldeia Indígena, também contribuem de 

maneira crucial para o Projeto, expondo seus anseios, dificuldades enfrentadas no 

cotidiano e suas expectativas para as melhoras em suas territorialidades. 

No último encontro foram definidos os eixos norteadores que serão estritamente 

seguidos até a última reunião do ano prevista para dezembro:  educação, saúde, cultura, 

infraestrutura e geração de renda, motivo pelo qual foi iniciado o contato com os (as) 

representantes da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde e da 13ª Coordenadoria Regional 

de Educação, responsáveis pela municipalidade de Aceguá. 

Considerando o engajamento demonstrado pelos integrantes do projeto e pela 

comunidade envolvida, e pela amplitude da adesão externa aos planos traçados, é quase 

inequívoco que ao final do ano será possível a elaboração de um documento, assinado 

por todas as comunidades e participantes, que irá, com base no diagnóstico obtido das 

políticas públicas aplicadas – ou não – nas localidades, postular junto ao município por 

melhores condições de vida para os povos tradicionais. 

 

Referências  
 
PUCCI, Adriano Silva. O estatuto da fronteira Brasil-Uruguai. Brasília: FUNAG, 2010. 
 
BRASIL. Decreto n. 9.810, de 30 de mai. de 2019. Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional. Brasília, DF, 2019. 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto n. 5.105, de 14 de jun. de 2004. 
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios. Brasília, DF, 2004. 
 
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais Programa de 
Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF. Brasília. DF, 2009. 
 
DORFMAN, Adriana; CARDIN, Eric Gustavo. Estratégias espaciais do ativismo em 
condição fronteiriça no Cone Sul. Revista Colombiana de Geografía, Bogotá, Vol. 23, nº 2, p. 
31-44, jul., 2014. 
 
ORGANIZACÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção sobre Povos Indígenas 
e Tribais em Países Independentes . Genebra, 1989. 

1501



 
 

 

Educação em Direitos Humanos: Vozes das Crianças, Adolescentes e 
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Resumo 
O trabalho visa compartilhar a construção e participação dos/as extensionistas do 
Projeto „Vozes das Crianças, Adolescentes e Jovens: Educação em Direitos Humanos‟, 
o qual busca estreitar os laços entre a sociedade e a universidade, por meio de percursos 
educativos entre os/as estudantes da Unifesp e sujeitos das instituições da sociedade 
civil e das escolas públicas da Região Metropolitana da Baixada Santista e de São 
Paulo. Durante o Projeto, percebeu-se a contribuição das infâncias e adolescências para 
a inserção do conteúdo político-pedagógico, relativos ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, em um contexto de pandemia do Covid-19. A perspectiva da 
Educação Popular apresentou-se como uma práxis possível para o desenvolvimento da 
participação infantojuvenil, contribuindo no ecoar de suas vozes ao expressarem sua 
compreensão de mundo, em relação à Educação em Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Educação Popular; Extensão 
Universitária; Proteção Integral. 
 

Introdução 

Noberto Bobbio (1992) destaca que os Direitos Humanos são frutos das lutas históricas 

e sociais, e que se desenvolvem em cada período da história, possuindo particularidades 

                                                           
1Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2Estudante do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo. Extensionista do Projeto Vozes das 
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3Mestrando em Serviço Social e Políticas Sociais Social da Universidade Federal de São Paulo. Extensionista do 
Projeto Vozes das Crianças, Adolescentes e Jovens: Educação em Direitos Humanos. E-mail: nakasone@unifesp.br. 
4Professora da Universidade Federal de São Paulo. Coordenadora do Projeto „Vozes das Crianças, Adolescentes e 
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Fernando Nunes, Ketelin Da Silva Maciel, Larissa de Brito Gomes Santos, Marcelle Setsuko Ferreira, Maria Luisa 
Souza Bezerra, Marie Maya Vanwalleghem, Mateus Silva Oliveira, Pedro Egidio Nakasone e Vitória Marconi Padial. 
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de transformação e ampliação, assim como retrocessos. Partindo dessa compreensão os 

direitos humanos de crianças e adolescentes são decorrentes da luta histórica dos 

movimentos sociais no Brasil e a partir da Constituição Federal de 1988, se instituiu a 

Doutrina de Proteção Integral. 

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da criança e do Adolescente (ECA) têm 

como prerrogativas a garantia de crianças e adolescentes como sujeitos em situação 

peculiar de desenvolvimento e prioritários nos planejamentos e execução das políticas 

sociais; conquistas coletivas, mas que estão em constante disputa em uma sociedade 

capitalista que possui uma cultura hegemonicamente moralizante e de difícil ruptura 

com o conservadorismo. Nesse movimento contraditório entre as garantias legais e os 

antagonismos sociais, conquistamos as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (2012), que ancoram os princípios da educação em direitos humanos 

nos ambientes educacionais. 

O Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Crianças, Adolescentes e Famílias 

(GCAF/Unifesp), em parceria com o Núcleo da Criança e Adolescente/NCASGD/PUC-

SP, promoveram, em 2020, o “Ciclo de Debates sobre os 30 anos do ECA”, e contou 

com a participação das crianças de diferentes espaços, como o Instituto Camará Calunga 

de São Vicente/SP e na cidade de São Paulo, integrantes dos Centros de Defesa da 

Criança e do Adolescente (CEDECA) Sapopemba e Interlagos/SP e CCA Arte na Rua, 

que apresentaram em suas falas, suas realidades, suas vivências, ressaltando a ausência 

de participação nos processos das políticas sociais nas três décadas de implementação 

do ECA. Essas reflexões guiaram a construção do Projeto de Extensão Universitária 

„Vozes das Crianças, Adolescentes e Jovens: Educação em Direitos Humanos‟, cujo 

objetivo é promover a educação em direitos humanos com crianças, adolescentes e 

jovens, por meio da práxis da Educação Popular.  

A Extensão iniciou-se com a formação das/os extensionistas dos cursos de educação 

física, psicologia, serviço social e terapia ocupacional da Unifesp; e trouxe diversos 

elementos teórico-metodológicos para subsidiar o Projeto. As temáticas das opressões 

como o racismo estrutural, o machismo, patriarcado, lgbtfobia, o capacitismo, doutrina 
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de proteção integral, atuação em rede, e Educação em Direitos Humanos constituíram a 

formação processual. O projeto pautou-se pela utilização de diferentes linguagens, de 

acordo com o interesse dos grupos que participaram do Projeto; construíram-se 

coletivamente processos que expressassem o território em questão, de forma a romper 

com o modelo adultocentrista e assegurar o espaço de compartilhamento de reflexões, 

expressões e indagações das crianças, adolescentes e jovens. Assim, o Projeto foi 

edificado por meio da teoria do conhecimento do educador Paulo Freire (2020), de 

modo a assegurar as vozes das crianças e adolescentes, como forma elementar de 

desenvolver a Educação em Direitos Humanos, a partir de suas realidades sociais e dos 

territórios de vida. 

Objetivos 

Socializar as experiências adquiridas, por meio do Projeto da Extensão Universitária 

„Vozes das Crianças, Adolescente e Jovens: Educação em Direitos Humanos‟ e 

problematizar a práxis educativa emancipadora que possibilita o desvelamento crítico da 

realidade. 

Materiais e Métodos 

O processo metodológico foi fundamentado na teoria do conhecimento da Educação 

Popular, a partir dos Círculos de Cultura (FREIRE, 2020), incorporando os marcadores 

sociais e a interseccionalidade de raça/etnia, classe e gênero como elementos de análises 

das vivências das crianças, adolescentes e jovens. 

Resultados, discussões e análises 

A Extensão encontra-se consolidada em sete territórios entre a Região Metropolitana da 

Baixada Santista e a cidade de São Paulo/SP. Cada espaço possui, em média, dez 

participantes. Englobando um público dos 6 aos 17 anos. 

As expectativas eram as mais diversas e variadas possíveis; primeiramente pela 

apreensão da importância do projeto e por ser algo inovador e diferente para os/as 

extensionistas. 

A formação trouxe diversos elementos e subsídios para que os/as extensionistas, 

divididos a partir de um espaço de parceria, de acordo com a faixa etária e as diferentes 
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linguagens, pudessem pensar e planejar as atividades que seriam executadas nos 

Círculos de Cultura. Todos os percursos educativos foram planejados e fundamentados 

nas Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos (2012), na perspectiva da 

Educação Popular (2020) e no processo histórico do movimento pelos direitos humanos 

de crianças e adolescentes (PINI, 2011), apreendidos na formação realizada. Contudo, 

todas as atividades, de alguma forma, adequaram-se a partir do contato inicial com as 

crianças e adolescentes. Os Círculos de Cultura foram adaptados aos seus anseios e suas 

expectativas, ou seja, a partir da Leitura do Mundo (FREIRE, 2007) das/os participantes 

e extensionistas. Assim, semanalmente, realizaram-se reuniões entre os/as 

extensionistas e coordenação, nas quais compartilharam-se as impressões, dificuldades, 

angústias do processo da extensão, de modo que as trocas de experiências não se 

restringissem somente aos círculos, mas também como forma de apropriação direta pela 

própria experiência do/a extensionista. 

Refletir sobre a Educação em Direitos Humanos é assegurar a memória histórica das 

lutas sociais e, sobretudo, a incorporação da práxis teórico-metodológica dessa 

educação (PINI; SILVA, 2020), sendo enriquecedora a nossa apreensão, principalmente 

pela construção de processos de reciprocidades. Escutar as vozes das crianças e dos 

adolescentes é buscar romper com a cultura de que crianças e adolescentes não possuem 

um posicionamento ético-político como sujeitos sociais.  

Assim, fomos construindo coletivamente a visão de sujeitos de direitos e 

transformadores do seu tempo e de sua própria história. A extensão trouxe elementos 

basilares para a compreensão do desafio da cultura política nos 31 dos ECA, sobre a 

forma como as crianças e adolescentes são tratadas na lógica capitalista, tendo em vista 

que na lógica da reprodução de valores, elas são vistas como futura mão de obra para o 

mundo precarizado do trabalho.  

Outro elemento importante foi garantir, no modo remoto, o Círculo de Cultura. Foi 

necessário pensar e criar formas de interação e participação, uma vez que os/as 

participantes possuem diversas atividades escolares e que a Extensão teria que buscar 

um eixo diferente do processo de compartilhamento de experiências, para assegurar, 
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dentro das possibilidades, a interação por meio do Círculo de Cultura virtual. Percebeu-

se também, que o direito à conectividade é violado centralmente nos grupos populares. 

Considerações 

Planejar, executar e compreender a dinâmica da Extensão de forma remota não foi fácil, 

mas a devolutiva e o aprendizado entre nós extensionistas, e as devolutivas em cada 

Círculo de Cultura dos/as participantes foram extremamente gratificantes.  

Dessa forma, compreendemos que existem outras formas de abordar o processo 

educacional que não seja pautado em uma práxis mercadológica. Dito isso, destacamos 

que, para além de ouvir, devemos estar propensas/os a uma escuta qualificada, que 

permita que as crianças e adolescentes sejam protagonistas das suas realidades, das suas 

histórias; que possam socializar suas experiências sem um olhar conservador e um 

estigma adultocêntrico, assegurando suas falas e diálogos. A Educação em Direitos 

Humanos pressupõe também compreendermos que a participação política e democrática 

das/os participantes, refletida nos percursos educativos, se estenderá à reformulação do 

Projeto de Extensão abarcando suas visões e anseios. 
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Resumo 
 
A gestão de negócios sociais apresenta inúmeros desafios, sendo um deles entender 
como aplicar os conhecimentos de administração tracionais em negócios com fins 
socias. Visando auxiliar líderes e gestores de Organizações não Governamentais e 
Instituições sem Fins Lucrativos localizadas na cidade de Santa Maria – RS, 
desenvolveu-se o evento Saber Social. O Saber Social é um evento gratuito de 
capacitação em conhecimentos de gestão organizacional e marketing estratégico voltado 
para instituições sociais, realizado desde 2018, em 2021 pretende-se realizar a sua 
primeira edição em formato virtual.  
 
Palavras-chave: ONGs; Marketing social; Negócios sociais. 

 

 

Introdução 

A definição teórica de marketing social nasceu e se popularizou nos anos 70 a partir de 

uma concepção realizada pelos autores Philip Kotler e Gerald Zaltman. Os autores, 

Kotler e Zaltman (1971) perceberam que o marketing tradicional podia ser usado para 

além da venda de produtos e serviços, havendo possibilidade de sua aplicação para a 

venda de ideais e comportamentos em prol do benefício social. Essa ideia de aplicação 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
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das atividades de marketing tradicional para um propósito que beneficia o social gerou a 

percepção do que se caracteriza como marketing social. Portanto, entende-se que os 

negócios sociais possuem atividades e princípios que podem ser equivalentes aos de 

administração de empresas regulares, tornando-se igualmente necessária a aplicação e o 

desenvolvimento de ferramentas de gestão e de marketing estratégico para a 

administração dos negócios sociais.  

Porém, nem sempre as instituições sociais não governamentais e as instituições sem fins 

lucrativos possuem recursos ou conhecimento teórico e conhecimento técnico acerca da 

existência dessas ações de gestão e de como realiza-las, essa necessidade de suporte aos 

negócios sociais originou a ideia do Evento Saber Social, que busca, através da 

realização de eventos para ONGs e Instituições sem Fins Lucrativos da cidade de Santa 

Maria – RS, capacitar membros que atuam em negócios sociais a realizarem ações de 

marketing e gestão estratégica. O evento é desenvolvido pelo Grupo de Extensão e 

Estudos em Marketing (GEM), inserido ao Curso de Administração e ao Programa de 

Pós Graduação em Administração, vinculado ao Departamento de Ciências 

Administrativas do Centro de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Federal de 

Santa Maria. 

Atualmente, faz-se cada vez mais importante o papel dessas organizações na sociedade. 

Entretanto, ao renunciar a lucratividade como um objetivo, também se renuncia a 

possibilidade de ter ganhos garantidos contínuos e necessários para a manutenção do 

negócio. Sendo necessários conhecimentos de gestão de empresas e de marketing 

estratégico para saber como gerir esses momentos de déficit financeiro e de como e 

quando agir para arrecadar os recursos necessários para a sobrevivência do negócio. 

Portanto, visando minimizar e evitar prejuízos organizacionais através da capacitação 

dos gestores em atividades administrativas, eventos como o Saber Social fazem-se 

importantes. 
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Objetivos 

O objetivo geral do Evento Saber Social consiste na: promoção de um espaço de troca 

de conhecimentos entre os gestores de diversas ONGs da cidade de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. Dentre os objetivos específicos, são propostos: I. Possibilitar às ONGs 

um espaço de compartilhamento de competências voltadas as áreas de marketing, 

finanças, contabilidade e gestão; II. Desenvolver conhecimentos inerentes às atividades 

fins das ONGs; e III. Possibilitar às ONGs um espaço de compartilhamento de ideias. 

 

Materiais e Métodos   

Em 2021, o evento será realizado em outubro de forma online e deverá atingir 

primordialmente as organizações sem fins lucrativos da cidade de Santa Maria, mas 

contará com uma seção temática voltada para que os alunos do curso de Administração 

da Universidade Federal de Santa Maria tomem conhecimentos dessas organizações, 

bem como que competências podem desenvolver ao se voluntariarem para participar 

delas. Em sua última edição o evento teve uma expectativa de 50 pessoas, estimando 2 

representantes por organização, espera-se em 2021 um público igual ou superior. Ao 

encerramento do evento, visando proporcionar um ambiente de compartilhamento de 

conhecimento e a melhoria da gestão das organizações, almejamos aplicar uma pesquisa 

de satisfação e obter um grau acima de noventa por cento, sinalizando um potencial de 

impacto positivo na gestão das ONGS, contribuindo para o melhor desempenho na 

execução de suas funções.  

 

Resultados esperados 

Espera-se através da realização do Evento Saber Social: (1) Contribuir com o 

crescimento e desenvolvimento das organizações sociais atuantes na cidade de Santa 

Maria; (2) Contribuir com a instrução dos gestores de organizações socias, através do 
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compartilhamento de conhecimentos administrativos, tendo foco as áreas de marketing, 

finanças, contabilidade e gestão; (3) Contribuir na visibilidade e relevância das 

organizações socias atuantes na cidade de Santa Maria através do fortalecimento de suas 

capacidades organizacionais; (4) Contribuir com o fortalecimento da rede de 

organizações sociais existentes na cidade de Santa Maria ao proporcionar um ambiente 

de troca; (5) Estimular o uso dos princípios e técnicas de marketing tradicional em 

organizações sociais. 

 

Considerações  

A edição de 2021 ainda está em fase de planejamento, mas já se espera que o evento 

cumpra seu objetivo principal de possibilitar às ONGs um espaço de capacitação de 

competências voltadas as áreas de marketing, finanças, contabilidade e gestão, assim 

como propiciar um fórum para debate entre os líderes e gestores das organizações com 

troca de conhecimentos e ideias entre os mesmos, fortalecendo a rede de negócios 

sociais da cidade de Santa Maria.  

 

Referências 
 
KOTLER, P.; ZALTMAN, G. Social Marketing: An Approach To Planned Social Change. 
Journal of Marketing, v. 35, n. 3, p. 3-12, 1971. 
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Resumo  

A pandemia da COVID-19, que assolou todo o globo, afetou diretamente o 

funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão das universidades. Visto 

isso, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia ocupacional (COFFITO) permitiu 

que a fisioterapeutas realizassem a telessaúde, por meio da Resolução nº 516/2020, 

publicado em 20 de março de 2020. Alguns projetos de extensão de universidades 

apresentaram viabilidade para retorno das atividades. Dentre eles, o Programa de 

Extensão Saúde do Trabalhador reorganizou suas atividades para que fosse possível o 

retorno das atividades. O atendimento remoto se tornou um meio de adaptação 

importante para a área da Fisioterapia em tempos de pandemia e distanciamento social. 

 

Palavras-chave: Telerreabilitação; Saúde do Trabalhador; Extensão; Fisioterapia. 
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Introdução 

 

A pandemia da COVID-19, que assolou todo o globo, afetou diretamente o 

funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão das universidades. O 

distanciamento social, como medida preventiva, exigiu adaptações do método 

tradicional – presencial – de ensino/pesquisa/extensão, a fim de preservar a saúde 

coletiva e, concomitantemente, dar continuidade nas atividades das instituições 

educacionais. Nesse contexto, tanto os alunos e professores/pesquisadores, bem como a 

comunidade que era assistida pelos projetos das universidades foram afetados em suas 

atividades. 

Visto isso, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia ocupacional 

(COFFITO) permitiu que a fisioterapeutas realizassem a telessaúde, por meio da 

Resolução nº 516/2020, publicado em 20 de março de 2020. Antes desse período, a 

realização de fisioterapia de forma não presencial era proibida no Brasil, como 

determinado no Artigo 15, inciso II do código de ética e deontologia. Essa nova 

resolução do COFFITO permite a realização da telessaúde por meio da teleconsulta, que 

é definida como uma consulta clínica realizada pelo fisioterapeuta, por 

telemonitoramento, que é definido domo o acompanhamento à distância de pacientes 

atendidos previamente de forma presencial e ambos, devem ser registrados pelo 

profissional, e por teleconsultoria, que é a comunicação entre profissionais, gestores e 

outros interessados da área da saúde visando esclarecer dúvidas sobre procedimentos 

clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Assim, alguns 

projetos de extensão de universidades apresentaram viabilidade para retorno das 

atividades. 

Dentre eles, o Programa de Extensão Saúde do Trabalhador reorganizou suas 

atividades para que fosse possível o retorno das atividades. Esse programa conta com 

quatro ações: I) a fisioterapia e recuperação físico-funcional de trabalhadores com 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT); II) um grupo de 

autocuidado para os trabalhadores com DORT; III) um grupo de estudos sobre saúde e 

reabilitação de DORT em trabalhadores; e IV) fisioterapia aquática para os 

trabalhadores com DORT. Esse programa visa ofertar atendimento de fisioterapia com o 

foco no retorno ao trabalho a trabalhadores afastados por causa de DORT. Atualmente, 

duas (I e III) das quatro ações são viáveis para retorno das atividades e com isso fazer 

da telerreabilitação uma forma de inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho. 
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Objetivos 

 

Identificar e descrever a telefisioterapia no Programa de Extensão Saúde do 

Trabalhador perante a pandemia de COVID-19. 

 

Materiais e Métodos 

 

Trata-se de um estudo descritivo do Programa de Extensão Saúde do 

Trabalhador do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (CEFID/UDESC). 

 

Resultados 

 

 A telerreabilitação ocorre por meio de intervenções virtuais. Para isso é utilizada 

a plataforma WhatsApp para os atendimentos dos pacientes (ação I) e as plataformas 

Zoom, Skype ou Google Meet para a realização do grupo de estudos (ação III). Desde 

março de 2020 até o momento, participaram 12 alunos de graduação da 4ª a 10ª fases do 

curso de fisioterapia, 4 fisioterapeutas, alunas do programa de pós-graduação em 

fisioterapia e um fisioterapeuta. Os atendimentos ocorrem de maneira síncrona por 

videochamada uma vez por semana, com duração de 40-60 minutos e a fim de 

monitorar a adaptação das atividades propostas é realizado um telemonitoramento por 

contato telefônico ou por mensagem de texto de forma assíncrona. 

 Neste mesmo período foram atendidos 15 pacientes, somando 574 atendimentos 

e 7 pacientes tiveram alta. Os acometimentos dos pacientes atendidos no programa estão 

demonstrados no gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Condições clínicas dos pacientes atendidos no Programa de Extensão Saúde do Trabalhador 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Considerações  

O atendimento remoto se tornou um meio de adaptação importante para a área 

da Fisioterapia em tempos de pandemia e distanciamento social. Através disso, foi 

possível prestar assistência fisioterapêutica e orientações aos 

trabalhadores participantes do Programa de Extensão Saúde do Trabalhador.  
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Resumo 
 
Objetivos: relatar a construção de um vídeo educativo referente a prevenção de quedas 
e fraturas em idoso. Método: A construção do vídeo educativo foi realizada uma busca 
nas bases de dados Pubmed e Google Scholar sobre o tema central do projeto, desta 
forma identificou-se guidelines e diretrizes sobre o tema. A construção do vídeo 
informativo ocorreu com base nas três fases da produção: pré-produção, produção e 
pós-produção. Resultado e discussão: as mídias sociais podem ser utilizadas para 
difundir tecnologias educacionais, pois afetam um maior número de pessoas, 
modificando comportamentos. Considerações Finais: Os materiais elaborados no 
projeto mostraram-se como potenciais instrumentos auxiliares na orientação de idosos e 
seus cuidadores, contribuindo como ação de prevenção de quedas, e, também, promoção 
de saúde e qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Quedas e Fraturas; Vídeo Educativo; Educação em saúde; Idosos. 
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O envelhecimento da população é um importante fator de risco à incidência de 

fraturas, pois o avanço da idade é proporcional às alterações fisiológicas que propiciam 

quedas, como: diminuição da acuidade visual e auditiva, redução da adaptação ao 

escuro e à distância, distúrbios vestibulares de equilíbrio, aumento do tempo de reação 

ao perigo e alterações de postura e marcha (SOARES, MELLO, SILVA, NUNES 

2015). As fraturas são a principal consequência das quedas, e sua incidência tem 

aumentado progressivamente em associação à transição demográfica, sendo considerado 

um problema de saúde pública ao gerar elevado custo social e econômico (TRAFTON, 

2018; MACEDO et al., 2019; STOLT et al., 2020).  

Com o avançar da idade aumenta o risco de quedas, consequência essa que pode 

atingir tanto os familiares, quanto os idosos, ocasionando no aumento da necessidade de 

hospitalização, pois muitas vezes apresentam fraturas em decorrência da queda, se 

tornam problemas clínicos e de saúde pública, pela incidência, complicações para a 

saúde e pelos altos custos assistenciais. Portanto é importante realizar a educação em 

saúde com idosos e seus cuidadores, para isso utilizar materiais educativos construídos 

coletivamente, de caráter multiprofissional, pode auxiliar na prevenção de quedas e 

promover qualidade de vida. 

Objetivos 

Relatar a construção de um vídeo educativo referente a prevenção de quedas e 
fraturas em idoso.   

Metodologia 

Este trabalho é parte do projeto guarda-chuva denominado: “Condições de vida e 

saúde de idosos hospitalizados na perspectiva da integralidade do cuidado” e trata-se de 

uma proposta de intervenção pautada na educação em saúde para idosos e seus 

cuidadores com foco na prevenção de quedas.  

O público alvo da intervenção foram os profissionais da equipe 

multiprofissional, idosos internados e seus cuidadores. Para construir o vídeo educativo, 

primeiramente, foi realizada conversa com profissionais da equipe multiprofissional da 

Unidade de Internação Cirúrgica, como enfermeiros, fisioterapeuta e nutricionista 
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visando conhecer os protocolos e orientações utilizados pela equipe para orientar os 

usuários idosos.  

A construção do vídeo educativo baseou-se em três perguntas principais, 

conforme proposto por Almeida (2017): O que vou ensinar? Para quem vou ensinar? 

Como vou ensinar? Tais questões foram consideradas no momento da elaboração, 

realizando-se esses questionamentos ao definir a abordagem. 

 Para embasar cientificamente a construção dos materiais foi realizada uma 

busca nas bases de dados Pubmed e Google Scholar sobre o tema central do projeto, 

desta forma identificou-se guidelines e diretrizes sobre o tema. A construção do vídeo 

informativo ocorreu com base nas três fases da produção, propostas por Fleming, 

Reynolds e Walace (2009): pré-produção, produção e pós-produção.  

A fase de pré-produção consistiu na elaboração do roteiro do vídeo, que foi 

pautado nas informações encontradas na etapa de busca à literatura. A partir do roteiro, 

foi elaborado o storyboard (instrumento de organização gráfica em que o roteiro e um 

esboço das cenas que compõem o vídeo são reunidos) e com a colaboração de uma 

profissional publicitária, voluntária no projeto, foram executadas as etapas seguintes: a 

de produção do vídeo (momento de gravação) e de pós-produção (edição e finalização). 

Para a etapa de produção, contou-se com a participação de residentes multiprofissionais 

dos núcleos da farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição. 

Resultados, discussão e análises 

 Mídias sociais são plataformas que permitem a expressão e o compartilhamento 

de sentimentos e opiniões, além do engajamento em torno de causas e problemas 

comuns, passaram mediar interações em que cada um se torna ator ativo da 

comunicação e da relação com os demais na busca por produtos, pessoas, serviços e 

informações (LI et al., 2021). Considerando o alcance das mídias sociais na vida 

cotidiana, profissionais e pesquisadores da área da saúde têm utilizado essas plataformas 

para educar pessoas sobre doenças específicas (SOUZA et al., 2020), orientar sobre 

cuidados paliativos domiciliares (OLLER-ARLANDIS & OLLER- ARLANDIS, 2017) 

ou dar visibilidade à identidade profissional (LIMA et al., 2020).  
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No que tange a educação em saúde, as mídias sociais podem ser utilizadas para 

difundir tecnologias educacionais, pois afetam um maior número de pessoas, 

modificando comportamentos, desta forma, optou-se por produzir um vídeo simples, em 

que as alunas de residência atuavam como protagonistas e interagiam diretamente com o 

espectador fazendo perguntas e explicações, em linguagem informal, com o objetivo de 

facilitar a compreensão das informações transmitidas. Ao mesmo tempo, surgiam na 

tela ilustrações, visando criar conexão entre as informações e a realidade do indivíduo. 

 Sá et al. (2020), afirma que um vídeo de educação em saúde para prevenção de 

quedas em idosos mostrou-se relevante, podendo ser utilizado como recurso tecnológico 

de ensino. Os autores destacaram a necessidade de investigação da efetividade desta 

intervenção com idosos. A utilização de um vídeo informativo como uma estratégia 

diferenciada, pode atuar como uma ferramenta facilitadora do processo de educação em 

saúde para os profissionais da equipe multiprofissional. Além disso, espera-se que esse 

instrumento gere conexão entre o espectador e os profissionais de saúde, contribuindo 

para a melhor assimilação e compreensão das informações aos idosos e seus cuidadores, 

e a partir disso, transmita segurança e autonomia nos cuidados. 

Considerações Finais 

As mídias sociais, como o YouTube, são um novo ambiente a ser explorado pela 

enfermagem e pela área da saúde para o desenvolvimento de ações educativas. Os 

materiais elaborados no projeto mostraram-se como potenciais instrumentos auxiliares 

na orientação de idosos e seus cuidadores, contribuindo como ação de prevenção de 

quedas, e, também, promoção de saúde e qualidade de vida. Abordar temas ainda pouco 

difundidos e explorados podem ter maior visibilidade se forem abordados por 

tecnologias educacionais que considerem a linguagem e recursos que chamam mais 

atenção da população.   
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Resumo 
 
O trabalho propõe apresentar as possíveis contribuições do arquiteto e urbanista na 
prestação de assessoramento técnico em urbanismo em ocupações espontâneas. Nesse 
sentido, busca-se analisar a produção do espaço urbano da Vila Resistência, em Santa 
Maria (RS), para compreensão do ambiente construído e de aspectos intrínsicos à 
construção da paisagem, tais como: sociais, culturais e econômicos, para que, dessa 
forma, seja possível propor melhorias urbanísticas coesas com o contexto local. 
 
Palavras-chave: Espaço urbano; Assesoramento técnico; Ambiente construído. 
 
 
Introdução 

A pesquisa é vinculada ao projeto de extensão universitária denominado 

“Programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social e Reurbanização 

de Assentamento Humano Precários da UFSM (ATHIS/REURB – UFSM)”, 

coordenado pelo docente Edson Luiz Bortoluzzi da Silva, e é desenvolvida no eixo de 

urbanismo que promove uma discussão sobre o espaço urbano e objetiva propor 

melhorias urbanísticas ao assentamento precário que possibilitem a elevação da 

qualidade do ambiente urbano e, consequentemente, maior qualidade de vida à 

população. 
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Assentamento Humano Precários da UFSM (ATHIS/REURB – UFSM), e-mail: araujofkayan@gmail.com. 
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4 Professor associado do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, e-mail:  
edson.bortoluzzi@ufsm.br.  
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O trabalho se alinha ao Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e 

Inclusão, no qual se propõe uma discussão sobre o “direito à cidade”. Nesse contexto, 

debruça-se o estudo sobre a produção espacial da Vila Resistência e indicadores de 

qualidade do ambiente urbano para entender as fragilidades e carências da comunidade 

no âmbito urbanístico. Portanto, a discussão se concentra na caracterização do território 

urbano e na necessidade de melhorias urbanísticas que democratizem os espaços livres e 

assegurem o direito à cidade às comunidades desassistidas pelo poder público.  

Objetivos 

O trabalho tem como objetivo geral a realização de um ensaio de assessoramento 

técnico em urbanismo na Vila Resistência, em Santa Maria (RS), para propor melhorias 

urbanísticas coesas com o contexto local que possibilitem elevação na qualidade do 

ambiente urbano e de vida da população. 

Nesse sentido, tem-se os seguintes objetivos específicos:  

a) Compreender o ambiente construído e suas especificidades;  

b) Promover metodologias participativas no processo de planejamento urbano;  

c) Capacitar a população na produção de materiais e no gerenciamento de 

processos de intervenção urbana colaborativa em espaços livres. 

 Materiais e Métodos  

A pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2) provocou adaptações na metodologia 

de pesquisa, portanto, para o desenvolvimento deste trabalho foi aproveitado parte dos 

dados coletados por meio de questionários e entrevistas por equipes de pesquisa que 

também integram esse programa de extensão universitária e visitas exploratórias, nesse 

primeiro momento. Na sequência, pretende-se aplicar uma pesquisa experimental com 

base em um protótipo urbano a ser desenvolvido em colaboração com a comunidade em 

período pós-pandêmico.    
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A última etapa tem por objetivo realizar uma avaliação pós-ocupação, para isso 

se aplicará uma abordagem multimétodos para avaliar o desempenho do ambiente 

construído e, com isso, analisar os resultados para propor adequações ou novas 

alternativas ao protótipo urbano.     

Resultados, discussão e análises 

Observa-se que as práticas de intervenção urbana colaborativa nas cidades se 

popularizam cada vez mais como resposta à inércia do Poder Público às demandas 

locais, de construção identitária e senso de pertencimento ao lugar. Para Arruda (2017, 

p. 502), a intervenção urbana pode ser compreendida como “espaço modificado pelo 

trabalho humano na escala da cidade, com caráter artístico e/ou arquitetônico, que atua 

fora dos circuitos oficiais como medidas de reconquista do espaço público”.  

A Lei de assistência técnica em Arquitetura e Urbanismo (Lei nº 11.888, de 24 

de dezembro de 2008), que contempla pessoas de baixa renda, busca a participação 

ativa do técnico (Arquiteto e Urbanista) no processo de projeto em habitação de 

interesse social, com campo de atuação também estendido ao urbanismo, de forma a 

garantir a contribuição social da classe profissional e de serviço público à população 

(BRASIL, 2008). Isto é, pode ser considerada como ferramenta de acesso público e 

gratuito à uso da população para melhora da qualidade de vida.  

A Vila Resistência ocupou uma gleba de domínio da Prefeitura de Santa 

Maria/RS sem nenhum assessoramento técnico que orientasse a forma de ocupação e 

uso do terreno, isso provocou a supressão dos espaços livres por habitações sem 

reservar espaços à equipamentos públicos. Nesse contexto, discute-se sobre os espaços 

livres da Vila Resistência a partir de um programa de assessoramento técnico 

promovido pela UFSM.  

A proposta do trabalho é a prestação de serviço social em arquitetura e 

urbanismo à comunidade por meio de um ensaio de assessoramento técnico em 

urbanismo e, dessa forma, contornar ou mitigar problemáticas urbanas emergentes no 
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local como: acúmulo de resíduos sólidos, carência em equipamentos públicos de lazer 

(Figura 1) e a falta de infraestrutura urbana, que comprometem a qualidade de vida da 

população e distanciam a população do direito à cidade.  

Figura 1 – Campo de futebol improvisado, Vila Resistência, Santa Maria (RS). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo dos autores. 

Para Araújo (2019), a atualização de práticas de assistência técnica em 

Arquitetura e Urbanismo busca olhar a população não somente como público-alvo, mas 

como colaborador em um processo que exige a soma de experiências, vivências e a 

construção de um diálogo para a entrega de um produto que atenda às necessidades da 

população da melhor forma possível em consonância com diretrizes, objetivos e 

interesses do estado, preconizadas em leis urbanas, para ordenamento do uso e ocupação 

do solo, assim como para qualidade do ambiente urbano e de vida da população.  

Considerações  

A participação do Arquiteto e Urbanista em projetos colaborativos no espaço 

público contribui para a democratização do processo participativo de planejamento e 

construção e tange aspectos urbanos e sociais não exercitados pela comunidade em 

geral. Entretanto, para a valorização desse profissional em projetos sociais devem ser 
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tomadas medidas para romper paradigmas relacionados a profissão e, assim, iniciar uma 

desconstrução de informações superficiais que nada contribuem para o êxito de ações 

colaborativas.  

Criar uma ponte entre o técnico e a comunidade, nesse contexto, é possível a 

partir da vivência e imersão do profissional nos problemas coletivos do local, 

comunicação direta e acessível com a população; intercâmbio de experiências e 

disseminação de informações, principalmente à quem não costuma buscá-la. Ambas as 

partes precisam estar esclarecidas quanto à função, necessidade e importância de cada 

ator social nesse processo de construção colaborativo.  

O Arquiteto e Urbanista precisa ser visto como parte do processo, mas de peso 

igual nas tomadas de decisão, cujo propósito é utilizar o conhecimento técnico  

concernente a sua formação para melhorar a qualidade de vida da população sem 

sobrepor interesses próprios, políticos ou de grupos isolados às necessidades reais da 

comunidade, ao potencial local, e a diferentes contextos que coexistem na cidade. Mas 

também, o Arquiteto e Urbanista deve ver a comunidade como colaborador ativo e 

imprescindível nesse processo. 
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Resumo 

Este estudo objetivou descrever o perfil das pessoas físicas que realizaram a destinação 
do Imposto de Renda 2021, ano-calendário 2020, para Santa Maria/RS. Adotou-se uma 
metodologia quantitativa, descritiva e de levantamento. Os resultados apontam que 
menos de 3% dos possíveis destinadores destinam o imposto. O perfil compreende, de 
modo geral, ambos os sexos, com idades entre 50 e 59 anos, sendo a principal ocupação 
constituída por médicos. O Fundo da Criança e do Adolescente recebeu um montante 
maior de recursos. Além disso, a maior parte das destinações corresponde a valores 
abaixo de R$ 500,00. O estudo contribui para o entendimento sobre quem realiza a 
destinação para os fundos do município pesquisado, auxiliando no desenvolvimento das 
posteriores campanhas de incentivo à destinação deste tributo. 

Palavras-chave: Educação Fiscal; Função Social do Tributo; Extensão. 

Introdução 

O Imposto de Renda é um tributo de competência da União, destinado aos cofres 
públicos e cobrado pela Receita Federal do Brasil (RFB). É uma forma de mensurar os 
ganhos e gastos dos cidadãos e organizações, avaliando a evolução patrimonial dos 
indivíduos e entidades, podendo incidir sobre a Pessoa Física (IRPF) ou sobre a Pessoa 
Jurídica (IRPJ) (BRASIL, 1995). 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2 Professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e-mail: cristiane.kruger@ufsm.br  
3 Estudante do Curso de Ciências Contábeis da UFSM, e-mail: antoniomateus668@gmail.com 
4 Estudante do Curso de Ciências Contábeis da UFSM, e-mail: melogabrielsouza@gmail.com 
5 Estudante do Curso de Ciências Contábeis da UFSM, e-mail: kemmerichguilherme@gmail.com 
6 Contadora, representante do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria, e-mail: 
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Para a pessoa física, com base na apuração da renda declarada, tem-se a 
possibilidade de destinar até 6% do imposto devido para os fundos municipais, 
estaduais e nacionais da criança e do adolescente ou aos fundos dos idosos, ajudando 
projetos e ações protetivas que asseguram a integridade, a dignidade e o 
desenvolvimento dessas pessoas. As pessoas físicas podem destinar até 3% para os 
Fundos do Idoso e até 3% para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Delimitando a pesquisa para os fundos municipais de Santa Maria/RS, 
questiona-se: Qual o perfil das pessoas físicas que destinaram o imposto de renda/2021, 
no ano-calendário 2020? Diante disso, neste estudo busca-se descrever o perfil das 
pessoas físicas que realizaram a destinação do Imposto de Renda 2021, ano-calendário 
2020, para Santa Maria/RS. O estudo é justificado pela relevância que a temática de 
destinação do imposto de renda apresenta enquanto mecanismo para uma maior 
equidade social.  
 
Metodologia 

Vergara (2015) classifica a pesquisa quanto à abordagem do problema, dos 
objetivos e dos procedimentos técnicos. Deste modo, para a abordagem do problema 
esta pesquisa é quantitativa, quanto aos objetivos é descritiva e quanto aos 
procedimentos técnicos é uma pesquisa de levantamento. A abordagem quantitativa 
pode ser usada em estudos de aglomerados de dados e de conjuntos demográficos, 
partindo de um contexto a ser descoberto, e construída a partir de um fenômeno social 
(SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2013), o que justifica o presente enquadramento 
científico. 

Na pesquisa descritiva, conforme Gil (2002), o alvo do pesquisador é descrever 
as variáveis que impactam o objeto de estudo e ao mesmo tempo fazer uma descrição da 
condição do mesmo, o que corrobora a esta pesquisa. Ainda, quanto aos procedimentos 
técnicos a pesquisa é de levantamento, que para Gil (2019) é caracterizada pelo 
levantamento direto dos dados pesquisados. 

Os dados foram obtidos junto à RFB, em conjunto com o Programa Municipal 
de Educação Fiscal de Santa Maria (PMEFSM), no início de julho/2021. Os dados 
coletados contemplaram características sobre o sexo, residência, profissão e valores 
destinados aos fundos, com base nas declarações do IRPF 2021, entregues dentro do 
prazo (31/05/2021). Com o auxílio de uma planilha eletrônica os dados foram 
tabulados, sendo posteriormente analisados de modo descritivo, por meio de gráficos. A 
seguir os resultados são apresentados. 
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Resultados 

Para o ano-calendário de 2020, em Santa Maria obteve-se um montante 
arrecadado de mais de R$ 1,795 milhões para os Fundos do Idoso (R$ 850 mil) e da 
Criança/Adolescente (R$ 943 mil). No Quadro 1 constam as informações sobre a 
quantidade de declarações e destinações para o município pesquisado. 

Quadro 1 - Declarações e destinações 
A Total de declarações entregues em Santa Maria até o dia 31/05/2021 67.903 
B Declarações no modelo por deduções legais 29.193 
C Total Destinadores para SM 970 
D Pessoas de SM que destinaram para SM 829 

E=(D/B) Percentual das Declarações (deduções legais) que destinaram para SM 2,84% 
F=(C-D) Pessoas de fora de SM que destinaram para SM 141 

G Destinações para o Fundo Municipal do Idoso 622 
H Destinações para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 759 

I=(G+H) Total de Destinações considerando os dois fundos 1.381 
Fonte: Dados obtidos da Receita Federal (2021). 

Conforme Quadro 1, do total de declarações pelo modelo de deduções legais 
entregues em Santa Maria/RS (29.193), menos de 3% dos santa-marienses (829), que 
poderiam destinar, direcionaram parte de sua renda para algum dos fundos do 
munícipio, seja do Idoso ou da Criança/Adolescente. Isso revela uma oportunidade para 
atuação da extensão em educação fiscal. Nota-se ainda que o fundo da Criança e do 
Adolescente recebeu maior quantidade de declarações (759) o que corrobora ao maior 
valor angariado. 

Quanto ao perfil dos 970 destinadores (Quadro 1), 49,4% são mulheres e 50,6% 
são homens, o que revela homogeneidade entre as pessoas físicas que destinam o 
imposto renda para o município. Na Figura 1 consta a faixa etária e sexo dos 
destinadores. 
 
Figura 1 - Faixa etária e sexo dos destinadores 

 
Fonte: Dados obtidos da Receita Federal (2021). 
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De modo geral a faixa de idade que mais destina se encontra entre os 50 e 59 

anos (Figura 1). As mulheres mais destinam entre os 40 e 59 anos e os homens dos 50 
aos 69 anos. Ainda, verificou-se que o doador mais novo possuía 15 anos e o mais velho 
98. 

Houveram declarantes de oito Estados e do Distrito Federal, sendo o RS com o 
detentor da maior representatividade (96,5%), seguido de SC (1,4%), SP (1%) e o do 
DF (0,4%). Em menor volume, destinaram ainda pessoas do RJ, PA, RN, PE e PR, 
sendo que 0,1% não informaram de onde são. Dos declarantes do RS, 90,2% são de 
Santa Maria, 4,5% de Porto Alegre e o restante pertencente a outros 33 municípios. 

As ocupações profissionais dos declarantes são evidenciadas na Figura 2. 

Figura 2 - Ranking das 10 ocupações com maior quantidade de destinações 

 
Fonte: Dados obtidos da Receita Federal (2021). 
 

Na Figura 2, de um total de 64 ocupações, foram elencadas as 10 profissões com 
maior quantidade de destinações. Dentre as ocupações informadas em primeira posição 
consta a classe médica (212), seguida dos professores de ensino superior (124) e dos 
dirigentes de empresas industriais, comerciais ou prestadoras de serviços (62). Cabe 
destacar que das destinações, 316 não informaram a ocupação dos declarantes. 

As destinações compreenderam diferentes faixas de valores, conforme mostra a 
Figura 3. 

Figura 3 - Valores destinados para os fundos municipais de Santa Maria 

316 
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62 55 49 43 37 30 29 28 

Destinações por ocupação 

Não informado

Médico

Professor do ensino superior

Dirigente, pres., diretor emp. indust., com. ou prest.
serv.
Bancário, economiário, escriturário, agente, assistente
etc
Professor do ensino fundamental

Militar do Exército

Servidor das carreiras de auditoria fiscal e de
fiscalização
Enfermeiro nível sup., nutricionista, farmacêutico e
afins
Odontólogo
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Fonte: Dados obtidos da Receita Federal (2021). 
 

A partir da Figura 3 constata-se que a maior quantidade de destinações 
correspondeu a faixa de valores de até R$ 500 reais, para cada um dos dois fundos. A 
menor doação verificada deu-se no valor de R$ 10,00, para o Fundo da Criança. 
Enquanto a maior ultrapassou os R$ 22 mil, sendo destinada para o Fundo do Idoso. 
Ademais, observa-se que quanto às destinações, o Fundo do Idoso recebeu doações com 
maiores valores e menores quantidades e que o inverso se deu no Fundo da Criança e do 
Adolescente, que obteve a maior parte das doações, embora em valores menores. 

Conclusão 

Diante do objetivo de descrever o perfil das pessoas físicas que realizaram a 
destinação do Imposto de Renda 2021, ano-calendário 2020, para Santa Maria/RS, 
buscou-se detalhar o perfil com base no sexo, idade, profissão, residência e valores 
destinados para os fundos municipais de Santa Maria. 

Deste modo, conclui-se que o perfil predominante dos destinadores compreende, 
de modo homogêneo, ambos os sexos, masculino e feminino. A faixa etária 
prevalecente está entre os 50 anos, residindo em Santa Maria e exercendo a profissão de 
médico. A principal faixa de valores designados pelos destinadores compreende até R$ 
500 para cada um dos fundos municipais, sendo o Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente detentor dos maiores valores destinados em 2021. 

Nesse sentido, o estudo contribui evidenciando as características das pessoas 
físicas que contribuíram para o município pesquisado, bem como quais as faixas de 
valores destinados para cada um dos fundos municipais. Esse detalhamento contribui 
para o desenvolvimento de futuras campanhas direcionadas para o incentivo à 
destinação solidária do imposto de renda pessoa física, além de evidenciar 
oportunidades de atuação. 

A pesquisa limitou-se às pessoas físicas que realizaram a destinação do imposto 
de renda em 2021, ano-calendário 2020, para os fundos municipais de Santa Maria. 
Estudos futuros podem contemplar um recorte temporal maior, inclusive buscando 
compreender o motivo pela não destinação dos 97% potenciais destinadores. 
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Resumen 
 
En respuesta a políticas que escasamente consideran el poder ciudadano, un grupo 
multiprofesional de académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
en conjunto con la Universidad Abierta de Recoleta, se elaboró un curso no presencial, 
y gratuito para toda la ciudadanía, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el saber 
científico y permitir que las personas puedan tomar las mejores decisiones en sus 
contextos, para prevenir el contagio o sobrellevar la enfermedad durante la pandemia y 
se conviertan en agentes de cambio en sus familias y comunidades. Los contenidos del 
curso se relacionaron con la pandemia de Covid 19 a solo meses de sus inicios. En el 
curso participaron 3048 personas con un variado perfil. Los participantes del curso 
destacan el logro de sus expectativas y de los aprendizajes propuestos en el curso y 
manifiestan que cuentan con herramientas conceptuales y prácticas que les permiten 
enfrentar preventiva y paliativamente los efectos de la pandemia en sus respectivos 
entornos.  
Palabras-clave Educación en Salud; democratización del conocimiento; SARS CoV2; 
COVID 19; educación popular y crítica. 
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Introducción 
La pandemia del COVID 19 ha constituido una de las crisis sanitarias más importantes 

del último siglo y sus implicancias han ido más allá del ámbito asistencial; ha 

impactado en la salud física de la población, en el ámbito económico y social, además 

de problemas derivados del encierro como la salud mental de las personas (REF). En 

este contexto, la Asociación gremial de Académicos de la Universidad de Chile 

(ACAUCH) capítulo Medicina, considera urgente la necesidad de educar y 

democratizar el conocimiento científico a la población. El curso La pandemia que 

vivimos: qué es y cómo cuidarnos, nació por este interés compartido entre los 

académicos de ACAUCH medicina y la Universidad Abierta de Recoleta (UAR), con el 

apoyo de la Universidad Abierta de la Universidad de Chile. 

La UAR se constituye como la primera pluriversidad de Chile, “concepto nacido en el 

seno de los grupos sociales que luchan por el reconocimiento de las diferencias 

culturales, históricas, sexuales, regionales y etno-raciales, así como de los movimientos 

sociales y ciudadanos que exigen que el conocimiento científico se involucre en la 

solución de problemas que afectan sus vidas” (uar.cl, 2021). Sus objetivos son: 

potenciar la circulación y el intercambio de ideas, generar pensamiento crítico, fomentar 

la participación ciudadana, y producir conocimientos pertinentes a las necesidades 

humana. 

Así, el curso se orientó en dos sentidos paralelos: por una parte, acercar a toda la 

comunidad el saber científico sobre la pandemia; es decir, el conocimiento sobre el 

virus y sus efectos hasta ahora validado por la ciencia, y en un lenguaje que resulte 

comprensible para el grueso de la ciudadanía. Una segunda línea constituye la apertura 

de espacios de reflexión individual y colectiva para que los estudiantes tomen las 

mejores decisiones personales respecto a la pandemia y se conviertan en agentes de 

cambio en sus familias y comunidades. 

Objetivos 

A través del diálogo, acercar a la ciudadanía el saber científico sobre la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV2.  
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En base a la reflexión realizada, permitir que las personas puedan tomar las mejores 

decisiones en sus contextos, para prevenir el contagio o sobrellevar la enfermedad 

durante la pandemia y se conviertan en agentes de cambio en sus familias y 

comunidades. 

Materiales y Métodos (Metodología)  
Se elaboró un curso no presencial de seis semanas. Los contenidos se organizaron en 

torno a los siguientes tópicos: (a) Introducción a las pandemias y epidemias; (b) Qué es 

y cómo actúa el coronavirus que causa esta pandemia; (c) Medidas de higiene y 

protección y (d) Prevención: cuidados intersectoriales (en el mundo del trabajo, en el 

personal de salud, en escolares, en transporte, en centros comerciales, en residencias 

para personas mayores y otras residencias. 

El diseño tecnopedagógico del curso contempló una ruta de aprendizaje con tres grandes 

hitos: (a) presentación del curso y familiarización con la plataforma digital, (b) 

desarrollo de los objetos de aprendizaje orientados por los objetivos del curso y (c) 

recapitulación y proyecto final. Así, cada semana, las y los participantes son orientados 

para interactuar con los componentes escritos y audiovisuales. Tales componentes 

siempre poseen un vínculo con experiencias, casos, situaciones, hechos ligados a la 

realidad concreta y actual, y desde ellos se proponen actividades en cuya realización se 

basa la construcción del aprendizaje personal y colectivo. 

El curso contempló una evaluación formativa con instrumento estandarizado al finalizar 

cada semana, y que fue de inmediato retroalimentada para la o el participante. 

Asimismo, cada semana se fue desarrollando una parte del trabajo final, el cual se 

expresa en el diseño de un proyecto de transformación social que la o el participante 

propone a partir de los saberes construidos en el curso y de las carencias que detecta en 

su entorno. Se realizó una encuesta de inicio y una encuesta de cierre del curso. 

Resultados, discusiones y análisis 
El curso se ofreció en el mes de mayo de 2020, a poco tiempo de haber comenzado la 

pandemia por SARS CoV2, en momentos de profundos cambios en la vida cotidiana y 

alta incertidumbre respecto al futuro. El interés en el tema se revela en los 3725 

inscritos, de los cuales 3048 ingresaron al curso al menos en una ocasión (ellos 
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constituyen las y los participantes). Al indagar sobre las motivaciones para tomar el 

curso, el 75,2% de los estudiantes declara una alta influencia de la emergencia sanitaria. 

Esto reafirma que los programas de extensión deben estar atentos a los temas 

contingentes que son los que motivan el interés, participación y aprendizaje. 

Respecto a las características sociodemográficas de las y los participantes, el 69,8% 

declaró pertenecer al género femenino, el 29,6 % al masculino y un 0,6 % a otro. Esto 

está en concordancia con lo que ha demostrado la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en reiteradas ocasiones, son las mujeres quienes, de forma 

remunerada o no remunerada, realizan la mayor cantidad de tareas de cuidados. 

El rango etario se extendió entre 13 y 86 años, con una mediana de 38. La nacionalidad 

chilena fue mayoritaria con 1558 participantes (51 %), seguida de ecuatoriana (29 %), 

venezolana (7,2 %) y peruana (3,3 %), con participantes de países de América del 

Norte, Central, Europa y Asia. Llama la atención que las personas que aprobaron el 

curso fueron mayoritariamente ecuatorianos (46 %) residentes en su país.  

La mayor parte de los participantes declara un nivel educacional alto (84,4% 

universitario). Se podría pensar, entre otras razones, que las personas de menor nivel 

educacional pertenecen a niveles socioeconómicos más bajos, y carecen de los recursos 

materiales necesarios para acceder al curso, así como tampoco poseen el conocimiento 

de nuevas tecnologías. 

El curso es aprobado por 505 estudiantes, posiblemente por las características de 

exigencia, dedicación, y trabajo individual y colectivo. 

La encuesta de cierre fue respondida por 476 estudiantes de los cuales un 94% declara 

su satisfacción con el curso y un 95% de ellos, que será un aporte para su desempeño 

cotidiano. Se espera, así, que los saberes y herramientas adquiridos en el curso se 

apliquen y constituyan un aporte a la salud de la población y de lucha social en contra 

de la pandemia. 

 Las respuestas relacionadas con los aspectos formativos del curso se observan en la 

figura 2. 
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Figura 2. Aspectos formativos 

Acorde a los objetivos del curso, en la figura 2 se observa que la mayor parte de las y 

los estudiantes no solo valoran los contenidos y aspectos conceptuales del curso, sino 

también la obtención de herramientas para llevar a cabo acciones de transformación 

social. 

Comentarios en la encuesta de cierre del curso:   

En un análisis simple de los más de 400 comentarios de los estudiantes, a través de una 

pregunta abierta, se pueden apreciar una importante cantidad de opiniones de 

agradecimientos por los programas de capacitación que brinda la UAR. También se 

destacan muchos comentarios favorables por la calidad de los expositores y del curso 

Presentamos algunos de los comentarios, relacionados con accesibilidad, integración, 

democratización y trasferencia de conocimientos a la comunidad.  

Agradecimientos por accesibilidad e integración 

Mi agradecimiento profundo a la Universidad Recoleta de Chile, por llevar a nivel 

regional y mundial temas de vital importancia / Agradecer infinitamente a la 

Universidad por tan magistral curso otorgado en tiempo de emergencia sanitaria. / 

Encuentro que estos espacios que se le brindan a las personas de aprendizaje gratuito 

son muy importantes para el pueblo./ Solo agradece a la UAR, ya que, para mí que vivo 

en zona rural, lejos de centros de cultura y educativos, es una fuente de información y 

conocimiento. 
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Democratizar los conocimientos: 

Agradecimientos por esta oportunidad y por democratizar el conocimiento para todo 

aquel que desee aprender./ Agradezco este espacio de Educación Pública que fomenta 

la cultura y la formación con acceso universal necesario para iluminar a los/as 

ciudadanos/as./ Creo que este curso ha sido muy importante para conocer de cerca 

información, que no se puede confiar de otras fuentes, muchas gracias a la 

Universidad./  

Muy bueno el nivel del curso y de los entrevistados de muy buen nivel académico y 

lenguaje comprensible, gracias y Felicidades. / Me encantó el enfoque social, político, 

económico, biológico en el tratamiento de los temas. Un tremendo aporte, gracias 

Transferencia de conocimientos de los estudiantes a la comunidad 

 Agradecer por el aprendizaje y me gustó mucho el enfoque que le dieron al curso, 

espero pronto poder aportar a la salud pública de este país./ Agradecer por permitirnos 

participar en estos cursos para mejorar nuestros conocimientos y ponerlos en práctica 

en la familia y trabajo./ Agradecimiento a la Universidad por democratizar la 

educación y llegar a un nivel donde somos portadores de información adecuada para 

ser aplicada./  

El curso me permitió ampliar mis conocimientos para poder guiar de mejor manera a 

mi familia, educandos y a la sociedad en general./ Manifestar mi gratitud ante la 

iniciativa y dedicación para con este nuevo paradigma en educación y salud y en 

general a refundar nuestra sociedad./ Me encantó el curso, me ayudo demasiado en mi 

vida diaria, ayudar a mi familia que entienda también la gravedad de este tema./ Muy 

importante toda la temática propuesta espero seguir abordando nuevos temas de 

interés para socializar en mi comunidad./ Gracias, fue un aporte técnico y en especial 

un aporte que empuja a cambiar nuestra realidad que es injusta y de inequidad. Nos 

hace mejores personas. 

Consideraciones  

Las y los participantes que respondieron la encuesta de cierre destacan el logro de sus 

expectativas y de los aprendizajes propuestos en el curso; consecuentemente, 
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manifiestan que cuentan con herramientas conceptuales y prácticas que les permiten 

enfrentar preventiva y paliativamente los efectos de la pandemia en sus respectivos 

entornos.  
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Resumo  
 
O trabalho destaca a contribuição do Laboratório de Ensino e Pesquisas em Geografia 
Humana (LEPGHU) para o ensino, a pesquisa e a extensão. O projeto piloto do 
Laboratório objetiva desenvolver metodologias de ensino de Geografia Humana para 
auxiliar a formação inicial e continuada de professores de Geografia, bem como 
contribuir com a qualificação das práticas pedagógicas escolares na Educação Básica, 
prezando pela formação cidadã dos estudantes e dos docentes da Educação Básica e 
Superior. Acredita-se que as atividades de ensino, pesquisa e extensão contribuam com a 
formação docente, estimulando a inovação pedagógica em sala de aula na Educação 
Básica e promovendo o aprimoramento da aprendizagem dos estudantes sobre Geografia 
Humana. 
 
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Extensão; Pesquisa; Cartografia; 
Multiletramentos. 
 
Introdução 

No Brasil, quando a Geografia começou a abrir caminhos para sua inserção na educação, 

era ensinada como plano de fundo de outras disciplinas de modo a gerar uma promoção 
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de sentimentos patriotas referentes ao território nacional, conforme Vlack (2004). Assim, 

predominava uma Geografia bem mais descritiva e contemplativa, uma Geografia 

ingênua e desarticulada da realidade. Pouco a pouco, com a emergência de correntes 

pedagógicas mais críticas e reflexivas, esse modo cringe10 de ensinar Geografia, começou 

a ser questionado, fazendo com que se perceba a importância de recomendar “novas” 

estratégias e propostas metodologias para o ensino da disciplina.  

A Geografia, enquanto disciplina escolar, possui um papel central na compreensão do 

mundo. Segundo Callai (2013), seu papel é facilitar que o aluno entenda que está 

estudando aquilo que tem relação com sua vida experienciada cotidianamente, isto é, com 

o lugar onde vive e conhece. Isso “[...] tem que ser feito de modo que o aluno se sinta 

parte integrante daquilo que está estudando, pois o que nos interessa é [...] formar o 

cidadão dando ao aluno as condições de reconhecer-se como sujeito que tem uma história 

[...]” (CALLAI, 2013, p. 136). 

 Essa busca em produzir uma Geografia mais reflexiva e pautada na promoção da 

autonomia e da cidadania em sala de aula, precisa levar o estudante a conhecer e a 

intervir na realidade onde vive (e estuda) mediante o ato de (re)pensar a sociedade 

contemporânea que é marcada pela fluidez e pelo dinamismo nas relações e na 

organização do espaço. Tais objetivos podem se apoiar em diferentes linguagens e 

metodologias de ensino. A utilização de (geo)tecnologias11, da Multimodalidade e dos 

Multiletramentos12, neste sentido, emergem frente a essa discussão e podem se colocar 

como um campo de investigação e de qualificação da Educação Básica, que precisa ser 

explorado e debatido enquanto possibilidade teórica e metodológica. Obviamente, que se 

precisa observar todas as questões que envolvem as desigualdades socias e falta de 

                                                           
10Expressão usada na internet para se referir a “vergonhoso”, “ultrapassado” ou “fora de moda ou de contexto”. 
11Termo usado para expressar as tecnologias e as geotecnologias. Ressalta-se que "As geotecnologias podem ser entendidas como as 
novas tecnologias ligadas às Geociências, as quais trazem avanços significativos no desenvolvimento de pesquisa, em ações de 
planejamento, em processos de gestão, manejo e outros tantos aspectos relacionados a estrutura do espaço geográfico. Essas 
considerações tornam-se importantes à medida em que profissionais de diversas áreas atuam diretamente com questões espaciais " 
(LAUDARES, 2014, p. 22). 
12Segundo Batista, Becker e Cassol (2019), os Multiletramentos, baseados na Pedagogia dos Multiletramentos, proposta pelo Grupo 
de Nova Londres, são práticas pedagógicas que buscam valorizar a diversidade social contemporânea, bem como valorizam a 
Multimodalidade, que, por sua vez, pode ser entendida com a multiplicidade   de   linguagens, modos   ou   semioses nos textos 
(verbais ou nãos) que utilizamos atualmente. 
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infraestrutura nas escolas, todavia, dentro das condições de possibilidade, essas 

estratégias metodológicas e de ensino-aprendizagem se tornam essenciais. 

Partindo dessas premissas, criou-se o Laboratório de Ensino e Pesquisas em Geografia 

Humana (LEPGHU), que visa articular as necessidades do ensino de Geografia 

contemporâneo e dar subsídios a uma formação de estudantes e de professores de 

Geografia, pautada na “inovação” pedagógica e na valorização do espaço vivido dos 

estudantes. Neste sentido, o LEPGHU tem como foco desenvolver metodologias de 

ensino-aprendizagem de Geografia Humana, prezando pela integração entre os 

conhecimentos dos acadêmicos, escolares e a construção de uma relação mútua de 

aprendizagem entre docentes e estudantes, especialmente, das redes públicas, isto é, 

preza-se por uma relação de horizontalidade entre escola e universidade na produção e 

difusão de saberes escolares. Além disso, o projeto se dedica a pesquisas voltadas para a 

compreensão do espaço geográfico, especialmente, urbano, por meio de técnicas 

cartográficas, que podem subsidiar o entendimento da realidade local e, 

consequentemente, a promoção de práticas pedagógicas voltadas ao lugar.  

O projeto piloto está pautado no desenvolvimento de práticas extensionistas e de 

divulgação científica sobre Geografia Humana, a serem realizadas em conjunto com 

estudantes da Graduação, Pós-graduação e Docentes de Geografia (da Educação Básica e 

do Ensino Superior), na produção e aplicação de propostas pedagógicas sobre as 

temáticas da Geografia Humana, bem como promovendo a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, o trabalho destaca a contribuição do LEPGHU 

para o tripé da universidade.   

 

Sobre o LEPGHU e sua atuação 

 

Como resultados parciais do LEPGHU, apontamos que inicialmente foram sistematizados 

os projetos de pesquisa e extensão a serem realizados e registrados no Gabinete de 

Projetos do Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE), da UFSM. Além disso, 

elaborou-se uma identidade visual para o Laboratório, apresentada na Figura 1, como 
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forma de promover a identificação e potencializar o sentimento de pertencimentos dos 

estudantes e docentes participantes de suas atividades. 

 

Figura 1: (A) Logo principal do Laboratório; (B) Logo secundário. 

 
Fonte: Elaborado por Andrade Mídias, 2021. 

 

O projeto de extensão do Laboratório foi intitulado “LEPGHU: pensando 

metodologias de ensino de Geografia Humana para a Educação Básica” (nº 055422) e 

trata diretamente de práticas extensionistas a serem realizadas em Instituições de Ensino 

da Educação Básica. Para tanto, conta-se com a parceira da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zenir Aita (com o 7º ano do Ensino Fundamental) e do Colégio Tiradentes 

da Brigada Militar (com a 1ª série do Ensino Médio), Santa Maria/RS (Figura 2), como 

espaços de inserção dos estudantes para atividades nas aulas de Geografia com as 

docentes das Instituições.  

 

Figura 2: Mapa de localização das Instituições parceiras do LEPGHU, 2021. 
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Fonte: Elaborado por Maurício Rizzatti, 2021. 

Para a efetivação da realização de atividades extensionistas, os estudantes da 

Graduação estão acompanhando aulas (assistindo remotamente) das professoras das 

Instituições de Ensino para compreender o funcionamento das mesmas e conhecer as 

turmas. Com base nisso, serão desenvolvidas e aplicadas as atividades, construídas com a 

participação/avaliação das professoras da Educação Básica, prezando pelo uso de 

(geo)tecnologias, Multimodalidade e Multiletramentos13, dentro do contexto de cada 

Instituição e dos conteúdos programáticos de cada turma.  

 

Considerações Finais 

Espera-se que o projeto subsidie a efetiva implementação do LEPGHU e que 

promova a formação docente (inicial e continuada), assim como colabore com os 

estudantes da Educação Básica para a compreensão de conceitos voltados a Geografia 

Humana. Por fim, aponta-se que as atividades, pautadas na indissociabilidade de ensino, 

pesquisa e extensão, tem potencial de promoção de um ensino público, gratuito e de 

qualidade. 

 

                                                           
13Entre as ferramentas já definidas para uso nas Instituições de Ensino, destacamos os jogos das Plataformas Classtools 
(https://www.classtools.net/) e Escape Facory (https://escapefactory.me/#/), bem como o software de cartomática Philcarto 
(http://philcarto.free.fr/). Porém, outras serão inseridas ao longo do ano. 
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¹ propuesta de trabajo presentada al Eje 4 – Formación Ciudana, derechos humanos e inclusión del V Congreso de Extensión de 
AUGM 

 
 
 

Danzaterapia para Adultos Mayores del Pum (Programa Universitario 
De Mayores Une) 

 
Liz Rossana Espinola 1 

 
Universidad Nacional Del Este, Ciudad del Este, Paraguay  

 
 

Resumen 
 

Esta investigación tiene como objetivo demostrar la importancia de la inclusión de los 

adultos mayores a las actividades institucionales y culturales de la Universidad Nacional 

del Este a través de talleres de danza folklórica  ejecutado en un periodo de 3 meses y 5 

meses en su primera y segunda edición, 1 año en su tercera y cuarta edición, y 

actualmente se encuentra ejecutando la quinta edición en el salón auditorio del rectorado 

de la Universidad Nacional del Este y  el departamento de extensión demominga de la 

ciudad de minga guazú con una cantidad total de 50 participantes. 

Durante el desarrollo del trabajo se encaró de la relación con el conocimiento de la 

danza paraguaya y la danzaterapia, sus características principales, formas de realizar 

actividades físicas y ejercicios psicomotrices  mediante un programa de baile recreativo  

con lineamientos metodológicos según la edad y condición de salud de cada 

participante. 

Palabras-clave: Danzaterapia; Adultos mayores, folklore. 

 

 

 

                                                           
1 Liz Espinola, Lic. en Danza, Esba  email: lizespinola63@gmail.com   
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¹ propuesta de trabajo presentada al Eje 4 – Formación Ciudana, derechos humanos e inclusión del V Congreso de Extensión de 
AUGM 

Introducción  

 Partimos de la necesidad de vincular el arte, en este caso la danza y sus múltiples 

beneficios tanto físicos como mentales en los adultos. Para obtener una certera y 

actualizada información se desarrolló talleres de danza folklórica a un grupo de adultos 

con la finalidad de identificar y detallar las experiencias y beneficios encontrados por 

ellos mismos. El baile moviliza grandes grupos musculares, algo que resulta muy 

positivo para diferentes enfermedades especialmente las asociadas a patologías 

osteoarticulares, mejorando aspectos como la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. Este 

trabajo vincula el arte, el folklore y la terapia con la danza, su práctica y beneficios en 

los adultos mayores.  

La danza como actividad física moderada y sistemática puede retrasar el declive 

funcional y reducir el riesgo de enfermedades crónicas tanto en mayores sanos como 

enfermos, incluso el impacto de la actividad física en individuos mayores es mucho más 

evidente que en edades más jóvenes, porque los primeros están más expuestos a 

desarrollar problemas asociados a la inactividad. 

La danzaterapia es utilizada por algunos terapeutas para ayudar a pacientes con 

problemas sociales, emocionales, físicos y del comportamiento. En muchas culturas, la 

danza se utiliza para contar historias, llevar adelante celebraciones y forjar lazos 

sociales dentro de la comunidad. Básicamente tanto la coreografía como los pasos se 

utilizan en terapia de danza para que las personas se sienten bien. 

Objetivos  

- Acompañar el seguimiento al programa de baile recreativo para el adulto  en 

base a los lineamientos metodológicos según los requerimientos y su condición 

de salud. 

- Promover aspectos de la cultura nacional mediante las danzas folklóricas 

paraguayas. 

- Mejorar la condición física de los adultos mayores. 

- Crear vínculos con el adulto mayor y el arte en la Universidad-Sociedad 
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AUGM 

Materiales y Métodos (Metodología)  

La metodología aplicada fue teórica práctica a través de sesiones de talleres con una 

duración de 2 a 3 horas cada. Entre las actividades teórico-prácticas que se realizaron se 

destacan: ejercicios de calentamiento corporal, elementos básicos de la danza 

paraguaya, pie de iniciación, saludos, direcciones, paso básico, secuencia de 

coreografías, pasos coreográficos, expresión corporal, manejo de faldas y ejercicios 

corporales, dividiendo la clase en tres partes, el calentamiento, parte central y relajación.  

Como los Adultos Mayores se encuentran en condición vulnerable ante el COVID-19 

las actividades presenciales del taller de danza folclórica fueron suspendidas desde el 13 

de marzo; sin embargo, las mismas fueron retomadas de manera virtual a partir del 20 

de abril del 2020. 

Las clases se desarrollan a través de un grupo conformado en Whatsapp; con los 

participantes que asistían a las clases presenciales. La facilitadora del taller, Lic. Liz 

Rossana Espínola Cañete remite, los lunes de cada semana, un video con las 

indicaciones, pasos y técnicas; los participantes tienen tiempo hasta el viernes de la 

misma semana para enviar un video en el que realizan las actividades indicadas por la 

docente.  En algunos casos el trabajo podrá ser teórico, requiriendo de los participantes, 

lectura, reflexión y escritura para el envío de las Antes del inicio del desarrollo de una 

nueva actividad, la facilitadora realiza una retroalimentacion; a través de videos, audios 

o mensajes escritos; con base en el estudio de los videos tareas. 

remitidos por los participantes. Los materiales de apoyo se basan en el libro de Danzas 

Tradicionales del Paraguay de la autora Celia Ruiz de Domínguez y las clases son 

realizadas siguiendo las indicaciones referidas en el, cabe resaltar que la utilización de 

dicho material responde a los lineamientos requeridos para la realización de una 

coreografía folclórica paraguaya.  
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¹ propuesta de trabajo presentada al Eje 4 – Formación Ciudana, derechos humanos e inclusión del V Congreso de Extensión de 
AUGM 

Dentro de las actividades prácticas se trabajan la motricidad, la concentración, el 

equilibrio y la memoria del adulto mayor, así también otro beneficio para los mismos y 

que no es menos importante, concierne a la estabilidad, contención emocional y 

motivacional. 

Todas las actividades son registradas en una planilla de proceso, para el cumplimiento 

de los fines académicos orientados a la expedición de los certificados de participación. 

Cabe destacar que, las clases son única y exclusivamente para adultos mayores, no se 

aplica para niños y adolescentes, tampoco escuelas o academias de danza. 

Resultados, discusiones y análisis 

La generación de espacios culturales hizo que los adultos tengan un papel más activo en 

la sociedad mediante la integración a nuevos entornos sociales que les permitió tener 

nuevas amistades y relaciones interpersonales, también adquirieron conocimientos sobre 

los componentes folklóricos, los cuales permitieron la creación de vínculos entre la 

cultura y la sociedad 

Los participantes del taller presentaron cambios significativos en cuanto al 

mejoramiento de la postura, por medio del fortalecimiento de los músculos, sobre todo 

de piernas, caderas, brazos, ya que los mismos manifestaron que gracias a las 

actividades físicas realizadas en el transcurso del taller han aumentado notoriamente la 

flexibilidad y la resistencia. En el momento de ejecutar las coreografías, presentaron 

mejorías en la coordinación y el equilibrio, aportando seguridad en la ejecución de los 

pasos. 

En el aspecto psicoemocional los adultos desarrollaron mayor seguridad y confianza, 

mejorando el estado de bienestar personal y social a través del movimiento físico, 

disminuyendo la ansiedad y en algunos casos, la depresión y el estrés.  
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AUGM 

Consideraciones 

Al poder acompañarlos en el proceso, las personas presentaron sus experiencias y el 

100% de los adultos se siente mejor con el cuerpo, más flexibles y saludables. 

Recomiendan la danza como medio terapéutico y desean más espacios para crear 

vínculos con el adulto mayor, el folklore y el arte en la sociedad.  

Es fundamental continuar con las actividades que promuevan y permitan el desarrollo 

integral de los adultos mayores, desde los principios de una madurez activa y de la no 

discriminación por razón de edad, fomentando la igualdad de acceso a los servicios 

educativos, culturales, sanitarios y sociales, y promocionando la salud y la defensa de 

los derechos humanos. 

Además de los beneficios físicos, la danzaterapia aporta beneficios sociales, la práctica 

de esta actividad habilita a los adultos mayores al sustraerlos del estilo de vida 

sedentario que provoca dependencia a largo plazo.  
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Una Plataforma para Democratizar la Generación de Actividades 

Móviles: E-Basura, Un Caso de Estudio1 

Alejandra Lliteras2,, Patricia Bazán3, Viviana Ambrosi4 

Jose Arcidiacono5 

Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 

Resumen 

Las herramientas de autor facilitan que los usuarios finales puedan materializar sus 

ideas en aplicaciones, y además ser utilizadas para generar configuraciones de 

aplicaciones móviles a ser usadas por otros usuarios finales. Se trata de herramientas 

que son cada vez más empleadas en diferentes disciplinas, y fundamentalmente en 

aquellas en las que se desea tener masivo aporte de datos recolectados y/o generados 

mediante la participación de personas usando un dispositivo móvil. Un elemento 

motivacional de este trabajo es el de democratizar la generación de estas aplicaciones 

para que la tecnología no sea una barrera infranqueable, facilitando entre otros, 

proyectos de Ciencia Ciudadana y logrando una mayor inclusión social.  La experiencia 

se aplicó a un caso de estudio de la UNLP sobre el cual se analizó el uso de una 

herramienta web de autor, evaluando su usabilidad y cuyo resultado se describe en este 

trabajo. 

Palabras-clave:  Herramienta de Autor, Recolección de datos, Ciencia Ciudadana 

 

 

                                                           
1 Trabajo presentado en el Eje 4 Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión - Trabajar como voluntario 
del V Congreso de Extensión de AUGM.  
2 Prof Fac. de Informática, UNLP, LIFIA y Inv. Adjunta CICPBA email: alejandra.lliteras,@lifia.info.unlp.edu.ar 

3 Profesora Facultad de Informática, UNLP y LINTI, email: pbaz@info.unlp.edu.ar 

4, Profesional Principal CICBA y Prof. Facultad de Informática UNLP, LINTI  email: vambrosi@info.unlp.edu.ar  
5 Becaria Doctoral UNLP, Facultad de Informática, LINTI, email: jarcidiacono@linti.unlp.edu.ar   
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Introducción 

Al masificarse el uso de los dispositivos móviles, el acceso a la conectividad, y a 

internet, emergen nuevas propuestas de participación ciudadana mediadas por 

tecnología móvil, por ejemplo, en el ámbito de la Ciencia Ciudadana y con foco en el 

impacto social. 

Pensar a cientos o miles de personas usando sus dispositivos móviles para participar en 

proyectos de índole socio-ambiental, como puede ser la recolección de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) resulta, no sólo importante, sino que además 

promisorio. Ahora bien, ¿Qué sucedería si además de todo esto, se da la posibilidad de 

que usuarios finales puedan crear por sí mismos propuestas tecnológicas, aplicaciones, 

sin asistencia de tecnólogos expertos? y ¿Si además sirviera para contribuir a la toma de 

conciencia sobre el crecimiento exponencial de los residuos electrónicos [ITU, 2020]? 

Pues bien, aquí radica el foco de este trabajo, que es el de presentar un caso de uso de 

una herramienta de autor para la generación de actividades que permitan a las personas 

recolectar y compartir datos, usando una aplicación en su dispositivo móvil, para luego 

procesarlos y actuar a partir de la información generada por ellos para lograr el impacto 

social buscado. Es decir, personas, cooperando para ayudar y ayudarse. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar el diseño, planificación y ejecución de un caso 

de estudio de la Herramienta Web de Autor DEHIA, la cual permite generar 

configuraciones de actividades para recolectar datos. En particular, el caso se realiza en 

el marco del programa E-Basura6 de la Universidad Nacional de La Plata, para que 

usuarios finales puedan puedan entregar aparatos electrónicos en desuso a dicho 

Programa para su refuncionalización. 

 

 

 

                                                           
6 https://e-basura.unlp.edu.ar 
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Materiales y Métodos (Metodología)  

DEHIA es una Herramienta Web que permite crear, clonar y gestionar workflows de 

actividades de recolección de datos, donde es necesaria alguna acción del usuario para 

realizar dicha recolección, y en dónde la ejecución de los workflows se realiza desde 

una aplicación móvil. En este contexto, un workflow es una manera de estructurar un 

conjunto de tareas que forman parte de una actividad. Mayor detalle de la plataforma y 

la arquitectura que da soporte a la herramienta de autor puede ser consultada en 

[Arcidiacono et al., 2020a]. 

El Caso de Estudio: Se co-diseñó junto a responsables del Programa E-Basura, un caso 

de estudio orientado a las personas, con el fin de generar una actividad específica para 

que, al realizarla, otras personas informen sobre la existencia de elementos tipo RAEE 

disponible para ser entregados o retirados por personal del Programa E-Basura. 

El caso de estudio, se definió usando la plantilla GMQ [Caldiera and Rombach 1994] y 

es el siguiente: Analizar “La Herramienta Web de autor llamada DEHIA” con el 

propósito de “evaluar” con respecto a “la usabilidad” desde el punto de vista “del 

desarrollador” en el contexto de “usuarios finales”. 

Para llevar adelante el caso de estudio se  co-diseñó una actividad en particular, con un 

conjunto de tareas determinadas y una posterior secuenciación. Se trabajó con un grupo 

de personas para realizar el caso elegido como una muestra no probabilística, de tipo 

muestreo por conveniencia. El muestreo constó de 5 personas ya que que se medirá la 

usabilidad de la herramienta y de acuerdo a Nielsen7 [Nielsen, 2000] esa cantidad de 

personas es suficiente para este fin. 

Cada persona de la muestra, realizó el caso de estudio de manera individual y además se 

validó que no se conozcan entre sí, ni que se crucen antes o después de cada caso, con lo 

cual se intentó disminuir el riesgo de interferencia entre ellas. 

                                                           
7 https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/ 
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Se realizaron dos instrumentos, uno con la guía de los pasos a seguir para generar la 

actividad desde la herramienta web y otro para realizar una encuesta tipo SUS [Brooke, 

1996]. 

La Planificación de las Pruebas: La guía propuesta cuenta con una descripción de pasos 

para poder crear una actividad compuesta por 6 tareas en la que cada una tiene un 

objetivo particular y es configurada con uno de los tipos de tareas disponibles en la 

herramienta. Un detalle de la guía puede ser consultado en [Arcidiacono et al., 2020c]. 

Con respecto a la encuesta tipo SUS, se decidió generar un formulario con Google 

Forms. 

Resultados, discusiones y análisis 

Durante la ejecución del caso de estudio no se observaron mayores dificultades y el 

ritmo de ejecución por parte de las personas estuvo dado más por la velocidad de tipeo 

que por el tiempo que llevaba buscar elementos en la interfaz de la herramienta. Cada 

participante tomó un promedio de 16 minutos para realizar la prueba. Si separamos a 

quienes tenían experiencia en configuración de software de quienes no, se observa que 

los primeros tardaron en realidad un promedio de 13 minutos contra 19 minutos de los 

segundos. Se infiere preliminarmente que una mayor experiencia o familiaridad con 

sistemas de software podría facilitar la resolución del ejercicio. 

En cuanto al formulario SUS, se obtuvo un resultado satisfactorio (superior a 60) en tres 

de los participantes y por debajo en los otros dos (52,5). Si comparamos los usuarios 

experimentados con los no experimentados, se observa que la mayor tasa de aceptación 

la tuvieron los no experimentados, que son los usuarios en los cuales se piensa a la hora 

de diseñar la aplicación. 

En el anexo F presentado en [Arcidiacono et al., 2020d] pueden verse los resultados de la 

ejecución del caso de estudio, los porcentajes y los tiempos. 
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Consideraciones  

En este trabajo se presentó un caso de uso donde la arquitectura propuesta y sus 

componentes se usan para definir una actividad de recolección de datos co-diseñada con 

miembros del Programa E-Basura de la UNLP. 

Este Programa funciona desde 2009 y contempla los problemas sociales y ambientales 

que generan los residuos electrónicos y los efectos adversos de las TIC en la sociedad, 

buscando soluciones que aporten a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable). Sus 

ejes son la “inclusión digital” vía la refuncionalización de las TIC que luego son 

donadas a sectores desfavorecidos de la sociedad; la “equidad social” y generación de 

competencias formando en capacidades de extensión del ciclo de vida de la tecnología; 

la “protección ambiental” con actividades de educación ambiental y con la disposición 

final segura para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

provenientes de las TIC; y la “formación” de estudiantes universitarios voluntarios y 

extensionista. 
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Resumen 
 
Este trabajo da cuenta de un proceso de construcción colectiva y participada de una 

mirada crítica y propositiva a los modos de construcción y usos del espacio común de 

las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Uruguay, considerada desde una 

perspectiva de género y poniendo especial atención a la potencialidad de sus usos en 

contexto de la COVID-19. 

Abordando el estudio de cuatro casos de conjuntos cooperativos que dan cuenta de la 

gran heterogeneidad en términos tipológicos y urbanos, e identificando una diversidad 

de problemáticas existentes, que el incierto escenario de la pandemia ha profundizado, 

el trabajo se centra en la dimensión de lo colectivo valorado desde  su potencialidad 

para transformar roles y formas de relacionamiento social y espacial entre los conjuntos 

cooperativos y la ciudad. 

 
 
Palabras-clave: Género; Cooperativismo de vivienda; Derecho a la Ciudad; Urbanismo 

feminista 
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Urbanismo, feminismo y cooperativismo: las oportunidades de escala colectiva 

Este trabajo da cuenta de un proceso de construcción colectiva y participada de una 

mirada tanto crítica como propositiva a los modos de construcción y uso del espacio 

común de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Uruguay, considerada desde 

una perspectiva de género y poniendo especial atención a la potencialidad de sus usos 

en contexto de la COVID-19. 

La perspectiva de género promueve una lectura crítica y cuestionadora de una realidad 

basada en caracterizaciones espaciales binarias público-privado, buscando identificar 

otras categorías para el despliegue de la vida cotidiana y analizar el potencial 

transformador de sus interrelaciones. 

Género, Espacios y Territorio 

Como resultado del intercambio entre grupos académicos de la Universidad de la 

República de Uruguay, vinculados al grupo de trabajo “Género, espacios y territorio” 

asentado en el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos [IETU] de la Facultad de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo [FADU], el EFI “Cooperativismo de vivienda e 

interdisciplina” (FCS-FADU), el Área de Género de la Federación Uruguaya de 

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) e investigadoras del Área de 

Género y Desarrollo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo 

(CIEDUR), se conformó un espacio de análisis y debate, que desde 2019 aborda el 

cooperativismo de vivienda desde la perspectiva del urbanismo feminista. 

Incluyendo la problematización de la configuración normativa del espacio de la 

vivienda se han revisado sus articulaciones con otras escalas y dimensiones, el espacio 

colectivo de los conjuntos cooperativos, el contexto urbano barrial inmediato y los 

modelos de producción de ciudad involucrados. 
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Contrastando las realidades y agendas específicas del cooperativismo con las 

conceptualizaciones del derecho a la ciudad12 que incorporan dimensiones de 

desigualdad con base en el sistema sexo-género, se ha presentado evidente la dificultad 

que las aproximaciones urbanas tradicionales, basadas en cortes escalares y funcionales, 

ofrecen para pensar la espacializacion de la vida cotidiana, identificar las restricciones 

según roles, las potenciales demandas, y las oportunidades de nuevos agenciamientos 

para el acceso a recursos materiales necesarios para el desarrollo de la vida de las 

personas. 

Esto ha habilitado un enfoque territorial y de intersectorialidad para el abordaje de las 

actuaciones, que reconoce cuatro escalas de aproximación13, cuerpos, casas, barrios y 

ciudad, no estancas sino interdependientes, como modo de acercarse al panorama 

complejo y diverso de la dimensión física y relacional de los entornos habitables. 

La sistematización de este intercambio dio lugar a un proyecto de trabajo específico 

financiado por la universidad uruguaya14, cuyo avance se presenta, que supone revisar 

estas primeras aproximaciones y profundizarlas a partir del estudio de caso de cuatro 

conjuntos cooperativos, correspondientes a diferentes tipologías edilicias y con 

localizaciones urbanas diversas, abordados además, en el escenario de crisis social 

resultado de la pandemia COVID 19. 

                                                 
12 Se han considerado los desarrollos ya clásicos de Lefevbre y Harvey problematizados, entre otros desde la 
perspectiva de género por Ortiz Escalante, 2017. 
13 En particular se ha seguido los aportes planteados por Ana Falú y Col-lectiú Punt 6, y su mirada crítica a la 
analítica urbana funcionalista por escalas diferenciadas. 
14 El equipo se encuentra avanzando en el trabajo “El espacio de los cuidados en el cooperativismo de vivienda. 
Alternativas con perspectiva de género en el contexto del COVID 19” en el que participan distintas/os actores con 
trayectorias vinculadas al urbanismo feminista y al cooperativismo de vivienda: mujeres cooperativistas articuladas 
en la Comisión de Género de FUCVAM; el equipo docente de los servicios IETU-FADU y el EFI “Cooperativismo 
de vivienda e interdisciplina” (FCS-FADU); estudiantes y egresadas de FADU y FCS con experiencia en 
cooperativismo; e investigadoras del Área de Género y Desarrollo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 
Desarrollo (CIEDUR), permitiendo combinar experiencias de extensión con enseñanza y agendas de investigación en 
curso. 
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Entendiendo la arquitectura y el urbanismo como campos agenciadores de posibilidades 

biopolíticas de la vida, el eje principal está puesto en el análisis de la dimensión 

colectiva de los conjuntos cooperativos, tanto equipamientos como espacios y redes de 

lo común existentes y potenciales, entendidos como una escala desatendida pero de gran 

potencial, articuladora y compleja, capaz de viabilizar intereses, demandas y 

oportunidades diversas y a la vez fuertemente involucrada con las otras escalas de 

análisis. 

La visión sobre la diversidad de demandas considerando diferencias de sexo-género, 

edad, origen, cultura, situación socioeconómica y diversidad funcional permite 

identificar desigualdades, articular agendas de debate e incidencia y repensar los modos 

en que lo común como recurso material y como espacio de relación, gestionado 

individual y socialmente en sus usos y coberturas, puede generar ámbitos de autonomía 

y agenciamiento colectivo que suponen escenarios alternativos para la reproducción 

social de la vida. 

Cooperativas y espacios colectivos, agenda en curso 

En el escenario de pandemia y crisis socioeconómica actual el espacio cooperativo ha 

dado respuestas a la emergencia de nuevas vulnerabilidades y el agravamiento de las ya 

existentes. La forma en que estamos vinculados como cuerpo social y cuán vulnerables 

o potentes esos modos de relacionamiento nos hacen, evidencian que los términos del 

conflicto social se agudizan y se hace necesario repensar y habilitar renovados acuerdos 

colectivos abordando la desigualdad social, económica y de género. Dimensiones antes 

minorizadas afloran como terreno estratégico para transitar la emergencia evidenciando 

roles del cuidado social y la disposición espacial de los recursos que posibilitan la 

reproducción de la vida.  

La improvisación de redes de cuidado, la organización de cocinas populares, economías 

solidarias y la coordinación de acciones de uso de espacios comunitarios y públicos 

permiten aliviar las condiciones de confinamiento impuestas por la pandemia. Estas 
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experiencias ponen de manifiesto necesidades preexistentes y animan esta propuesta 

implicando repensar dinámicas de producción y gestión de las distintas escalas del 

espacio habitable, la casa, los espacios comunes, la relación de los conjuntos con la 

ciudad, los recursos que ofrece la ciudad de proximidad y los procesos 

autoorganizativos de base territorial. 

Las distintas instancias de análisis y entrevistas así como los cuatro talleres 

desarrollados en cada una de cooperativas estudiadas, que incluyeron el reconocimiento 

espacial y mapeos colectivos, buscando una experiencia particular para cada conjunto, 

han permitido un primer acercamiento a instancia de propuestas co-diseñadas con las 

comunidades involucradas. Se identifican como aspectos relevantes de esta agenda 

futura: la preocupación por el acceso a infraestructuras y equipamientos colectivos, la 

necesidad de repensar los espacios comunes incluyendo claves intergeneracionales, el 

potencial de socializar actividades y tareas vinculados a la reproducción de la vida y el 

cuidado como estrategia para repensar roles de género, la necesidad de una mayor 

participación de mujeres en ámbitos de decisión, la oportunidad de pensar la 

cooperativa como proyecto abierto sujeto a nuevas transformaciones y gestiones, la 

necesidad de expandir e incidir en el ámbito barrial inmediato. 

Estos primeros lineamientos se encuentran en elaboración conjunta con las/os 

cooperativistas de manera que el cierre del proyecto contenga sistematizaciones de este 

inetercambio y maneje de forma espacial, física y relacional los escenarios alternativos 

manejados. 
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Resumen  
Este trabajo presenta resultados alcanzados por un proyecto de extensión universitaria 
en el que el GID en Estudios Críticos, Pluralismo Jurídico y Minorías Culturales de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste y el Ministerio Público de 
la Defensa del Chaco, desarrollaron en conjunto una guía básica para garantizar el 
Acceso a Justicia de personas pertenecientes a Pueblos Indígenas en la Provincia del 
Chaco. 
 
Palabras-clave 
Acceso a Justicia- Pueblos Indígenas -Chaco 
 
Introducción  

En proyectos de extensión universitaria previos6 el GID en Estudios Críticos, Pluralismo 

Jurídico y Minorías Culturales pudo identificar obstáculos en el acceso a la justicia de 

los pueblos indígenas de la Provincia del Chaco, por citar algunos: falta de peritos 

especializados en materia indígena, desconocimiento por parte de los operadores 

                                                           
1  Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 – Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión; Pueblos originarios; del V 
Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Profesor Titular Filosofía del Derecho, Director GID en Estudios Críticos, Pluralismo Jurídico y Minorías Culturales. Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional del Nordeste, email: sergiolopezpereyra@outlook.com    
3 Profesora Adjunta Filosofía del Derecho, integrante GID en Estudios Críticos, Pluralismo Jurídico y Minorías Culturales. Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional del Nordeste, email: marialuisazalazar@gmail.com  
4 Integrante GID en Estudios Críticos, Pluralismo Jurídico y Minorías Culturales. Doctorando en Derecho. Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional del Nordeste, email: vickyguerrieri@gmail.com  
5 Integrante GID en Estudios Críticos, Pluralismo Jurídico y Minorías Culturales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas, Universidad Nacional del Nordeste, email: nahuelquarin@gmail.com 
6 El GID viene desarrollando tareas de extensión desde el año 2008 de manera ininterrumpida con sectores sociales vulnerables 
locales (Nordeste Argentina), en particular, con las comunidades indígenas. Se ejecutaron los proyectos Capacitación integral al 
Pueblo Toba Qom; Formación de promotores legales en las comunidades indígenas del Nordeste; Derecho al trabajo y hábitat 
dignos en contextos vulnerables; Voluntariado en la Favela, UNNE Multicultural, y “Minorías culturales: no hay justicia sin 
igualdad”. 
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judiciales de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, complejidad de los 

conflictos judiciales planteados, distancia entre los servicios de justicia y lugar de 

residencia de las comunidades indígenas, inexistencia de tribunales con especialización 

en materia indígena, carencia de medios económicos, aspectos culturales. 

Durante el año 2019 el GID presentó al Ministerio Público de la Defensa de la Provincia 

del Chaco una propuesta de vinculación con el objetivo de reforzar el acceso a la 

justicia desde dicho organismo. Trabajar con pueblos indígenas era posible por las 

experiencias del GID en materia de derechos de los pueblos indígenas, y a la vez 

permitiría aportar a los esfuerzos que realiza el Poder Judicial del Chaco en asegurar 

instancias, procesos y presencia de las comunidades indígenas, todo ello en 

cumplimiento de las obligaciones internacionales. 

La propuesta de trabajo abarcó la recolección, análisis y sistematización de datos 

referidos al conocimiento y experiencias de las personas que se desempeñan en las 

diferentes oficinas bajo su órbita, con el objetivo de presentar resultados-productos que 

sean útiles a la comprensión de la relación existente entre Pueblos Indígenas y la 

Justicia de la Provincia del Chaco. 

Las actividades proyectadas en conjunto se enmarcaron en el Proyecto de Extensión 

Universitaria titulado “Hacia una sociedad multicultural: igualdad y justicia en el 

medio”, perteneciente al Programa La Universidad en el Medio  de la Universidad 

Nacional del Nordeste. 

Este trabajo que inició en el año 2019 culminó con la publicación en diciembre del 2020 

de la “Guía básica para garantizar el acceso a justicia y el acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas del Chaco”. 

 

Objetivos y acciones 

Nos propusimos realizar un aporte a la formación de los/as operadores/as que 

conforman el Ministerio Público de la Defensa, promoviendo prácticas que garanticen el 

Acceso a Justicia y el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de la Provincia del 

Chaco, facilitando la consulta cotidiana ante dudas legislativas, jurisprudenciales y/o 
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respecto a cómo proceder en determinadas situaciones, procurando para ello que el 

operador/a encuentre información clara, ordenada y de fácil acceso respecto a derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

El punto de partida del proyecto fue la realización de encuestas que fueron enviadas a 

todas las dependencias del Ministerio Público de Defensa de la Provincia  del Chaco 

que representan un total de 45 oficinas que engloban defensorías civiles, penales, 

asesorías de niñas, niños y adolescentes, defensores multifueros y órgano de salud 

mental. Dichas oficinas abarcan las seis circunscripciones judiciales emplazadas en 

ciudades cabeceras del territorio chaqueño.  

El trabajo se implementó a través de instrumentos de recolección de información que se 
distribuyeron en todas las Defensorías de las VI Circunscripciones Judiciales del Chaco, 
obteniendo una gran cantidad de información respecto a los conocimientos por parte del 
personal de las defensoría respecto a la presencia de pueblos indígenas en la región, su 
idiosincrasia, historia, cultura, contexto socioeconómico y a su vez sobre los 
conocimientos jurídicos que poseían respecto a análisis holístico de las causas, 
detección de contextos de vulnerabilidad, herramientas que posee el Poder Judicial para 
garantizar el acceso eficaz y eficiente de los Pueblos Indígenas en la jurisdicción así 
como también la posibilidad de utilizar herramientas alternativas de resolución de 
conflictos. 
Todo ello fue analizado y sistematizado por el equipo del GID junto a la Defensoría 
General del Poder Judicial del Chaco, para luego, durante el año 2020, trabajar en el 
resultado-producto del proyecto que fue la publicación de la “Guía básica para 
garantizar el Acceso a Justicia y a la Justicia de los Pueblos Indígenas del Chaco. 
 
Acceso a Justicia y Pueblos Indígenas 
La Constitución Nacional a partir del año 1994 generó un cambio estableciendo por 

primera vez en nuestro país relevancia constitucional al derecho de preexistencia étnica 

y cultural de los pueblos indígenas argentinos. La presencia de los Pueblos Indígenas en 

la región implica diversidad, que se hace visible a través de sus cosmovisiones, idiomas, 

sus organizaciones sociales diversas y sus costumbres. Sin embargo, poco de esta 
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realidad se refleja en la práctica del derecho. El reconocimiento de los derechos 

indígenas ha sido un proceso lento, resultado de las constantes demandas de los Pueblos 

Indígenas en las plataformas de discusión internacional. Estos impulsos han permitido 

obtener de manera creciente que los Estados reconozcan, a través de instrumentos 

jurídicos de Derechos Humanos, el carácter pluriétnico, pluricultural y multilingüe de 

sus sociedades. (ZALAZAR, 2020, p.14) 

La problemática del Acceso a la Justicia registra la pronunciada distancia que existe 

entre ciertas garantías del orden democrático y su efectiva realización práctica. 

(CÁRCOVA, 2004, p.11) 

En el marco del proyecto de extensión partimos de las consideraciones del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de Expertos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que consideran pertinente definir el acceso a la justicia 

como: “La capacidad de los individuos de buscar y obtener una respuesta satisfactoria a 

sus necesidades jurídicas a través de las instituciones formales o informales de justicia, 

de conformidad con las normas de derechos humanos”. En este sentido el acceso a la 

justicia se entiende como un proceso que debe ser adaptado a un contexto específico y 

que requiere la capacitación de todos los actores involucrados.  

En la provincia existe un gran porcentaje de la población que pertenece a uno de los tres 

pueblos indígenas que habitan la región (Qom, Wichí, Moqoit). Esta parte de la 

población generalmente carece de herramientas para hacerse valer en casos 

controvertidos que llegan a juicio.  

Las Defensorías de la Provincia del Chaco brindan, a través de sus operadores legales, 

asesoramiento y patrocinio jurídico pero, las más de las veces, este patrocinio es 

insuficiente para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la operatividad de todas las 

garantías legales, constitucionales y de derechos humanos a esta parte de la población, 

que a pesar de los avances de la normativa legal y los organismos del Estado, continúa 

siendo una porción vulnerable de la sociedad.  

La Guía procura cumplir con mandatos constitucionales para continuar aportando a una 

justicia más accesible y brindando herramientas conceptuales, legislativas, 
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jurisprudenciales, a los/as operadores/as de justicia. Se estructura de la siguiente 

manera, la primera parte describe los obstáculos que impiden o dificultan a las personas 

pertenecientes a Pueblos Indígenas el Acceso a Justicia y el Acceso a la Justicia, se hace 

referencia a prácticas institucionales racistas y discriminatorias, obstáculos 

estructurales, diferencias culturales, barreras idiomáticas, obstáculos en razón del 

género y la etnicidad. La segunda parte contiene recomendaciones que los/as 

operadores/as pueden realizar o considerar, siempre en relación a los obstáculos de los 

Pueblos Indígenas y con el objetivo de garantizar el Acceso a Justicia y el Acceso a la 

Justicia, esta sección fue elaborada a partir de estudios, informes y recomendaciones de 

organismos internacionales y experiencias de otras Defensorías Públicas de 

Latinoamérica, priorizando una cultura jurídica que incluya una perspectiva integral, de 

género y étnica. Por último, contiene legislación, jurisprudencia e información útil sobre 

oficinas pertenecientes a diferentes dependencias del Estado. 

Así, el trabajo contiene información local sobre los pueblos indígenas, material teórico 

jurídico, análisis de jurisprudencia internacional, nacional y del Superior Tribunal de 

Justicia del Chaco y un índice referido a la legislación relevante en materia de derechos 

indígenas tanto internacional, nacional como provincial. La Guía actualmente cuenta 

con una difusión gratuita a través de la página de la editorial Contexto y ha sido 

difundida de forma impresa a las diferentes Defensorías Civiles y Penales para su 

implementación. 

Teniendo en cuenta las expresiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador”, consideramos que con 

la “Guía básica para garantizar el acceso a justicia y el acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas del Chaco” aportamos al compromiso institucional de capacitar al 

personal del Estado sobre estándares nacionales e internacionales en derechos humanos 

y comunidades indígenas y brindar herramientas y materiales adecuados para ello. 
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Resumo 
 
O presente trabalho aborda a importância de práticas pedagógicas que tenham objetivos 
de promover a formação cidadã através do ensino aprendizagem de língua e literatura na 
Educação de Jovens e Adultos. Desta forma, o objetivo geral é contribuir para a reflexão 
sobre a importância do uso da língua portuguesa e de literatura em práticas pedagógicas 
que busquem o desenvolvimento de ações educativas críticas, humanizadoras e 
transformadoras que promovam a construção da cidadania, dando relevância ao Direito 
à Educação. Para o alcance do objetivo deste trabalho propomos a realização de 
atividades na área de linguagens no Projeto de Extensão Letramento de Jovens, Adultos 
e Idosos da COPPE/UFRJ. 
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Introdução 
 

Ao falarmos da EJA, um aspecto que precisa ser considerado é que se trata de 

pessoas que não tiveram a oportunidade de adquirir instrução no ensino escolar básico, 

ou seja, no período comumente idealizado, em idade regular ao ano de ensino. Ademais, 

este fato é normalmente relacionado ao ingresso precoce do indivíduo no mercado de 

trabalho, para suprir alguma necessidade básica. Sendo assim, destacamos que faz-se 

necessário a inclusão de propostas de educação que possam auxiliar esta parcela 

específica da população, como forma de contribuir na promoção da participação cidadã 

destes indivíduos em seus grupos e contextos. 

Primeiramente, no tocante ao ensino de linguagem, gostaríamos de destacar a 

relevância de apresentarmos ao público da EJA a possibilidade de debate sobre o uso de 

outras variações da língua, baseada na abordagem sociolinguística, área que “estuda a 

língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura 

linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística” (MARTELOTTA, 

2008, p. 141), isto é, comporta todos os usos e em diversas possibilidades, levando em 

consideração o contexto social e cultural.  Sendo assim, o ensino sobre a temática do 

Preconceito Linguístico com os educandos é crucial, no sentido de auxiliá-los na 

compreensão de seu lugar em sociedade, principalmente, pela questão da autoestima 

baixa, geralmente presente por conta de suas vivências. Nesse contexto, foi necessário 

mostrar como o preconceito linguístico corrobora e interfere no âmbito socioeconômico, 

cultural dos cidadãos e dos trabalhadores em vulnerabilidade, além de mostrar a 

importância de saber adequar a linguagem aos contextos necessários. Assim, propõe-se 

contribuir para que os educandos se sintam mais pertencentes à língua portuguesa, e 

frisar que ninguém, seja escolarizado ou não, pode menosprezar suas falas. 

Em um segundo momento, no sentido de promover o desenvolvimento humano 

do indivíduo da EJA, propomos também o uso da literatura no auxílio da formação de 

sua cidadania. Entendemos que a literatura, como forma de arte, é um espaço em que 

outros saberes são convocados, e assim, ela os coloca em diálogo. Um texto ao ser lido, 
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de alguma maneira é construído um sentido em sua interpretação, trazendo a capacidade 

de transformar a vida do indivíduo. Portanto, o que a literatura faz? Ela trabalha com as 

emoções, ela humaniza o ser humano. Para Antonio Candido, em seu ensaio intitulado 

O Direito à Literatura de 1995, a literatura é uma necessidade do ser humano, uma vez 

que todo indivíduo é capaz de fabular ou ter contato com o universo fabulado. O autor 

declara que “Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a 

fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um 

direito inalienável” (p. 263). Sendo assim, destacamos a relevância do uso da literatura 

no ensino de jovens, adultos e idosos. 

 
Objetivos 
 

- Contribuir para a reflexão sobre a importância da discussão sobre a Variação 

Linguística e do uso da Literatura em práticas pedagógicas que busquem o 

desenvolvimento de ações educativas críticas, humanizadoras e transformadoras. 

- Identificar como as atividades sobre a discussão da Variação Linguística e do 

uso da Literatura estruturam um processo de ensino aprendizagem que promove 

a cidadania. 

- Resgatar processos de ensino aprendizagem que prezam pelo Direito Universal à 

Educação. 

 
Metodologia 
 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica que permitiu o contato com os temas, no 

sentido de desenvolver importantes contribuições para as propostas de ações 

pedagógicas com os educandos do Projeto de Extensão Letramento de Jovens, Adultos e 

Idosos da COPPE/UFRJ. O Letramento de Jovens, Adultos e Idosos da COPPE é um 

projeto aberto a todo aquele que não é alfabetizado e àquele que não teve acesso, ou não 

concluiu os estudos no Ensino Fundamental na idade escolar referente. Foram aplicados 

os princípios da observação participante, na prática docente, propiciando ambientes de 
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intensa relação dialógica entre as experiências e saberes das educadoras e dos 

educandos (as). 

Propomos a realização de atividades na área de linguagens no ano de 2019, cujo 

objetivo foi inserir os educandos em espaços onde eles não se sentiam incluídos, na 

perspectiva de rompimento com as barreiras da exclusão social.  

Por fim, destacamos neste trabalho, a vivência e as práticas de ensino e 

aprendizagem, a partir de discussões a respeito do tema do preconceito linguístico e da 

leitura de literatura brasileira, negra/africana e pretendemos ressaltar a importância da 

construção desse sujeito da EJA, que é um ser social em seus direitos, bem como, 

contribuir para o fim do seu apagamento social,  em que comumente perpassa essa 

parcela subalternizada da sociedade brasileira. 

Visando problematizar valores de liberdade, justiça, igualdade, solidariedade, 

cooperação e tolerância na construção de cidadania e na condução ao letramento 

literário, dos alunos participantes do projeto. Nas atividades práticas foram utilizados o 

poema Ninguém, do poeta moçambicano José João Craveirinha e a música Construção, 

de Chico Buarque de Holanda, através de um trabalho de leitura intertextual, cujo 

objetivo era a identificação da temática do preconceito e do racismo. Além disso, outro 

trabalho realizado em sala, durante o período de 2019, foi a aula sobre Preconceito 

Linguístico. Nela, foram abordados os conteúdos do tema, seguido de jogos interativos, 

como Jogo da Memória e Verdade e consequência, e, também, de discussões para 

conscientização crítica da turma, junto a conversas de experiências em que todos 

passamos no cotidiano.  

 

Discussão e Análise 
 

Ao analisarmos os resultados apontamos que processos como estes necessitam 

de contínua revisão e aperfeiçoamento, uma vez que são ressignificados a cada grupo de 

pessoas a que se destina a ação mediante as distintas compreensões e vivências, 

levando-se em consideração o pertencimento a classes sociais marginalizadas e 

vulnerabilizadas. Considerando esta reflexão, vale ressaltar que o uso da Língua 
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Portuguesa e Literatura dentro do contexto da EJA e dentro de uma perspectiva crítica e 

emancipadora, favorece ao educando se reconhecer como cidadão de um determinado 

território ou contexto social.  

Neste sentido, a proposta de atividades, campo de estudo deste trabalho, demonstra 

situações que facilitam processos de ensino aprendizagem que buscam uma educação 

inclusiva e cidadã, além de possibilitar às (aos) educadoras (es) transformar velhos e 

tradicionais paradigmas. 

Considerações 

 
Vale destacar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todo 

ser humano tem o direito à educação e ao ensino básico. Desta forma, queremos 

corroborar com esta afirmação e apresentar um caminho como possibilidade de 

contribuição para o desenvolvimento humano: o ensino de linguagem e literaturas.  

Conclui-se, portanto, que para uma educação efetivamente cidadã e que persiga 

os princípios fundamentais do Direito Humano à Educação, é preciso ações 

fundamentadas no diálogo, na horizontalidade das relações, na criatividade, na 

promoção da autonomia e no respeito a características culturais e sociais de todos os 

indivíduos. 
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Resumo 
 
O presente trabalho, uma pesquisa de conclusão de Curso, teve como objetivo principal 
analisar a percepção dos estudantes de um centro de ensino de uma Universidade Federal 
(UF) sobre os projetos e ações inclusivas que acontecem dentro do referido centro. Os 
participantes desta investigação foram 45 estudantes de quatro cursos presenciais de um centro 
de ensino de uma UF. Trata-se de um estudo de caso de caráter qualitativo. Os dados foram 
coletados através de um Google Forms, o principal instrumento de coleta foi o Índice de 
Inclusão no Ensino Superior (INES), composto por 24 afirmativas, dividas em três 
categorias. Entre os principais resultados, destaca-se a paridade entre as respostas, indicando 
que os estudantes estão em concordância sobre como as ações ocorrem na sua existência, 
frequência e reconhecimento. 
 
Palavras-chave: Educação Especial; Educação Superior; Inclusão; INES. 

 

 

Introdução 

A investigação ora apresentada é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)4, 

desenvolvido a partir de inquietações surgidas de vivências dentro do Curso de 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso 
de Extensão da AUGM.  
2 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Educação Especial/Noturno – Universidade Federal de Santa 
Maria. luh.bechmann@hotmail.com 
3 Professora do Departamento de Educação Especial/Centro de Educação e da Pós-Graduação em 
Educação Profissional e Tecnológica, ambos na Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: 
sabrinafcastro@gmail.com 
4 Intitulado de As políticas de ações afirmativas na perspectiva dos acadêmicos de um centro de ensino 
de uma Universidade Federal. 
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Licenciatura em Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 

da Casa do Estudante Universitário (CEU) II, localizada no campus sede. As 

inquietações diziam respeito à permanência de estudantes com deficiência e em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica dentro das Instituições de Ensino Superior (IES), 

bem como a acessibilidade destas. 

Buscando entender essas questões, vinculei-me ao projeto internacional Acessibilidade e 

inclusão em contextos universitários diferenciados5. Além do Brasil6, o Projeto também 

ocorre em outras universidades públicas do Uruguai e Argentina. 

Articulado ao Projeto, há o INES, o Índice de Inclusão no Ensino Superior 

(CARRILLO; ARISTIZABAL. 2017), que tem como base o conceito de que a inclusão 

está relacionada a qualquer tipo de discriminação e exclusão, pois entende-se 
que há muitos estudantes que não possuem a mesma igualdade de 
oportunidades educativas e nem recebem uma educação adequada às suas 
necessidades e características pessoais. (BOOTH; AINSCOW. 2002, p. 9) 7 
 

Entende-se, assim, que a inclusão se destina a distintos grupos minoritários, 

promovendo o respeito a diversidade e buscando gerar equidade de pessoas de distintas 

características.  

Em relação ao uso do INES, estabeleceu-se como objetivo, analisar a percepção dos 

estudantes sobre como os projetos e ações inclusivas acontecem dentro do Centro. 

  
Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa básica, de natureza descrita com abordagem de estudo de caso 

e os dados analisados de forma qualitativa.  
                                                           
5 O projeto está articulado às demandas do Comité Académico Accesibilidad y Discapacidad da 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). No Brasil, o Projeto acontece sob 
coordenação da Prof.ª Dr.ª Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins (UNESP). 
6 Na UFSM o projeto é coordenado pelas professoras Fabiane Adela Tonetto Costas e Fabiane Vanessa 
Breitenbach, intitulado de “Acessibilidade e inclusão em contextos universitários diferenciados: 
contribuições da UFSM”. 

7  Tradução livre. 
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Foi solicitado às coordenações dos cursos o envio do convite aos estudantes com 

matrículas ativas, e participaram 45 estudantes, de quatro cursos de licenciatura 

presenciais. O formulário ficou disponível entre 09/10/2020 e 01/11/2020. Ademais, 

para a coleta e discussão dos dados, foram feitas pesquisas no site da Instituição locus 

da pesquisa, entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021. 

O INES foi o principal instrumento para a coleta dos dados e tem por finalidade 

“promover uma educação de qualidade, difundindo estratégias de educação inclusiva 

dentro das IES, como parte central da política institucional” (CARRILLO; 

ARISTIZABAL. 2017, p. 28)8. São 24 afirmativas, divididas em três indicadores: 

existência, frequência e reconhecimento. 

Originalmente, o INES é formado por três questionários que são destinados aos docentes, 

estudantes e funcionários/servidores administrativos. No Brasil, o Instrumento encontra-

se em fase de tradução, adaptação e avaliação. Para este trabalho, foram coletados 

apenas os dados referentes aos discentes, com base já na adaptação realizada para a 

tradução. 

No formulário para a coleta de dados, foi disponibilizado aos participantes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo o anonimato e a participação 

voluntária. O consentimento foi presumido aos participantes que aceitaram dar sequência 

e finalização no questionário. 

 

Resultados e análise dos dados 

A primeira categoria eram os indicadores de existência. Com cinco afirmativas, as 

opções de resposta eram: existe e se implementa; existe e não se implementa; não 

existe; não sabe. As afirmativas referiam-se principalmente a política da Instituição, 

sobre avaliação flexível e sistema de informação acessível. 

                                                           
8 Tradução livre. 
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A média geral, indica que 58,22% dos participantes acreditam que as ações existem e se 

implementam, enquanto 16,89% creem que existe e não se implementam. Somente 

2,67% dizem que não existem, e 22,22% dos participantes não souberam responder. 

Em uma visão geral, foi possível identificar diferentes ações existentes que contemplem 

as afirmações dispostas, a exemplo disto, os três editais de auxílio inclusão digital, 

destinados aos estudantes de baixa renda, que buscavam atender demandas do ensino 

remoto.  

A segunda categoria eram os indicadores de frequência, composta por 14 afirmações 

que iam da identificação e caracterização dos estudantes, participação dos docentes em 

investigação e extensão, até ações administrativas e de gestão, entre outras. As opções 

de respostas eram: sempre; algumas vezes; nunca; não sei. 

A média geral, indica que 50,48% dos participantes acreditam que tais ações ocorrem 

algumas vezes e 29,20% acreditam que sempre acontece, enquanto 17,62% não 

souberam responder e 2,70% creem que nunca ocorre. Entre as informações 

encontradas, foi possível inferir que o Centro pesquisado conta com um sistema de 

avaliação semestral e que, com base nos resultados destas, são buscados meios de 

melhorias dentro dos cursos a fim de diminuir a evasão dos estudantes. 

A última categoria do questionário são os indicadores de reconhecimento, composta por 

cinco subcategorias. As opções de resposta eram: sim; não; não sei. As afirmativas 

tratavam sobre relações nacionais e internacionais com outras instituições, pesquisa e 

extensão, e estrutura organizacional voltadas para educação inclusiva. 

As médias gerais das respostas indicam que 67,56% dos participantes creem que as 

ações voltadas para essa categoria ocorrem, somente 6,22% dizem não ocorrer e 26,22% 

não souberam responder. Foi possível identificar que a Universidade conta com 

convênios nacionais e internacionais, a exemplo disto, os intercâmbios bilaterais que 

ocorrem através da AUGM com universidades de diferentes países da América Latina. 
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Considerações finais 

Diante do que foi proposto para o trabalho, identificamos diferentes ações inclusivas 

que ocorrem e visam um ambiente mais equitativo as diferentes minorias. Tais ações 

são propostas, em sua maioria, pela própria Universidade pesquisada e não do Centro de 

Ensino, diante disto, também foi perceptível a falta de divulgação por parte do Centro, 

uma vez que no próprio site institucional as informações são escassas e requerem 

conhecimento prévio para encontrá-las. 

Destaca-se a concordância majoritária entre os participantes, visto que, nas três 

categorias presentes, não há disparidade superior a 25% entre as respostas, indicando a 

visão similar na existência, frequência e reconhecimento que os estudantes possuem 

perante as ações desenvolvidas pela Instituição. 

Acredita-se que um ambiente mais igualitário esteja sujeito a uma menor evasão, uma 

vez que os estudantes podem contar com redes de apoio estudantil e, assim, irem 

traçando estratégias para vencerem as possíveis barreiras encontradas no Ensino 

Superior. Para que isso ocorra, é necessário que as ações existam de forma satisfatória, 

isto é, existam na prática, e também que sejam divulgadas para que os estudantes que às 

necessitam possam buscá-las. 
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O que Você Estava Vestindo? Precisamos Falar sobre Violência 
Sexual1 
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Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil 
 
 

Resumo 
 
Segundo as vítimas/sobreviventes de violência sexual,- O que você estava Vestindo? - é 
uma pergunta que as mesmas têm que responder com demasiada frequência. Uma 
pergunta forjada com a acusação implícita ou explícita de que talvez o/a sobrevivente 
pudesse ter evitado seu ataque se tivesse usado algo menos revelador. Tal suposição é 
desconstruída quando as vítimas relatam suas vestimentas na hora da violência sofrida. 
Este trabalho traz o relato de um projeto de extensão que realizou uma exposição com 
22 fragmentos de relatos das vítimas de violência sexual e representações do que cada 
vítima estava usando no momento. Envolveu acadêmicos, professores e a comunidade. 
O projeto proporcionou uma profunda reflexão a respeito do tema por parte de todos os 
envolvidos (comunidade universitária e não universitária) e especialmente, conferiu a 
desculpabilização das vítimas por meio da escuta ativa e apoio jurídico e psicológico. 
 
Palavras-chave: Violência Sexual; Ensino; Exposição 

 

 

Introdução 

 

A pergunta O que você estava Vestindo? – segundo as vítimas de violência 

sexual, é ouvida com muita frequência por diversos momentos após o ato. Desde a 

denúncia quando ocorre, às pessoas a quem confiam o fato. Porém, esta é uma pergunta 

forjada com a acusação implícita ou explícita de que talvez o/a sobrevivente pudesse ter 

evitado seu ataque se tivesse usado algo menos revelador. Tal suposição é desconstruída 

quando as vítimas relatam suas vestimentas na hora da violência sofrida. O presente 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2 Professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. email: mtgodoy@uepg.br  

1581

mailto:mtgodoy@uepg.br


                              

 

trabalho traz o relato de experiência relacionado ao desenvolvimento do projeto “o que 

você estava vestindo”? – que contou com uma exposição e intervenções na comunidade 

escolar e não escolar. Destacamos que este projeto foi destituído de quaisquer 

vinculações de ordem ideológica relacionada a partidos políticos e/ou outras entidades, 

que porventura insinuaram tomar para si a exclusividade da pauta.  

 

Objetivos 

 

Os principais objetivos gerais do projeto foram: proporcionar às vítimas a 

ressignificação de suas histórias por meio da fala e da escuta ativa; desculpabilizar as 

vítimas, trabalhando os conceitos errôneos arraigados culturalmente; prevenir a 

violência sexual nos mais diversos meios; proporcionar aos envolvidos no projeto e à 

sociedade em geral, a visibilidade e a reflexão à respeito da temática e seus vários 

desdobramentos. 

Os objetivos específicos do projeto podem ser sintetizados a seguir: 

proporcionar aos professores e acadêmicos envolvidos um aprofundamento a respeito 

do tema; estabelecer uma rede de apoio às vítimas de violência sexual no meio 

acadêmico e não acadêmico; fomentar o diálogo entre os diversos atores sociais 

especialmente a comunidade para a prevenção da violência sexual; trabalhar 

cientificamente os conceitos adjacentes à temática nos meios escolar e universitário 

partindo de uma base concreta da realidade. 

 

Estratégias Metodológicas 

 

O projeto consistiu em duas ações principais: uma exposição feita com as peças 

de roupas das vítimas que sofreram abuso sexual com fragmentos de seus depoimentos 

e ações didático pedagógicas em vários segmentos envolvendo diversas áreas do 

conhecimento.  
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Foi uma exposição itinerante com ações articuladas na escola, na Universidade e 

na comunidade em geral. A exposição realizada no projeto, apresentou  22 (vinte e dois) 

fragmentos de relatos das vítimas de violência sexual e representações do que cada 

vítima estava usando no momento. As histórias, que foram colhidas por apresentação 

voluntária das vítimas, representam homens, mulheres, crianças e adolescentes. De 

diversas orientações sexuais, níveis escolares, culturas, classes sociais e econômicas. 

Violências sexuais sofridas em diversos ambientes que vão desde a própria casa às ruas, 

escolas e universidades. Houve relatos envolvendo abusadores e abusadoras. 

Paralelamente à exposição de caráter itinerante, houve a intervenção de professores, 

acadêmicos, agentes universitários e profissionais envolvidos, desencadeando o debate 

responsável a respeito do tema nos mais diversos meios A exposição envolveu o 

depoimento voluntário de 22 (vinte e duas) pessoas que doaram suas roupas ao projeto.  

 

Resultados e discussão 

 

A exposição teve sua abertura oficial na galeria de Arte da Pró-reitoria de 

Extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Depois seguiu para locais 

estratégicos em outras instituições de ensino. Também foi apresentada em algumas 

escolas que participam de Programas Docentes vinculados à universidade que 

manifestarem interesse. A exposição cumpriu ainda um cronograma de acordo com os 

agendamentos solicitados, tendo nos primeiros meses de funcionamento mais de 1000 

(mil) visitantes da comunidade escolar e não escolar.  

As vítimas contaram com toda uma rede de apoio psicológico e jurídico de 

profissionais voluntários. Uma rede formada por agentes sociais que atuaram no apoio 

às mesmas bem como desenvolveram periodicamente oficinas, palestras, encontros e 

conversas com a comunidade universitária e não universitária, escolar e não escolar 

interessada. Foram  envolvidos ainda Professores, agentes universitários e acadêmicos 

da UEPG que fizeram intervenções nos cursos envolvidos a princípio com a 
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possibilidade de estender aos demais cursos e setores da instituição que tiverem 

interesse.  

A seguir, transcrevemos alguns depoimentos das vítimas que compuseram a 

exposição e foram objeto de discussão. Os nomes são fictícios para preservar a 

identidade dos participantes. 

“Eu tinha 13 anos e trabalhava em uma padaria de um casal (homem e mulher) 
religioso. Ouviam hinos de igreja o dia inteiro. No dia em que aconteceu eu estava 
fechando o caixa e meu chefe baixando as portas. Enquanto eu fechava o caixa e ele 
chegou por trás se esfregando em mim. Eu tinha medo de contar para minha mãe 
porque ele era meu chefe e eu precisava continuar trabalhando e também fiquei com 
pena da esposa que tinha acabado de ganhar bebê e estava amamentando. O que eu 
estava vestindo? Um moletom e essa blusa cinza.” (Carol). 

 

“Aconteceu com um primo o primeiro estupro. Eu era criança. Tinha talvez de sete 
para oito anos. Ele é dez anos mais velho que eu. Eu lembro que eu falava que doía. 
Lembro que ele falava que ia passar. Lembro que não entendia o que estava 
acontecendo porque sentia vontade de fazer xixi e ia correndo para o banheiro. Eu 
vestia um vestido comum que usava para brincar”. (Sol) 

 “Eu tinha sido abusada sexualmente aos 09 anos. E nunca havia tido relações sexuais 
depois disso pelo trauma que havia ficado. Aos 18 anos conheci um rapaz que se 
mostrou muito compreensivo. Começamos a namorar com o consentimento de toda a 
família. Até que fomos a uma festa. Nessa festa ele colocou ecstasy em minha bebida e 
eu apaguei. Ele me violentou, me bateu, filmou e mandou para os amigos. Até hoje 
minha família não acredita em mim e diz que eu perdi um belo partido”. (Ana). 

“Eu tinha 12 anos quando minha avó veio cuidar de mim. Eu estava doente e de cama. 

Usava um moletom e camiseta. Ela passava a mão nos meus genitais e dizia que era para 

eu sarar. Quem devia cuidar de mim foi quem abusou da maneira mais covarde. E não foi 

uma vez só. Nunca havia contado para ninguém.” (Daniel). 

Todas as vítimas participantes do projeto tiveram sua identidade revelada 

somente à coordenadora do projeto que colheu os depoimentos e às psicólogas que estão 

prestando os atendimentos. Todas as vítimas cederam o direito de imagem, depoimentos 
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e doaram suas roupas para as instalações por meio de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido à Coordenadora do Projeto. As vítimas são acompanhadas até hoje pelo 

projeto. Muitas apresentam histórias de superação após a participação no mesmo. A 

maioria apresentou relatos emocionantes de cura, libertação e desculpabilização, que 

estão sendo organizado para um novo trabalho. 

O projeto teve uma complexidade e um alcance que não é possível descrever em 

apenas algumas páginas. E tem sido objeto de investigações e produções mais extensas. 

Entre tantas considerações, nossa compreensão é de que não foi uma simples exposição 

de peças de roupas e depoimentos a respeito de violência sexual. Foi uma experiência 

que ressignificou a vida de todos os envolvidos. 

Deixamos para os participantes e visitantes formularem e reformularem suas 

questões e seus conceitos. Ser capaz de fazer com que as vítimas cheguem mais perto da 

paz, ressignificando suas histórias e proporcionar um momento de reflexão e 

conscientização da comunidade foi a motivação real por trás do projeto. 
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Resumen 
 
Este trabajo aborda el diseño e implementación de una asignatura sello nominada “El 
rol social del/a Químico/a Farmacéutico/a”, alineado al Modelo Educativo Institucional 
de la Universidad de Santiago de Chile. Esta asignatura surge con el objeto de instaurar 
una vinculación temprana del estudiantado con una comunidad y promover el rol social 
de las y los estudiantes en formación desde una perspectiva transformacional, a través 
del diseño de diferentes proyectos de responsabilidad social asociados a diferentes 
comunidades para dar sentido, responsabilidad y compromiso a su futuro quehacer 
profesiona rehumanizando la formación de químicos farmacéuticos como profesionales 
de la salud.. En 2021 se han desarrollado: 8 proyectos para la comunidad estudiantil de 
octavo básico y primer año de educación media en escuelas en situación de 
vulnerabilidad; 3 proyectos dirigidos a la comunidad de estudiantes de Química y 
Farmacia de primer año y 2 proyectos asociados a clubes de personas mayores, 
constituyendo en total 13 proyectos de vinculación con el medio.  
    
Palabras-clave: Responsabilidad social; Educación farmacéutica; Vinculación al 
medio, Rol social del farmaceutico/a. 
 
 
 

                                                           
1 Eje 4 - Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión 
2 Química Farmacéutica, académica, Mag.; Ms.Cs; Ph.D, Universidad de Santiago de Chile, 
mariapilar.sanchez@usach.cl  
3 Periodista, Encargada de Vinculación al medio, Diplomada en Docencia Universitaria, Universidad de 
Santiago de Chile. paola.lizama@usach.cl  
4 Química Farmacéutica, académica, Universidad de Santiago de Chile. graciela.garcia@usach.cl  
5 Químico Farmacéutico, Ph.D, académico, Universidad de Santiago de Chile. 
jorge.arancibia.r@usach.cl  
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Introducción 

Este trabajo muestra el diseño e implementación de una asignatura sello anual 
denominada “El rol social del/la Químico/a Farmacéutico /a”, creada considerando el 
Modelo Educativo y Política de Vinculación con el Medio Institucional, para establecer 
un modelo de vinculación temprana en el estudiantado, mediante el diseño de un 
proyecto de rol social en una comunidad específica, para enfrentarse a problemáticas 
y/o instancias auténticas de aprendizaje, a través de la estrategia de aprendizaje basado 
en proyectos y que refuerza valores e identidad profesional de los estudiantes de 
Química y Farmacia como profesión de la salud.  

La asignatura promueve y fortalece el rol social del/a Químico/a Farmacéutico/a en 
formación, integran elementos disciplinares y del sello institucional, para dar sentido, 
responsabilidad social y compromiso a su futuro actuar como profesional de la salud, 
contribuir a la toma de conciencia temprana de la responsabilidad social universitaria en 
el estudiantado de primer año de Química y Farmacia. Además, pretende re-humanizar 
la formación de estos profesionales motivándolos hacia esa identidad profesional y 
fortaleciendo su educación en términos valóricos como profesionales.  

La oportunidad para desarrollar este tipo de asignatura ha sido gracias a la interrelación 
de varios aspectos que enumeramos a continuación y que facilitaron su creación y que 
podrían servir como modelo de asignatura de rol social. 

El Modelo Educativo Institucional y la asignatura 

La Universidad de Santiago a partir de su misión y valores institucionales define un 
conjunto de valores y atributos que deben formar parte fundamental del perfil de sus 
egresados, y que forman parte y son promovidos en su Modelo Educativo Institucional 
(MEI)1, a través de la incorporación de asignaturas llamadas sello que contribuyen al 
desarrollo de estos valores.  
 

Vicerrectoría de vinculación al medio y la asignatura 
Esta Universidad, cuenta en su estructura organizativa con una Vicerrectoría de 
Vinculación al Medio, que apoya a los académicos en las acciones de vinculación al 
medio, y da soporte a todas las iniciativas de este tipo, con profesionales y asesoría 
permanente. 
 

La Responsabilidad Social Universitaria  

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) establece según (Gaete, 2011), tres 
niveles de enfoques e intervenciones. Ellos permiten enfocar hacia diferentes perfiles de 
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actuación: i) rol transformador, que establece los principales lineamientos del 
comportamiento socialmente responsable para el quehacer universitario (el qué), y en la 
que mas se apoya esta asignatura, ii) rol gerencial y iii) rol normativo, que establecen 
las formas a través de las cuales las universidades expresarán dicho comportamiento (el 
cómo), orientadas por dos principios fundamentales de la responsabilidad social: la 
transparencia y la participación. 

Desde la perspectiva de la asignatura, la RSU, fortalece valores y capacidades 
ciudadanas y sensibilidad social en los miembros de la comunidad universitaria, así 
como de una mejor integración de los habitantes de la comunidad local respecto del 
quehacer universitario. Además, permite: i) Investigación socialmente responsable, ii) 
Liderazgo social de la universidad, y iii) Fomentar nuestro compromiso social con la 
comunidad.  
 

Desde la perspectiva gerencial, existe una Vicerrectoría de Vinculación al Medio que 
contribuye a establecer los contactos en el medio y apoya los procesos de interacción 
entre las partes de interesadas “skateholder”. Desde la perspectiva normativa, aplica un 
conjunto de valores y principios desarrollados desde la universidad, con el propósito de 
contrastarlos con los valores de la sociedad y realizar un proceso de transferencia e 
intercambio, donde la universidad intenta compartir una parte importante de su cultura 
con su entorno local más inmediato. 
 

En este mismo sentido, la UNESCO (2009) declara y afirma que la RSU radica en 
trabajar para que la sociedad pueda comprender, de mejor manera, los diferentes 
problemas polifacéticos que la afectan, y que tienen repercusiones en dimensiones 
sociales, económicas, científicas y culturales, señalando además que las instituciones de 
educación superior deben asumir un liderazgo social en la creación de conocimiento en 
base al fortalecimiento de aspectos interdisciplinarios promoviendo el pensamiento 
crítico y la ciudadanía activa. 

Objetivos 

Objetivo principal 
Crear una asignatura de rol social, para la carrera de Química y Farmacia, para motivar 
hacia la identidad como futuro/a profesional de la salud y reforzar la formación valórica 
a través de experiencias transformadoras y significativas con los valores declarados en 
el (MEI). 

Objetivos específicos 
a.-  Diseñar los programas de la asignatura sello (semestral, Sello 1 y Sello2) 
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b.- Caracterizar al estudiantado que accede a la asignatura 
c.- Crear proyectos de rol social, incluyendo la implementación y evaluación del 
proyecto final. Se ejemplificará uno de ellos implementado en contexto pandemia y vía 
digital. 
 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Diseño de los programas 

El diseño de las asignaturas estuvo a cargo de 1 expertas en educación, 1 periodista y 2 
químicas farmacéuticas. Se construyeron los resultados de aprendizaje consideró el 
perfil de egreso, y se seleccionó como metodología de aprendizaje el basado en equipos 
y diseño de aula invertida. El programa fue apoyado por personal de la Unidad de 
Innovación Educativa (UNIE). 

Caracterización del estudiantado 

Se realizó a través de la Vicerrectoría académica, que realiza cada inicio de año 
académico un informe de la caracterización de los estudiantes que ingresan a la 
Universidad desde diferentes aspectos. Parte de este informe asociado a Química y 
Farmacia se utilizó en este trabajo. 

Creación e implementación de los proyectos de rol social 

Indicar las metodologías y técnicas utilizadas para que el trabajo, de esta forma, alcance 
los objetivos propuestos. 

Resultados, discusiones y análisis 

Diseño de los programas de las asignaturas sello “El rol social del/a farmacéutico/a 
(Sello 1 y Sello2)” 
a.- El programa de la asignatura Sello 1 (Formulación de un proyecto de rol social), se 
diseñó especialmente tomando en cuenta competencias y habilidades del perfil de 
egreso distribuidas en cuatro unidades: Unidad 1: Comunicación oral y escrita; Unidad 
2: Pensamiento Creativo; Unidad 3: Diagnóstico territorial y Unidad 4: Diseño del 
proyecto de responsabilidad social 
 

b.- El programa de la asignatura Sello 2, que corresponde a la implementación de los 
proyectos y su correspondiente evaluación, que consideró tres unidades: Unidad 1: 
Revisión y readecuación del “Proyecto de responsabilidad social” con los actores del 
medio, Unidad 2: Implementación del “Proyecto de responsabilidad social” y Unidad 
3: Evaluación del Proyecto (oral y escrito). 
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Ambos programas utilizan el aprendizaje basado en proyectos, donde el trabajo en 
equipo es fundamental. Fueron tutelados por químicos farmacéuticos y supervisados por 
una periodista quien además es la Encargada de Vinculación al Medio de la Facultad. 
Tuvieron instancias de evaluación docente (oral y escrita), por pares, coevaluación, 
autoevaluación, todas ellas a través de rubricas diseñadas especialmente para la 
asignatura. Todos los proyectos se desarrollaron en forma digital durante el primer 
semestre 2021. 

Caracterizar al estudiantado que accede a la asignatura 

El/la estudiante de Química y Farmacia, de 1er. año en nuestra Universidad, tiene una 
formación inicial fuerte en el área de las ciencias básicas, constituyendo una base 
adecuada para configurar un profesional idóneo e integro. En este proceso, adquieren 
los conocimientos de ciencia básica, pero con pocas oportunidades para vincularse con 
el medio y adquirir una identidad profesional que lo perfila como un profesional de la 
salud y con las habilidades y destrezas para la comunicación efectiva. Una gran mayoría 
de ellos es el primero de su familia que ingresa a una carrera universitaria, la diversidad 
de acuerdo a su condición económica es diversa y principalmente son mujeres 62% vs 
33 % de varones. Por cada estudiante que ingresó a la carrera, 6 estudiantes no pudieron 
ingresar a la carrera. 

Proyectos de rol social implementados periodo abril a julio de 2021 

De acuerdo con un diagnóstico realizado en la primera versión de la asignatura (2020), 
el estudiantado manifestó que, como futuros profesionales de la salud, deben contribuir 
al aprendizaje de la sociedad a través de la transferencia del conocimiento, así como 
también involucrarse en las discusiones de salud pública. Destacaron la vinculación 
temprana del/a químico/a farmacéutico/a como una instancia que aporta al buen 
desempeño profesional, y que les permitía desarrollar empatía, buen trato, y un buen 
desempeño profesional.  
 
En el 1er. semestre 2021 se implementaron 13 proyectos de rol social. Los que se 
distribuyen según el actor del medio de acuerdo con la Tabla 1. Todos ellos tutelados 
por sus docentes y representó la implementación de proyectos creados y diseñados el 
semestre anterior en la primera parte de la Asignatura (Sello 1, El rol social del/la 
farmacéutico, 2020).  
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Tabla 1: Proyectos de rol social implementados en Sello 2, marzo a agosto 2021  
Comunidad 

asociada al proyecto 
(Actor del medio) 

Números de proyectos y 
número de 

participantes 

Temáticas de  los proyectos 

Escuelas en situación 
de vulnerabilidad 

8 proyectos desarrollados 
en 8vo básico y 1ero. 

Medio, 160 participantes 

8 proyectos, de los cuales se aplicaron en 4 
Salud mental de Adolescentes; 1 sobre 
Depresión; 1 sobre Obesidad; 1 sobre 
Educación sexual; y 1 sobre Drogas y 
Psicofármacos.  

Comunidad de 1er año 
estudiantes 
universitarios de la 
USACH 

3 proyectos con 
estudiantes de 1er. Año 

de la propia Universidad, 
100 participantes 

1 en Problemas emocionales y psicosociales en 
estudiantes universitarios; 1 en Obesidad 
estudiantil universitaria en tiempos de 
pandemia; y 1 en Implementación de un 
programa dentro de una comunidad para 
aminorar la exclusión de personas VIH+ 

Comunidad de 
Personas mayores 

2 proyectos llevados a 
cabo con dos clubes de 
personas mayores, 10 

participantes 

Temas de Salud mental en personas mayores 

Todos los proyectos fueron implementados y evaluados con indicadores de logro 
definidos en cada uno de los proyectos.  

Consideraciones y Conclusiones 

Esta es la primera asignatura de este tipo en la Universidad de Santiago, y dentro de las 
unidades académicas donde se dicta la carrera de Química y Farmacia en Chile, en 
donde se vivencia y motiva el primer acercamiento al trabajo comunitario con los 
alumnos del primer y segundo año de la carrera.  
Desde el inicio de su formación como Químico Farmacéutico, los estudiantes 
concluyeron que la Asignatura Sello contribuirá fuertemente a la vinculación al medio, 
percibiendo los aportes bidireccionales entre la comunidad y la universidad, señalando 
que deberían existir instancias permanentes de vinculación a lo largo de su formación 
académica.  
Esta experiencia ha sido muy significativa y enriquecedora para el estudiantado, para 
los propios docentes y la institución. Para los y las estudiantes, fue una vivencia que los 
marcará sin duda, no sólo contribuirá a formar profesionales integrales, sino que 
aportará al crecimiento personal y profesional, han constatado situaciones de 
desigualdad y pobreza que afectan fuertemente el estado de salud de una comunidad, 
que puede ser una contribución en su formación profesional desde la perspectiva re-
humanizadora.  
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Resumen 
 
 En los últimos años el departamento de Canelones ha visto florecer una importante 
cantidad de organizaciones sociales vinculadas a la recuperación de la memoria del 
pasado reciente, las cuales junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Intendencia de Canelones han desarrollado diversas actividades en todo el territorio 
Canario. Estos colectivos han puesto en marcha diversos proyectos que buscan 
visibilizar aquellos lugares que fueron testigos de la actuación ilegítima del Estado y el 
terrorismo de Estado entre 1968 y 1985, así como también aquellos espacios que se 
convirtieron en lugares de resistencia frente a la dictadura cívico-militar. Sin embargo 
estos proyectos se enfrentan a un problema de visibilización tanto a nivel departamental 
como nacional, demanda que fue abordada por nuestro equipo de extensión 
universitaria. 

 
 

                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 - Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión del V 
Congreso de Extensión de AUGM 
2 Licenciado em Ciencia Política. Estudios de posgrado en Ciencia Política e Historia Política 
3 Estudiante de Sociología próximo a recibirse 
4 Estudiante de la Licenciatura Lengua y Medios Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes próximo a 
recibirse 
5 Estudiante Licenciatura Lengua y Medios Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes próximo a 
recibirse 
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Palabras-clave 
 
 Memoria reciente; Canelones; Extensión universitaria; Organizaciones sociales 

Introducción 

  La recuperación de la memoria del pasado reciente es un proceso donde varios actores -

entre ellos la academia- aportan desde su visión y sus conocimientos. Este proceso persigue 

varios objetivos y -a nuestro entender y siguiendo la propuesta de Jelin (2002)- uno de sus 

principales agentes son las organizaciones sociales vinculadas a la recuperación de la memoria 

del pasado reciente, mayoritariamente integradas por víctimas directas del terrorismo de Estado 

(Rico, 2008) o familiares de detenidos desaparecidos o asesinados. 

  Cómo define Jelin (2002, p. 9) sólo recientemente el paradigma de los 

Derechos Humanos se ha ido incorporando en la vida social. Esta incorporación 

puede pensarse como una irrupción de los reclamos por el respeto a los Derechos 

Humanos y un reconocimiento de las violaciones a los mismos por parte del Estado 

en el pasado reciente. En Uruguay estos procesos se traducen en las demandas por 

ese reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad frente a los hechos 

ocurridos en la dictadura cívico-militar -cuyo ejemplo más saliente es la condena de 

la Corte Interamericana por el caso Gelman contra Uruguay-, pero también en el 

reconocimiento, a través de la Ley de Sitios de Memoria Histórica del Pasado 

Reciente6, de aquellos lugares donde existieron acontecimientos vinculados tanto a 

violación de los derechos humanos como la resistencia. Algunos de estos lugares por 

la magnitud de los hechos son lugares emblemáticos a nivel nacional e internacional. 

Sin embargo, también existen lugares en distintas partes del territorio uruguayo en 

donde la dictadura dejó marcas que solamente quienes ahí viven o vivían pueden 

reconocer y recordar, por lo que este trabajo se enmarca en la necesidad de rescate y 

recuperación de “las memorias”. Esta voluntad social de recordar (Waldman 2014, p. 
                                                           
6Ley N° 19641. (2018). Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente. Disponible en: 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/9973737.PDF 
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1) se ve plasmada de manera clara en las organizaciones sociales canarias, que 

trabajan con la recuperación de la memoria del pasado reciente referida a la violación 

de los derechos humanos a través de la actuación ilegítima del Estado entre 1968 y 

19737, y del terrorismo de Estado entre 1973 y 19858. Los trabajos y proyectos 

desarrollados por las organizaciones de memoria reciente abarcan una amplia gama 

de actividades que alcanzan altos grados de visibilidad dentro de cada localidad 

donde actúan estos colectivos debido al contacto permanente que mantienen con 

otras organizaciones territoriales y con vecinos y vecinas en general. Sin embargo, 

esta visibilidad -por diversas razones que exceden los objetivos de este trabajo- se ve 

drásticamente reducida a nivel departamental y nacional. 

Objetivos 

  Para la construcción de la demanda se participó de múltiples instancias de 

intercambio -organizadas entre el equipo del proyecto y las organizaciones- con el fin 

de identificar aquellas necesidades compartidas por todos los colectivos de memoria 

participantes. Se debe mencionar que la inserción en el trabajo de estos colectivos 

permitió generar espacios de diálogo, intercambio y análisis para la construcción de 

                                                           
7Según el artículo quinto de la ley 18.596 de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado 
“Se consideran víctimas de la actuación ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay todas 
aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su 
libertad sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional, desde el 13 de junio de 
1968 hasta el 26 de junio de 1973, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones 
deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado 
con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado”. 

8Según el artículo cuarto de la ley 18.596 de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado 
“Se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas 
personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad 
dentro y fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, por 
motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de 
agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de 
los mismos”. 
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soluciones conjuntas a problemáticas concretas. La falta de un material audiovisual, 

que permitiera dar visibilidad al trabajo de las organizaciones de memoria en 

Canelones, fue considerada una de las principales carencias que podía ser resuelta 

por parte del equipo de extensión.  En este sentido en todas estas instancias la 

preocupación central refería por un lado a la reducida capacidad de registrar las 

diferentes actividades territoriales. Mientras que por otro existía preocupación por la 

inexistencia de un material que permitiera mostrar el trabajo de las organizaciones 

tanto a nivel nacional como departamental. A partir de esa labor compartida se pudo 

concluir junto con los actores locales que el aporte principal que nuestro equipo debía 

realizar era la construcción de un material audiovisual que resolviera en parte las 

necesidades mencionadas y también cómo llevarlo adelante.    

Materiales y Métodos (Metodología) 

Observación participante y grupos de discusión 
 
  El registro audiovisual se conformó a partir de la filmación de diversas 

actividades territoriales, llevadas a cabo por las organizaciones sociales, así como 

también por el registro de diversas instancias en que las organizaciones se reunieron 

para discutir y reflexionar sobre diversos temas. Para esto último se realizaron 

entrevistas y talleres con el objetivo de conocer y profundizar sobre los conceptos de 

memoria y sitios de memoria. Dicho de otro modo, para llevar adelante este proyecto 

se realizó un abordaje cualitativo a través de entrevistas y grupos de discusión, estas 

instancias fueron registradas en formato audiovisual, siempre con el permiso de todos 

los participantes. Las entrevistas se realizaron a integrantes de las organizaciones con 

el objetivo de obtener información que sirvió para conocer con más profundidad el 

funcionamiento de cada organización. Los grupos de discusión nos permitieron 

conocer cuál es el motor de estas organizaciones, y abordar las razones y los 

objetivos que persiguen, es decir, el porqué y el cómo del trabajo que realizan. Este 

registro nos permitió generar un material audiovisual con mayor contenido narrativo, 

aportando así para la futura construcción documental de las acciones y los procesos 
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de transformación que llevan adelante dichas organizaciones. Por otra parte, por 

medio de la observación participante en el Mecanismo de Planificación 

Departamental en Memoria Reciente de la Secretaría de Derechos Humanos de 

Canelones fue posible delimitar con mayor claridad el énfasis en los contenidos 

planteados por nuestros interlocutores. 

Resultados, discusiones y análisis 

  Con respecto a los objetivos propuestos podemos asegurar que el desarrollo del 

proyecto permitió conocer y relevar un importante número de actividades que realizaron  

las organizaciones sociales canarias de memoria reciente durante 2018, 2019 y 2020, las 

cuales fueron un importante insumo para la creación de la pieza audiovisual. En este 

sentido se logró identificar las localidades donde desarrollan sus acciones, las 

transformaciones que han llevado adelante y los vínculos que poseen con otras 

organizaciones sociales. Se debe mencionar a su vez que tanto las entrevistas como los 

grupos de discusión permitieron conocer las razones que impulsan a estos colectivos en 

su accionar, los objetivos que persiguen, los vínculos que mantienen con el Estado y por 

último cómo entienden estas organizaciones el concepto de sitio de memoria. Todo lo 

dicho aparece representado en la pieza audiovisual que se encuentra en proceso de 

finalización, sin embargo se mencionan a continuación algunos de los principales 

resultados obtenidos. La metodología utilizada nos permitió comprobar que muchas de 

las actividades que las organizaciones realizan surgen a partir de la interacción con la 

Secretaría de Derechos Humanos de Canelones. Los espacios abiertos por el Estado 

para esta interacción funcionan como catalizadores de acciones que comienzan siendo 

particulares y pasan a transformarse en colectivas. La participación del equipo en las 

instancias del Mecanismo de Planificación en Memoria Reciente nos permitió reconocer 

los procesos a partir de los cuales se presentan las diferentes iniciativas para la acción 

en cada localidad. En este marco pudimos observar como la instalación de sitios y 

circuitos de la memoria se encuentra precedida por diversos intercambios  donde  los 

actores participantes manifiestan sus intenciones y preferencias. La instalación de cada 
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sitio o circuito comienza con una idea original, presentada por el colectivo que 

pertenece a la localidad donde será instalado, sin embargo existen una serie de 

interacciones que sirven para colectivizar y mejorar la idea original. 

Consideraciones 

  Podemos asegurar que el desarrollo del proyecto permitió dar respuesta a la 

necesidad de contar con un material audiovisual que cumpliera con los objetivos 

surgidos a partir de la construcción de la demanda. Es necesario destacar que al 

momento de redactar el presente artículo nos encontramos en el proceso de finalización 

de la pieza audiovisual que servirá para la visibilización de las organizaciones de 

memoria reciente y sus trabajos dentro del departamento de Canelones. Cómo forma de 

mejorar este proceso se debe mencionar que se concluyó con una primera etapa de pre-

producción, que incluyó la presentación de un avance de la pieza audiovisual con el 

objetivo de recoger las opiniones de los diferentes colectivos. En este sentido todas las 

organizaciones realizaron una valoración altamente positiva en términos del objetivo 

inicial propuesto, todos los colectivos entendieron que la pieza audiovisual cumplía con 

sus expectativas. Sin embargo, cada organización propuso una serie de ajustes para su 

caso concreto en la pieza audiovisual en términos de ponderar algunas actividades sobre 

otras. Todos estos aportes serán tenidos en cuenta para la pieza final producida. 

  Con respecto al vínculo construido con las organizaciones sociales podemos 

decir que se alcanzaron altos niveles de confianza entre ambas partes y se establecieron 

dinámicas colectivas que permitieron un permanente intercambio de saberes. Es 

necesario destacar que este aspecto es de suma importancia debido a las características 

particulares que posee la temática general en la que se encontraba inmerso nuestro 

proyecto. 

  Creemos que la experiencia descrita fue un aprendizaje permanente, tanto para 

nosotros como para las organizaciones de memoria, que nos brindó la oportunidad de 

establecer altos grados de intercambio de saber y desarrollar una experiencia de 

extensión universitaria en su sentido más amplio. 
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Resumen 
 
El presente trabajo es una propuesta de taller que nace del diálogo sostenido con relatos 
de experiencia docente. Surge como una contrapropuesta al análisis canónico académico 
de textos producidos por docentes y desde la interpelación del profesor Luis Porta, 
académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ante la pregunta de qué 
hacer con los relatos, nos sorprende con una contrapregunta: “yo no preguntaría qué 
hacer con ellos, sino qué hacen los relatos con nosotros.” 
 
Palabras-clave: Relatos, ciudadanías, diversidad, inclusión. 

 

Introducción 

 

Hecho un análisis bibliométrico, sobre las bases scopus y wos, de investigaciones 

realizadas entre el 2010 y el 2020, frente a las modalidades de formación que ofrecen 

las universidades para cubrir las demandas de políticas de inclusión en la formación 

docente, nos encontramos con la evidencia del despliegue de un discurso que no 

siempre tiene su correlato en los programas de estudio. Aparentemente, la formación 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión do V Congresso de Extensão 
da AUGM.  
2 Profesor de la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, email: mauricio.nunez@uchile.cl  
3Profesora de la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, email: anarevalov@gmail.com  
4 Profesora de la Universidad de Chile, Facultad de Artes, email: yasnalepe@uchile.cl  
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docente no se está haciendo cargo, o no sabe cómo hacerse cargo, de la formación en y 

para la diversidad con un enfoque inclusivo.  

 

Por otro lado, vemos que la diversidad es un dato de la causa, el mundo es diverso, la 

universidad es diversa y, por tanto, el enfoque formativo debiera estar orientado a 

configurar discurso, disposiciones y prácticas inclusivas, favoreciendo el surgimiento de 

nuevas ciudadanías con nuevas sensibilidades. 

 

Aquí proponemos un taller desde dónde explorar posibilidades que toman distancia de 

los análisis y los enmarcamientos teóricos, para sumergirse en una formación que parta 

de la afectación y el emocionar como plataformas para despertar el asombro y las 

preguntas esenciales en los sujetos de la formación. 

 

Objetivo 

 

Generar las condiciones para la enunciación de nuevas ciudadanías a partir de la lectura 

de un relato de experiencia docente, asociado a la vivencia de la diversidad y la 

inclusión inscritas en una trayectoria biográfica particular. Esto con el propósito de abrir 

diálogos novedosos desde la afectación y el emocionar que nos sitúen en nuevas formas 

de ser ciudadanos, con nuevas sensibilidades, de un mundo diverso. 

 

Metodología 

 

Cupo: 30 participantes 

Tiempo total: 2 horas 

Horario: disponibilidad mañana o tarde 

Plataforma: zoom 
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1. Se invitará a los asistentes a disponerse a la escucha activa a través de un ejercicio 

corporal. 

2. Se hace lectura del relato seleccionado de un repertorio. 

3. Al término de la lectura se invita a los participantes a seleccionar un concepto (que de 

cuenta de una emoción despertada) que más lo represente a cada una/o y subirlo a la 

plataforma Mentis. 

4. Se invita a formar grupos pequeños (5 grupos de 6 participantes). 

5. Se dialoga en torno a las siguientes preguntas (se solicita que un integrante del grupo 

registre las principales ideas que emerjan del diálogo): 

a) ¿Qué me provocó el relato en tanto emoción? 

b) ¿Qué dice de mis propias historias? ¿Cómo se conecta con mi experiencia? 

c) ¿Qué despierta de mi disposición frente a la diversidad? 

d) ¿Cómo me interpela el relato? ¿Hacia dónde me conduce? 

Este trabajo en grupos chicos acaba invitando a los participantes a generar sus propias 

preguntas frente al relato y lo que les representa. 

6. Se vuelve al grupo grande y se confronta el mapa de Mentis con lo ocurrido en los 

grupos chicos. Se pide para este efecto que un participante por grupo exponga en no 

más de 4 minutos las principales ideas que surgieron en el diálogo. 

7. Se trabaja a modo de evaluación el potencial de los relatos cuando nos dejamos 

afectar por ellos y el surgimiento que produce de nuevas conciencias y disposiciones, en 

definitiva, de formación ciudadana inclusiva. 

 

Resultados  

 

La propuesta de taller es una ventana abierta a la consideración de la afectación y del 

emocionar como componentes necesarios de incorporar a la formación docente. Se 

espera que los participantes vivan una aproximación a la propuesta y se genere el 

diálogo en relación con su pertinencia y relevancia. 
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Resumen 
 
La ponencia se refiere al Curso de Derechos Humanos y Extensión Universitaria de la 
Universidad de la República, haciendo foco en la  inserción de la Extensión y la 
Educación en Derechos Humanos (DDHH) en los planes de estudio de grado. Se 
presenta el contenido, la metodología y resultados del proceso educativo que se ejecuta 
desde 2019 como propuesta del Área de Derechos Humanos de la Unidad Académica 
del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. La experiencia permite 
evidenciar el rol de la universidad pública para contribuir a la promoción y defensa de 
los DDHH a través del desarrollo de temas que forman parte de la agenda de la igualdad 

                                                           
1 Trabajo presentado en el  Eje 4 - Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión del V 
Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Doctoranda en Derechos Humanos, Universidad de Lanús Argentina. Master en Derecho, con énfasis en 
D. Constitucional y Derechos Humanos (UCUDAL), Diplomada en Derechos Humanos (IIDH/AUSJAL), 
Abogada (PUCP). Prof. Adj. Responsable del Curso, Coordinadora del Área de Derechos Humanos 
SCEAM-Universidad de la República, Uruguay. email: flor.meza@cseam.udelar.edu.uy 
3 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar),  Diplomada en Derechos Humanos: Especialización 
“Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos” (UCUDAL, Programa Interuniversitario de AUSJAL y 
el IIDH). Cursando Diploma en Igualdad y No Discriminación, Facultad de Derecho, Universidad de 
Buenos Aires. email: tania.darosa@cseam.udelar.edu.uy 
4  Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación (Universidad Europea del 
Atlántico), Diplomada en Discapacidad como Categoría Social y Política (UBA), Licenciada en 
Psicología (Udelar). email: lilian.gonzalez@cseam.udelar.edu.uy 
5 Estudiante del Doctorado en Antropología (Udelar), Magister en Ciencias Humanas opción 
Antropología de la región de la Cuenca del Plata (Udelar), Diplomada en Antropología Social y Política 
(FLACSO-Argentina), Licenciada en Ciencias Antropológicas (Udelar). email: 
natalia.montealegre@cseam.udelar.edu.uy 
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Asimismo, se problematizan los diversos emergentes coyunturales en Uruguay con 
énfasis en la regresión  actual en la agenda de derechos y la crisis social y sanitaria en la 
que nos encontramos.  

Palabras Claves: Curso; Derechos Humanos; Extensión Universitaria. 
 

Introducción 

El Curso articula la labor de extensión universitaria con el marco teórico de los 

Derechos Humanos, propiciando una mejor comprensión de los mismos y de la función 

extensionista en nuestra universidad. El curso es ejecutado por el Área de Derechos 

Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y da respuesta a 

una demanda creciente de estudiantes de diversos servicios de la Universidad de la 

República por conocer el alcance y desarrollo de los Derechos Humanos. 

En ese sentido, este curso, busca facilitar el conocimiento y la comprensión de las 

normas y principios de Derechos Humanos, los valores que los sostienen y los 

mecanismos que  protegen  a todas las personas sin distinción por motivos de etnia; 

sexo-género; idioma o religión; edad; orientación sexual; identidad de género; situación 

de discapacidad; situación de privación de libertad; situación migratoria; de refugio o 

apatridia; entre otros. Asimismo, este curso también abarca el derecho a la verdad y la 

búsqueda de la justicia como derecho humano e incorpora la perspectiva de género 

como eje transversal de los derechos humanos pues consideramos que es la sociedad la 

que forja las desigualdades de género y las reproduce mediante las instituciones 

sociales, especialmente las educativas (MEZA y NAVARRETE, 2029, p. 28) 

En suma, se  usc a que este curso facu te a  as personas para que disfruten de sus 

derechos y  os ejerzan, y tam i n que  respeten y defiendan  os de  as dem s  personas  

Es el intercambio entre los Derechos Humanos y las prácticas de extensión lo que hace 

posible comprender cabalmente la transversalidad de la temática respecto a las diversas 

formaciones y campos de estudio.  
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La Educación en Derechos Humanos (EDH) a decir de Rodino (2019) “es una pr ctica 

mediadora y transformadora. Es un puente que conecta las normas de derechos humanos 

con la realidad concreta de las sociedades: hay que atravesarlo obligadamente si se 

desea que las normas modifiquen de manera efectiva las sociedades” (p  82)  

La incorporación de esta práctica que transforma a nivel de la educación universitaria 

y/o superior implica desafíos como: (i) que su enseñanza debe darse en todas las 

carreras y orientaciones; (ii) que debe hacerse con un abordaje integral e 

interdisciplinar; (iii) y que debe tener carácter permanente y adaptado a los cambios en 

nuestras sociedades (Rodino 2019, 80) 

 
Objetivos 

Este curso busca acercar a los estudiantes de grado, funcionarios y funcionarias 

administrativos de la Udelar e integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil un 

marco general de los derechos humanos con énfasis en la promoción, respeto y defensa 

de éstos respecto de los colectivos que históricamente han sido discriminados como las 

mujeres; los niños, niñas y adolescentes; los adolescentes en conflicto con la ley penal; 

las personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersex, (LGTBI); las 

personas afrodescendientes; las personas en situación de discapacidad; las personas en 

situación de privación de libertad; los migrantes; los refugiados, entre otros. Asimismo, 

este curso también abarca el derecho a la verdad y la búsqueda de la justicia como 

derecho humano ya sea en el ámbito nacional, como el regional e internacional, entre 

otros. 

Con la ejecución de este curso la Udelar contribuye  a su mandato contenido en el Art. 2 

de la Ley Nº 12.549, de “ (…) Contri ui r a  estudio de  os pro  e mas de inter s genera  

y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de 

justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma 

democr tica de go ier no”, e  mismo que se expresa en  os principios genera es que 
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sustentan la gestión de la Extensión Universitaria y Relaciones con el Medio (EUyRM), 

como son: la universalización; la singularidad; la diversidad; la descentralización; la 

concepción inclusiva; la docencia integral y la actividad curricular; la calidad y la 

intersectorialidad. 

Metodología 

La metodología del curso es de carácter participativo6. El desarrollo conceptual del 

curso consta de cinco módulos. El primero se estructura en torno a la pregunta ¿Desde 

dónde fundamentamos cuando hablamos de derechos humanos?. Está referido a los 

aspectos generales y conceptuales de los DDHH, incluyendo su desarrollo histórico y 

características  E  segundo módu o se titu a “Rec amando derechos, o tenie ndo 

respuestas:  as o  i gaciones de  os Estados respecto de  os DDHH”, en este módu o se 

presentan las diferencias entre obligaciones generales y específicas, el deber de la 

Debida diligencia de los Estados y la jurisprudencia regional y universal. Para finalizar 

este módulo se incluyen contenidos asociados al Derecho de Acceso a la Información 

Pú  i ca, entendido como “derecho   ave” para e  ejercicio de otros derechos   E  tercero 

desarrolla el Sistema Regional y el Sistema Universal de los DDHH, y avanza 

especialmente en los mandatos de los Comités Monitores como garantes de la 

promoción y protección de los DDHH. El cuarto se centra en los principios y derechos a 

la igualdad y la no discriminación enfatizando la protección especial de las personas y 

grupos en situación de mayor vulnerabilidad y las obligaciones derivadas para los 

Estados. Finalmente, el quinto módulo busca integrar el trabajo de extensión que la 

Udelar viene desarrollando en los tres ámbitos de la universidad: docencia, 

investigación y extensión. 

 

                                                           
6 Parte de las clases han sido de carácter expositivo y parte se trabajó analizando casos que han llegado a 
las instancias nacionales, regionales e internacionales y que vienen estableciendo nuevos estándares en la 
protección de los derechos humanos. 
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Reflexiones finales  

El interés y la demanda de quienes participaron en el Curso se manifestó en el alto 
número de inscripciones para realizarlo. Por motivos por todos conocidos, la edición 
2020 del curso fue dictada virtualmente por zoom y con el apoyo de la Plataforma 
moodle que usamos en la Udelar llamada EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje), 

Es la virtualidad la que por un lado nos facilitó la participación de estudiantes de 

diversos territorios del país y la posibilidad de cursada en aquellos estudiantes con alta 

dedicación al trabajo. Por outro lado, esta modalidade virtual, también nos mostro las 

dificultades de nuestros estudiantes para sostener la cursada por motivos de 

conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos. 

Asimismo, la heterogeneidad en el perfil estudiantil trajo aparejada aportes de 

experiencias y perspectivas que enriquecieron el curso, así como desafios vários ya sea  

en la planificación, el diseño del curso y el seguimiento y evaluación del processo 

educativo. Esta diversidad de los participantes, de sus inserciones y de sus trayectorias 

también refuerza la importancia de la educación en Derechos Humanos en el contexto 

nacional de emergencia social y sanitaria y los desafíos interdisciplinares en torno al rol 

social de la Udelar. 

Referencias  
 
MEZA TANANTA, Flor de María y NAVARRETE, Margarita in AAVV En construcción. 
Educación en Derechos Humanos desde la Interdisciplina. Aportes para un diagnóstico. 
Montevideo: Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, 2020.  p. 23-30 
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Extensão como Prática da Liberdade1 
 

Mônica Thereza Soares Pechincha, Universidade Federal de Goiás2 
Ana Cristina Alves de Oliveira, Universidade Federal de Goiás3 

Carolina Simões Santos, Universidade Federal de Goiás4 
 

Resumo simples 
 
A partir dos estudos de bell hooks sobre a liberdade no exercício da educação, este 
trabalho se dedica a refletir sobre o desenvolvimento de uma extensão universitária não 
eurocentrada, através da perspectiva de experiência das bolsistas de extensão do projeto 
Voz das Comunidades, da Faculdade de Ciências Sociais – Universidade Federal de 
Goiás. Com a construção de espaços de escuta para comunidades historicamente 
silenciadas, o projeto é voltado para a valorização de saberes às margens do 
reconhecimento acadêmico e busca pela difusão das vozes de seus autores. 
 
Palavras-chave: Extensão e saberes plurais; Comunidades; Silenciamento acadêmico. 

 

Introdução 

É de fundamental importância entendermos a extensão como um espaço de 

diálogo e escuta, que tenta incluir todas as vozes da pluralidade social e cultural 

existente fora e dentro da universidade brasileira, por segmentos, grupos e comunidades 

nela tardiamente ingressantes, que foram historicamente silenciadas e ocultadas durante 

todo o processo educacional, do ensino fundamental ao superior. Pensar as diretrizes 

dessa extensão é contemplar um olhar de esperança sobre a sua normatização, assim 

como vemos na seguinte disposição do artigo 2º da Resolução nº 39/2020 do Conselho 

Universitário da Universidade Federal de Goiás: 
Art. 2º A extensão universitária, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Doutora em Antropologia, professora associada da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade 
Federal de Goiás, coordenadora do projeto de extensão Voz das comunidades. 
3 Graduanda em Ciências Sociais na Faculdade de Ciências Sociais/UFG, curso em que ingressou no 
primeiro semestre de 2020, bolsista PROBEC do projeto de extensão Voz das comunidades. 
4 Graduanda em Ciências Sociais na Faculdade de Ciências Sociais/UFG, curso em que ingressou no 
primeiro semestre de 2020, bolsista PROVEC do projeto de extensão Voz das comunidades. 
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interdisciplinar, educativo, cultural, científico, tecnológico, social e político 
que promove a interação entre a Universidade e outros setores da sociedade. 

O projeto de extensão do qual aqui tratamos visa tornar o meio universitário 

mais representativo da sociedade para a qual seus esforços de produção de 

conhecimento se destinam. A universidade ainda está bastante moldada no 

eurocentrismo e sempre obstruiu outras formas de saberes e ignorou, dentro da sala de 

aula e fora da universidade, os saberes que não são eurocêntricos. A presença na 

universidade, por força das políticas afirmativas e lutas de movimentos sociais, de 

representantes de grupos invisibilizados e discriminados, faz com que cada vez mais 

vivamos em uma constante tensão, que reflete a urgência da crítica contra e da 

necessidade de revisão de um sistema homogeneizador importado em um país com uma 

imensa diversidade social, cultural e identitária. 

Objetivo 

Como bolsistas PROBEC e PROVEC do projeto de extensão Voz das 

comunidades, temos o objetivo de sintetizar nossas experiências e, da perspectiva de 

nossa própria inserção entre grupos e setores sociais com quem se busca a interlocução 

nesse projeto, sublinhar a urgência em se relacionar inclusão e extensão considerando a 

pluralidade de saberes de grupos e setores historicamente silenciados como 

indispensáveis para a real interação entre Universidade e sociedade. Com esta 

compreensão, estendemos sua esperável contribuição para as reflexões em curso sobre a 

curricularização da extensão universitária. 

Metodologia 

Correlacionamos os propósitos e as ações do projeto Voz das comunidades, a 

partir de nossa perspectiva como executoras e integrantes de setores da sociedade a que 

se direciona, com conceitos e reflexões apreendidas em pesquisa bibliográfica paralela e 

dialogante com os objetivos do projeto. 

Por uma extensão como prática para a liberdade 

O projeto Voz das Comunidades se dedica a criar ambientes de escuta para que 

comunidades historicamente silenciadas (indígenas, quilombolas, LGBTQ, 

comunidades tradicionais, grupos culturais e artísticos populares e de periferias) 
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compartilhem trajetórias, lutas e saberes. No período de distanciamento social, esses 

momentos de escuta têm sido realizados em rodas de conversa transmitidas ao vivo 

pelos canais da Faculdade de Ciências Sociais e da Universidade Federal de Goiás no 

YouTube. 

Como prática de liberdade que se gera na disponibilidade de escuta, entre os/as 

convidados/as que tivemos no projeto Voz das comunidades, estiveram pessoas 

vinculadas à UFG (estudantes, professores e técnicos) que, representando suas 

respectivas comunidades, deram e darão a direção das rodas de conversa conforme seus 

objetivos e pautas. Abrimos a temporada de 2021 com os mestres Geovanna e Alemão, 

produtores culturais e professores de percussão na Associação Coró de Pau, falando do 

toque de seus tambores, uma felicidade. O depoimento de dois exemplos de educadores 

e profissionais da música afro do estado de Goiás evocou a valorização da cultura 

popular e do conhecimento ancestral: o batuque constrói uma forte rede de afeto que 

perpetua herança inestimável. Pensar os valores e hábitos que refletem o compromisso 

com a liberdade é tarefa indispensável à comunidade acadêmica, pois a cultura de 

dominação é responsável por vícios de mentira e negação capazes de impedir a 

revolução (hooks, 2017). 

         As rodas de conversa do projeto de extensão protagonizadas por indígenas e 

quilombolas estudantes da UFG, ocorridas ainda em 2020, expressaram parte do 

apagamento, na medida em que abordaram a invisibilização dos discentes e de suas 

respectivas condições durante a pandemia. Manifestaram, também, a preocupação com 

a conservação da história e do conhecimento elaborado por seus ancestrais, 

considerando as mortes de idosos e anciãos – as “bibliotecas vivas” para os indígenas – 

vítimas da Covid-19. Além de pautada por povos originários, a questão territorial foi 

tratada de modo semelhante em roda de conversa de comunidades tradicionais rurais e 

urbanas, através da qual alguns falaram sobre as lutas para garantirem a integridade 

física, para obterem o reconhecimento de suas terras, e outros para preservarem as terras 

já reconhecidas. 
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A necessidade de se perguntar quem sabe, quem não sabe e o porquê do quadro 

se configurar dessa maneira é resgatada por Grada Kilomba (2019, p. 50) ao apontar que 

“conhecimento, erudição e ciência estão intrinsecamente ligados ao poder e à autoridade 

racial.” Sem muita surpresa, a epistemologia que rege o academicismo científico origina 

a marginalização de determinados saberes e, por conseguinte, de seus autores e autoras. 

Em contrapartida ao silenciamento de minorias no espaço acadêmico 

eurocentrado, a desobediência epistêmica vem para quebrar a ilusão da epistemologia 

do ponto zero, aquela pautada num conhecimento universal, que esconde suas 

localizações geo-históricas e biográficas (MIGNOLO, 2021). Com efeito, novos 

problemas são colocados em foco por indivíduos que confrontam a lógica epistemicida, 

como discutido na roda de conversa “Ser LGBT na universidade: experiências e 

desafios”, cujos painelistas, da comunidade LGBT, relataram sobre os enfrentamentos 

no reconhecimento de sua produção acadêmica e sobre o papel fundamental das redes 

de apoio e afeto ao longo dos seus processos na universidade. 

Considerações 

 Atrelada ao ensino e à pesquisa, a extensão se mostra, por seus atributos, como 

um tipo de interação minimamente rígida e metódica, mirando uma aprendizagem em 

conjunto com a sociedade. A possibilidade de aprender sobre questões fora do nicho de 

um curso acadêmico específico, com pessoas de origens diversas e até mesmo num 

ambiente não acadêmico, longe da teoria de sala de aula, é uma revolução para o ensino 

superior brasileiro. Apesar de não ser extensionista, Carvalho (2004) vê a extensão 

como um dos poucos recursos pedagógicos que oferecem flexibilidade, menos barreiras 

disciplinares e um ensino menos alienado no Brasil, observando a liberdade concedida 

sem muitas imposições burocráticas e pressões acadêmicas. 

Pensando nisso, analisar o movimento de curricularização da extensão é um 

tanto intrigante. Segundo o artigo 4º da Resolução nº 7/2018 do Conselho Nacional de 

Educação, “As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) 

do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão 

fazer parte da matriz curricular dos cursos”. Não duvidamos das boas intenções – como 
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a promoção da compromisso social intercultural e da formação reflexiva, típicos da 

extensão – envolvidas na tomada de decisão, em que tiveram participação as próprias 

instituições de ensino superior espalhadas pelo Brasil. No entanto, é imprescindível que 

se considerem os efeitos controversos e indesejáveis com a efetivação dessa política: 

com ela, uma boa fração da natureza flexível e incentivadora da busca livre por 

conhecimento, a qual significa a autonomia para estudar saberes pluriculturais e 

transgressores construídos dentro e fora das universidades, pode ser comprometida com 

a obrigatoriedade e, talvez, uma tensão limitadora. 

Em suma, o desenvolvimento da extensão no ensino superior do país tem um 

papel fundamental tanto para a socialização do conhecimento produzido na academia, 

visando beneficiar a sociedade que inspira os estudos universitários, quanto para a 

valorização de vozes e saberes de comunidades que são autoras de sua própria ciência. 

Ademais, para que esse recurso pedagógico não perca o rumo de seus objetivos e 

continue atendendo às expectativas de educação, visibilização e transformação, os 

princípios que se orientam pela construção de uma aprendizagem espontânea e aberta 

precisam ser protegidos com todo o zelo. 
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Contribución a la Construcción Colectiva de la Memoria y la 
Búsqueda de Justicia con Generaciones Nacidas en Dictadura.1 
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Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Universidad de la República, Uruguay 
 

 
Resumen:  
 
La propuesta se enmarca en los procesos de recuperación de la memoria del pasado 
reciente y de sus efectos psico-sociales en el presente y tiene como objetivo poner a luz 
la memoria de la “segunda generación “visibilizando la vulneración de derechos que 
sufrieron durante sus infancias. El colectivo “Memoria en Libertad” con el que hemos 
desarrollado una línea de trabajo de acompañamiento y contención es un agrupamiento 
integrado por hombres y mujeres adultos que durante sus infancias y adolescencias 
fueron víctimas directas del terrorismo de Estado en Uruguay. La experiencia supuso 

                                                           
1Eje 4 - Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión. 
2 Docente de la Universidad de la República, Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Candidata a Doctor en Antropología de la Udelar. Magister 
en Ciencias Humanas opción Antropología de la Región de la Cuenca del Plata (FHCE-Udelar). Diploma 
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afrontar las dificultades de escucha social que aún existe en Uruguay para quienes 
sufrieron la vulneración de sus derechos durante la infancia.  

 
 
Palabras clave: memoria; derechos humanos; segunda generación 
 

Introducción  

A partir de un proceso de trabajo de extensión universitaria en curso, la ponencia 

reflexiona sobre la recuperación de la memoria del pasado reciente. Da cuenta a su vez 

del proceso iniciado con el colectivo “Memoria en Libertad” integrado por miembros de 

“segunda generación” de afectados por el terrorismo de Estado al dar visibilidad a la 

vulneración de sus derechos humanos de los que fueron víctimas en su infancia. La 

experiencia supuso afrontar las dificultades de escucha social que existe en Uruguay 

para estas memorias traumáticas.  Las actividades desarrolladas se focalizaron en 

aportar a la memoria colectiva sensibilizando a diversos sectores sociales acerca de los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.   

Inicialmente radicado en Montevideo, desde el año 2019 el Colectivo Memoria 

en Libertad, ha generado grupos locales -con diversos niveles de cohesión interna-  en 

los Departamentos de Paysandú, Maldonado y Montevideo con expresiones incipientes 

en Canelones y Soriano.  

El proyecto6 que dio origen a esta contribución se orienta a fortalecer el proceso 

de trabajo junto al colectivo “Memoria en Libertad”; resignificando las vivencias de 

victimización provocadas en la “segunda generación” durante la dictadura cívico-militar 

y el posterior silenciamiento de su experiencia en democracia desde una perspectiva de 

los Derechos Humanos. 

 Nos interesa trabajar las memorias traumáticas de esta generación con el fin de 

ordenar, contextualizar, verbalizar y socializar los procesos individuales y colectivos 

                                                           
6 Proyecto titulado “CIRCULACIÓN DE LA MEMORIA EN GENERACIONES NACIDAS EN 
DICTADURA II. Contribución a la construcción colectiva de la memoria y la búsqueda de justicia”. 
Aprobado en la Convocatoria a Proyectos de Extensión relativos a Derechos Humanos 2020-2021 de la 
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. 
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para facilitar el acceso a la justicia que beneficie a sus integrantes ( incluyendo a los 

grupos que funcionan en Paysandú, Maldonado, Canelones y Montevideo), 

proporcionando sustento teórico-metodológico a las actividades desarrolladas por el 

colectivo; ayudando a construir un programa de actividades gestionado por “Memoria 

en Libertad” destinado a promover la circulación de memoria entre la población joven 

de las ciudades y Departamentos referidos anteriormente. 

Es cometido del Proyecto, acrecentar el acervo del archivo documental de segunda 

generación radicado en el CEIU-FHCE, destacando la importancia de defender y 

promover los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes en coordinación con 

organizaciones de la sociedad civil en el marco de las garantías de no repetición.  

 

Metodología, objetivos y síntesis de las actividades desarrolladas 

 Nuestro abordaje es interdisciplinario, articulando aportes de la historia, la 

psicología social, la antropología y el derecho. La información es relevada en co-labor 

junto al colectivo mediante observación participante, entrevistas en profundidad, talleres 

con la comunidad (con foco en la población joven), y la recopilación documental.   

 Respecto a los objetivos específicos del proceso de trabajo, nos propusimos 

trabajar junto al colectivo y sus grupos locales proponiendo continuar con instancias de 

talleres mensuales recurriendo a técnicas que generaran la confianza necesaria para la 

contención grupal y el abordaje de lo siniestro. Se ha privilegiado la metodología de 

multiplicación dramática por su certeza en el trabajo con este grupo en particular. El 

contexto de restricciones impuesto por la pandemia impuso una serie de ajustes en la 

metodología de taller para potenciar su aplicación a través del uso de plataformas 

informáticas; metodología que también utilizó el colectivo para sus instancias plenarias 

y otras actividades internas. 

 El segundo objetivo específico responde a las necesidades señaladas por los 

miembros del colectivo Memoria en Libertad debido a los nudos psico afectivos que 

dificultan los relacionamientos interpersonales, comprometiendo el trabajo al interior de 

la organización, por ello dos integrantes del equipo universitario acompañaron durante 
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algunos años las instancias plenarias del colectivo. Este fue un punto central de la 

propuesta y se concretó mediante una estrategia de evaluación que hizo posible el nivel 

de articulación y contención afectiva a la interna del grupo que aportó al desarrollo 

autónomo de la organización habilitando la retirada del equipo técnico de ese espacio. 

Ese transcurso de acompañamiento - junto a la evaluación y sistematización desplegada-   

suscitaron una permanente retroalimentación entre teoría y práctica en el proceso de 

intercambio de saberes entre el equipo universitario y “Memoria en Libertad”.  

 Nuestro tercer objetivo se dirigió a trabajar con un público joven -en base a los 

antecedentes desarrollados por el colectivo en 2019-. En esa instancia se construyó un 

cronograma de actividades para identificar las acciones a llevar adelante con la 

comunidad con énfasis en nuevas generaciones.  

 En lo referente al cuarto objetivo específico planificado, se propuso actualizar la 

recopilación y puesta a punto del material del archivo con el que cuenta el grupo, bajo 

las formas de procesamiento, reproducción y conservación preestablecidas del material 

según los diversos soportes. Para el desarrollo de esas actividades se articuló con un 

Espacio de Formación Integral de la Universidad de la República integrando al proceso 

de formación y construcción de un archivo de acceso público a estudiantes de grado de 

las licenciaturas en: historia, antropología, letras y filosofía. 

 Todas las actividades antes detalladas se articulan con los contenidos de cursos 

de grado y posgrado en los que participa el equipo docente y que han sido impartidos 

durante 2019, 2020 y 2021 en las Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de la República.  

 

Reflexiones finales 

 El colectivo “Memoria en Libertad” tiene como objetivo general visibilizar la 

situación de quienes fueron víctimas directas del terrorismo de Estado siendo niñas, 

niños o adolescentes. Actualmente está integrado por hijas e hijos de expresos y 

expresas políticas, exiliados, clandestinos, desaparecidos y asesinados políticos.  
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 El trabajo que se describió someramente se enmarca en los procesos de 

recuperación de la memoria del pasado reciente y de sus actualizaciones psico-sociales 

en Uruguay. El colectivo con el que nos encontramos trabajando se ha nucleado en 

torno a su impronta generacional porque entiende que sus vivencias han sido 

invisibilizadas por los bloqueos de memoria que operaron durante décadas en la 

sociedad uruguaya, especialmente por parte del Estado.  

 Este abordaje cuenta tiene como antecedente el pedido realizado por el colectivo 

“Memoria en Libertad” en el año 2008 a las Facultades de Humanidades y de Psicología 

procurando sortear nudos conflictivos que obstaculizaban la concreción de un plan de 

actividades tendientes a recuperar la memoria generacional. El grupo obtuvo respuesta y 

apoyo por parte de un equipo universitario7 que gestionó un espacio de trabajo donde se 

realizó el primer ciclo de talleres.  

 Posteriormente fueron financiados por la CSEAM los proyectos: Circulación de 

la Memoria en Generaciones Nacidas en Dictadura. Contribución a la historia del 

pasado reciente y sus efectos psico-sociales en el presente I y II que brindaron sustento 

teórico-metodológico a la construcción del colectivo y al desarrollo de un plan de 

actividades destinado a difundir los resultados del trabajo grupal y a establecer un 

diálogo generacional con diversos actores sociales.  

A estos aspectos, desde 2018, se incorpora como preocupación central del colectivo el 

acceso a la justicia y el cumplimiento y mejora de las leyes de reparación existentes en 

el país. En este período, además del equipo docente que inició el trabajo con esta 

organización, se articula en conjunto con el Área de DDHH del Servicio Central de 

Extensión desarrollando actividades con la Institución Nacional de DDHH y Defensoría 

del Vecino, el Observatorio Luz Ibarburu y la Clínica de Litigio Estratégico de la 

Udelar. 

                                                           
7 El equipo estuvo integrado por Graciela Sapriza (CEIU-FHCE), Enrico Irrazabal (IPS-FP), 
Ivonne Dos Santos (CEIU-FHCE), Natalia Montealegre (CEIU-FHCE) y Alondra Peirano (CEIU-
FHCE). 
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 Los desarrollos realizados junto al colectivo Memoria en Libertad ponen en 

evidencian la relevancia de este compromiso en la medida que construyen una agenda 

de investigación, enseñanza y extensión en colaboración con esta organización del 

campo de la memoria y los derechos humanos.  

La experiencia de trabajo junto a esta organización a lo largo de los años 

interpela el quehacer universitario y reafirma la importancia de contar con universidades 

públicas, gratuitas, autónomas y cogobernadas -en base al modelo de universidad 

latinoamericana- al servicio de los problemas sociales.  
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Resumo 
 
Trata-se de um projeto de extensão desenvolvido em uma universidade federal do sul do 
país, que iniciou em 2016 em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) e a Coordenadoria Regional de Saúde, tendo suas ações voltadas 
às pessoas Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demais deficiências. Por conta da 
pandemia, as atividades foram remodeladas para o formato virtual, por meio de rodas de 
conversa e divulgação de materiais educativos nas redes sociais. Objetiva-se relatar a 
experiência nas ações de extensão voltadas à educação permanente de profissionais da 
saúde, educadores e familiares de pessoas com deficiência durante a pandemia. Com a 
realização da educação permanente, pretende-se promover a inclusão e uma melhora no 
cuidado das pessoas com deficiência em nossa comunidade regional. 
 
Palavras-chave: Inclusão; Pessoas com deficiências; Educação permanente. 
 

Introdução 

O Projeto de Extensão TEAmigos da Universidade Federal de Santa 

Maria/Campus Palmeira das Missões – UFSM/PM, teve início em 2016 com 

colaboração da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), 

juntamente com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Palmeira das 

Missões/RS e 15ª Coordenadoria Regional de Saúde - 15ª CRS, com finalidade de 

promover momentos de trocas de experiências sobre o Transtorno Espectro Autista 

(TEA) e demais deficiências.  

As ações de extensão proporcionam momentos educativos grupais, porém antes 

da pandemia eram desenvolvidas quinzenalmente nas cidades de Frederico 

Westphalen/RS, na URI, na APAE de Palmeira das Missões ou no campus da 

                                                                                                                                                                          
15 Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões e 
integrante do projeto, email: paolassimoes@gmail.com. 
16 Estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões e 
integrante do projeto, email: ste_betinelli@hotmail.com. 
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UFSM/PM, sendo que tinham duração  média de duas horas, sendo esse tempo dividido 

em dois momentos, o primeiro era direcionado para relatos de experiência e 

acolhimento, e o segundo momento era destinado para discussões sobre métodos, 

técnicas, abordagens e a importância da integração de todos envolvidos no processo do 

cuidado, com ênfase no papel da família, dos terapeutas e educadores. 

Devido a Pandemia do Sars-CoV-2, as atividades presenciais foram suspensas e 

as ações passaram a ser desenvolvidas de forma remota, por meio de teleatendimento no 

apoio aos familiares durante o ano de 2020, e em 2021 teve continuidade por meio de 

rodas de conversa, as quais têm como objetivo disseminar informações sobre TEA e 

outras deficiências, a fim de possibilitar uma melhor inclusão e qualidade de vida dessas 

pessoas nos diferentes contextos sociais.  

Objetivos 

Relatar as experiências das ações de extensão vinculadas ao projeto, voltadas à 

educação permanente de profissionais da saúde, educadores, bem como aos familiares 

de pessoas com deficiência durante a pandemia.  

 

Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência do período em que as atividades passaram a 

ser desenvolvidas remotamente, envolvendo o trabalho colaborativo e interprofissional 

de acadêmicos de enfermagem, nutrição e ciências econômicas, docentes de 

enfermagem, fisioterapia e ciências biológicas, bem como, profissionais das áreas da 

terapia ocupacional, fonoaudiologia e serviço social. As ações são estruturadas a partir 

de rodas de conversa, debates com grupos familiares e profissionais, com intuito de 

desenvolver ações educativas que contribuam para a inclusão social das pessoas com 

deficiência. Além disso, são difundidas informações nas redes sociais voltadas à 

comunidade para conhecer um pouco mais sobre a temática e toda rede de apoio que 

envolve o cuidado das pessoas com deficiência. 
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Resultados, discussões e análises  

As rodas de conversas ocorrem quinzenalmente por meio das plataformas 

digitais, com duração máxima de duas horas, ocorrem com inscrição prévia da 

comunidade em geral e realizamos a divulgação pelas redes sociais.  

A extensão universitária é capaz de promover por meio de práticas participativas 

que envolvam a dialogicidade, o pensamento crítico, os afetos, a valorização do 

contexto local e a diversidade cultural, a integração entre teoria e prática (CAMBRAIA 

et al, 2021). 

Essa forma de divulgar as ações, combinando práticas colaborativas e 

interprofissionais, faz com que as informações alcancem diversos estados e, 

consequentemente, atinge grande público, entre estes, profissionais da área da saúde e 

da educação, acadêmicos, familiares e público em geral. A Interdisciplinaridade e 

Interprofissionalidade nas ações extensionistas busca superar a dicotomia, combinando 

especialização e a complexidade das comunidades e grupos sociais, com os quais se 

desenvolvem as ações de Extensão (FORPROEX, 2012). 

Isso possibilita trocas de saberes sobre TEA e demais deficiências, com 

discussões sobre a abordagem mais adequada na saúde e na educação, inclusão social, 

considerando a individualidade da pessoa com deficiência, o que auxilia no 

empoderamento e resiliência das famílias, fortalecimento de laços familiares, educação 

permanente de profissionais e promove a conscientização da comunidade em geral em 

prol do acolhimento e inclusão.  

A inclusão das pessoas com deficiência ainda é um processo em 

desenvolvimento e que precisa de uma atenção nos diversos aspectos sociais para que 

possa acontecer (FALCÃO et al, 2020), entre estes desafios está a educação permanente 

dos profissionais envolvidos no cuidado e educação. 

A tabela abaixo, demonstra detalhadamente os dados sobre a participação das 

pessoas nas primeiras rodas de conversa promovidas pelo projeto em 2021: 
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Dados referente às Rodas de Conversa  

Número médio de 
Inscritos 

Número de Estados 
participantes 

Profissões 
participantes 

Formação dos 
Participantes 

340 pessoas 19 estados, entre 
eles: Amazonas, 
Roraima, Ceará, 
Paraíba, Rio de 
Janeiro, Mato 
Grosso do Sul, 
Piauí e Santa 

Catarina. 

Pedagoga (o) 
Psicóloga (o) 

Educador Especial 
Enfermeira (o) 

 

Acadêmicos 
Técnicos 

Graduados 
Pós-graduados 

Mestres 
Doutores 

Considerações   

É possível constatar que as ferramentas virtuais e as tecnologias da comunicação 

e informação (TICs) neste momento pandêmico são uma grande aliada, elas promovem 

a aproximação das pessoas, e ainda, possibilitam que discussões de diversos temas 

sejam realizadas, como as rodas de conversa promovidas pelo projeto em tela. 

A realização dessas atividades, mesmo durante a pandemia, favorece a 

promoção da educação permanente e por meio do trabalho colaborativo e 

interprofissional é possível mobilizar a comunidade, a fim de sensibilizar para a 

inclusão social e melhora na qualidade de vida das pessoas com deficiência.  

A partir do exposto, embora não possam ser realizadas as atividades presenciais 

neste momento, é essencial manter ações, projetos e programas de extensão 

universitária que favoreçam a comunidade em geral.  
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Acessibilidade Para Pessoas com Nanismo1 

 

Edvaldo Paulo Cruz SOUZA2 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil 
 
Resumo 
O presente trabalho intitulado ACESSIBILIDADE PARA PESSOA COM NANISMO, 
surge das implicações de uma sociedade, em que  a pessoas com nanismo, são 
invisibilizas no tocante  as suas questões sobre acessibiliadade, e que se veem obrigadas 
a fazerem as suas prorias adaptações para se sentirem participantes da sociedade como 
pessoa que é digna e cidadã de direitos. Esse tema é pouco debatido , tendo em vista que 
existem leis de acessibilidade para pessoas com deficiência. Porem essas leis estão para 
atender a varios tipos de deficientes, e não há a nivel nacional, nenhuma especifica para 
atender as necessidades da pessoa com nanismo. Sendo assim, é  necessário um debate, 
para que se entenda essas questoes a fim de que haja visibilidade e lutas, para que esse 
público esteja inserido e ativo, e se sinta digno como participante de uma sociedade.  
 
Palavras-chave: Nanismo; acessibilidade; inclusão social.  
 
Introdução 
 
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, reportagem do dia 27 de outubro de 2019, 
pessoas com nanismo se unem para combater piadas e divular demandas. 
Cansadas de ouvirem piadinhas no ambiente de trabalho, e de ainda se  sentirem 
desconfortaveis com os mobiliarios mal adaptados a sua altura, bem como empresas 
outras que descobrem uma pessoa com nanismo e entendem que pessoas nessa condição 
só serve para fazer eventos comicos e as tentam alugar para esse  fim,  e ainda nas ruas, 
são olhadas e tratadas como verdadeiros brinquedinhos móveis. Para combater esse tipo 
de preconceito, pessoas com nanismo se reuniram e a fim de chamar a atenção da 
sociedade, a fim de se organizarem em  uma associação: Nanismo Brasil, com o intuito 
de ampliar o conhecimennto de suas demandas, e vançar na conquista de direitos e ter 
melhor visibilidade de suas condições. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão. 
2 Licenciando em ciências sociais pela a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. 
edvaldosouza945@gmail.com   
3 Professor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vinculado ao departamento de filosofia e 
ciências humanas – DFCH. Doutor em sociologia pela a UFSCAR. josericardosummers@gmail.com 
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Não há informações oficiais de quantas pessoas com naniso existem no Brasil. Segundo 
afirma Fernando Vigui, um dos cordenadores da associação, é que a cada 20 mil 
nascimentos, um será de uma pessoa com nanismo. 
E essas pessoa precisam de condições, dignas para sobrevivencia, tanto em ambiente de 
trabalho como em todos os espaços da sociedade. Não apanas nos mobiliarios ou em 
locais em que precisam de adaptações, como transporte e banheiros publicos, mas como 
gente que é e que se condiciona conforme o seu tempo e espaço.  
No livro  “A condição humana”, da Filosofa  Hannah Arendt (2007), ela diz que a 
condição humana não é a mesma coisa que natureza humana. A condição humana diz 
respeito às formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. São 
condições que tendem a suprir a existência do homem. As condições variam de acordo 
com o lugar e o momento histórico do qual o homem é parte. Nesse sentido todos os 
homens são condicionados, até mesmo aqueles que condicionam o comportamento de 
outros tornam-se condicionados pelo próprio movimento de condicionar.  
As pessoas com nanismo, se veem diante desses desafios que não são estéticos somente, 
mas de falta de espaços e ambientes que lhes proporcione maior comodidade e 
aceitação, devido a sua condição de pessoa com nanismo que não se adequa a padrões 
que a sociedade impõe, e nem conseguem se daptar aos locais que são projetados e 
construidos para pessoas de altura tida como normal pela sociedade; e que lutam 
diaramente para se adaptarem aos espaços públicos e privados, até mesmo dentro de 
seus proprios lares. A falta de acessibilidade é um fator que as impossibilita de estarem 
ocupando esses espaços. Esse público de baixa estatura, e que muitas vezes tem em seus 
corpos varias deformidade; causam admiração e muitas vezes espanto para os que os 
veem, os constrange com olhares e até mesmo piadinhas, a fim de rebaixa-las. 
Segundo Rawls (2008), a concepção de justiça como equidade não o rebaixaria, uma 
vez que ela reconhece publicamente o status de cidadania igual de todos. Ao agir desta 
forma, ela garantiria formalmente as mesmas liberdades fundamentais a todos, de modo 
que, aos olhos das instituições os cidadãos são tratados de modo equânime.  
   
 
 
 
Objetivo 
Comprrender a questão da falta de acessibilidade para pessoa com nanismo, e a não 
inclusão delas nessas leis que já existem, porém não especifica e nem atendem as suas 
necessidades. 
Trazer ao debate essas questões a fim de que se torne conheceida essa necessidade de 
inclusão nas normas técnicas e nas leis brasileiras a questão da acessibilidade para 
pessoas com nanismo. 
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Materiais e Métodos (Metodologia)  
Ao me deparar com uma pessoa subindo e descendo de um transporte coletivo, na 
cidade de Vitória da Conquista, percebi a dificuldade que ela enfrentava com altura da 
poltrona e dos degraus deste ônibus, e isso me fez refletir sobre a falta de adaptação 
desse lugar e logo me veio a curiosidade e a vontade de pesquisar, sobre as leis de 
inclusão e de acessibilidade para esse público. 
Entrei no site da Scielo e comecei a pesquisa, alicerçando-me sobre a ótica da Pesquisa 
Bibliográfica para descobrir se existem pesquisas a esse respeito. Descobri varias 
pesquisas, porém de acessibilidade para pessoa com nanismo na Cidade de Vitória da 
Conquista não há pesquisas. 
Desta forma, começei a pesquisa, em site e jornais, bem como em algumas literaturas, 
no  intuito de identificar insumos teóricos que fornecessem referências tanto em relação 
às divergências físicas nas características do indivíduo portador de nanismo bem como 
leis brasileiras que atendessem essa necessidade. E descobri a falta de políticas públicas 
voltadas aos portadores de acondrolpasia no Brasil, por diversas vezes sofrem um 
esquecimento por parte das autoridades responsáveis pelo desenvolvimento do bem 
estar social de seus cidadãos.  
Dentro deste contexto, vale ressaltar que em 1991 surgiu a primeira lei de inclusão a 
pessoa com deficiência mas não incluía o nanismo. Segundo o Censo 2010 cerca de 
45,6 milhões de pessoas declarou ter ao menos um tipo de deficiência, o que equivale a 
23,9% da população brasileira. No entanto, com o Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, o nanismo passou a figurar entre as deficiências, representando um grande 
avanço na inserção de portadores de nanismo no mercado de trabalho.  
Fiz uma analise na NBR 9050, onde são feitas adaptações em construções, porém não 
atende especificamente a pessoa com nanismo.  
Segundo a Lei 13.146/15, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com 
deficiência, atual legislação em vigência em território brasileiro, entende-se como 
pessoa com deficiência: 
Art.2º.Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando 
necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar 
e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores 
socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; 
e IV - a restrição de participação. (BRASIL, 2015, p.1). 
BRASIL, Constituição (2015) Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
Art. 63°. Disponível em: . Acesso em: 22 de agosto de 2020.  
 
Resultado e discursão. 
Quando discutimos a acondroplasia ou acondroplasia que é uma perturbação que se 
traduz por insuficiência do crescimento (nanismo), acompanhada por diversas 
anomalias, mantendo-se o crescimento em espessura, de que resultam indivíduos com 
os quatro membros anormalmente curtos (micromelia), mas cuja cabeça e tronco 
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apresentam dimensões normais (Costa, 2012; Coutinho, 1979; Manuela et al, 2000)9 . 
Existem, no entanto, dificuldades em diagnosticar o problema aquando do nascimento 
uma vez que a sua determinação pode ser pé ou pós-natal e algumas crianças nascem 
com um comprimento dentro de percentis aparentemente normais. Não estamos 
discutindo uma segregação nos locais para que elas se adequem ao ambiente, 
Mas que sejam todas elas aendidas nas suas especificidades e necessidades e que a 
sociedade bem como o governo, se volte para essa questão de acessibilidade e entenda 
que não será uma adaptação simplesmente nos mobiliarios que irá mudar a forma com 
que essas pessoas são tratadas, mas que pelo menos as fará se sentirem melhor nos 
espaços que é comum a outras pessoas. 
Questões essas que deveriam ser atendidads na infancia , uma vez que  
as crianças, sofrem nas escolas e crescem já tendo que enfrentar essas barreiras. 
Na idade adulta, estes indivíduos quase nunca atingem uma estatura superior a 1,30m de 
altura, e as suas caraterísticas mais relevantes são: a presença da micromelia; o pé torto 
congénito, as deformidades digitais (em especial no polegar em afastamento 
permanente), a face (que tende a ser quadrada) e o nariz (estreito na sua porção 
proximal e largo na porção média). Na sua maioria, os indivíduos afetados vivem até à 
idade adulta, sendo a sua altura média cerca de 1,12m (Gonzalez e Marcondes, 1980). 
 
 
 
Considerações  
 
A falta de acessibilidade para pessoas com nanismo, é uma realidade, e que se faz 
necessário, um debate em âmbito nacional, para que essa pauta de inclusão seja trazida a 
ao debate, a fim de que a pessoa com nanismo seja dignificada em suas especificidades. 
Pessoa com nanismo é um ser que nem todas as adaptações feitas para outro tipo de 
deformidade, vão se adequar a sua necessidade em especifico. Isso ocorre, pois existe a  
impossibilidade real de poder interagir e participar como iguais na esfera pública, nesse 
momento atual. É necessário que ninguem seja impedido de terem relações sociais 
saudáveis (de respeito e de estima) e, consequentemente, terem bases necessárias para 
que essas pessoas possam desenvolver autorrespeito e autoestima. Deste modo, a 
ausência (ou precariedade) de condições institucionais para o acesso na esfera pública, 
que enfrentam as pessoas com nanismo, criam condições desfavoráveis para o 
desenvolvimento saudável das relações sociais e, principalmente, da identidade dessas 
pessoas.  
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Resumo  

Este trabalho pretende analisar, através de revisão bibliográfica, como a divisão sexual do 
trabalho produziu desigualdade no acesso à justiça e aos direitos para mulheres e, a partir da 
experiência do Programa RECAJ da UFMG, abordada em pesquisa-ação, verificar como a 
extensão universitária pautada pelos feminismos críticos pode favorecer a ampliação do 
acesso à justiça. Demonstra-se, através da obra de Silvia Federici, a intrínseca relação entre o 
desenvolvimento do sistema capitalista e a desigualdade que afeta e dificulta o acesso à 
justiça e aos direitos pelas mulheres. E, a partir dos aportes de Nancy Fraser, propõe-se a 
adoção de feminismos pautados por reivindicações tridemensionais de justiça. Concluindo, 
verifica-se que o RECAJ/UFMG, através do projeto “Pílulas Jurídicas”, promove e amplia o 
acesso à justiça para as mulheres, alinhando-se aos feminismos críticos à medida que 
dissemina informações jurídicas sobre Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave: feminismos; desigualdade de gênero; acesso à justiça; extensão 

universitária. 

 

Introdução  

        Com o decorrer da história, a mulher foi vítima de diversos tipos de violência por 
                                                
1 Trabalho apresentado ao Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão AUGM. 
2 Professora do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais. 
3 Estudante do 3° período da Graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Diretora de 
Mulheres do Centro Acadêmico Afonso Pena. Extensionista voluntária pelo RECAJ UFMG. Pesquisadora 
voluntária pelo PRUNART. 
4 Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Mestra em Direito Constitucional 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF); Graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF); Pós Graduanda em Políticas Públicas y Justicia de Género pelo Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). Membro do Grupo de Pesquisa em Direitos Fundamentais da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), do grupo de pesquisa CULTIS - Núcleo de pesquisa em Cultura, Identidade e Subjetividade, 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e pesquisadora voluntária do Programa de Ensino, 
Extensão e Pesquisa RECAJ da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Advogada e Mediadora de 
Conflitos.  
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parte do Estado e da Igreja, tal como a caça às bruxas, a legalização do estupro e a 

criminalização da contracepção. Toda essa cultura de violência sexual e marginalização da 

mulher contribuíram para o crescimento da misoginia e a insensibilidade da sociedade frente à 

violência contra a figura feminina, tendo colaborado exponencialmente com as opressões de 

gênero e a desigualdade formal e substancial entre mulheres e homens e entre mulheres de 

diversas raças, classes e sexualidades que se seguirão ao longo da história. 

  

Objetivos  

 Diante da histórica exclusão e grande desigualdade que afeta a vida de mulheres em 

todo mundo, especialmente periféricas, negras e pobres, esse trabalho tem como objetivo 

geral analisar bibliográfica e historicamente como a divisão sexual do trabalho produziu 

desigualdade no acesso à justiça e aos direitos para mulheres e como a extensão universitária 

pautada pelos feminismos críticos pode favorecer a ampliação do acesso à justiça. 

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: (i) revisitar as origens da divisão sexual 

do trabalho e dos movimentos dissidentes de gênero a partir da obra de Silvia Federici; (ii) 

identificar, a partir da teoria tridimensional de justiça de Nancy Fraser e das reivindicações 

dos feminismos críticos, os principais obstáculos ainda existentes ao verdadeiro acesso à 

justiça para as mulheres; (iii) verificar como a atuação de uma extensão universitária pautadas 

nos feminismos críticos, nos estudos e diálogos sobre gênero, à exemplo do RECAJ da 

UFMG, podem ampliar o acesso à justiça e aos direitos para mulheres. 

 

Metodologia 

 Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa seguirá a linha critico-metodológica 

(GUSTIN e DIAS, 2006, p. 21), através de revisão bibliográfica com ênfase nas obras de 

Silvia Federici (2018, 2019) e Nancy Fraser (2006, 2010, 2019) e em autores e autoras 

relacionadas aos feminismos críticos e ao acesso à justiça e aos direitos, e pesquisa-ação 

(GUSTIN e DIAS, 2006, p. 106), à medida que a pesquisa proposta e a atuação das 

pesquisadoras autoras na extensão universitária do RECAJ/UFMG se retroalimentam. 
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Discussão 

  A partir da obra de Silvia Federici (2019), verificamos uma intrínseca relação entre a 

ascensão de um capitalismo embrionário no corpo social e o surgimento da divisão sexual do 

trabalho, o que corroborou com a exclusão dessas mulheres dentro do capitalismo 

propriamente dito, por todo seu desenvolvimento e evolução, através da divisão de classes e 

delegou a elas o trabalho reprodutivo desvalorizado e não remunerado. 

 Após a Peste Negra, com a grande crise demográfica e econômica sofrida pela 

Europa, que dizimou a população e reduziu a mão de obra disponível, a austeridade levou à 

privatização das terras que mantinham a subsistência de mulheres camponeses. Os levantes 

contra essas medidas, somada à criminalização do controle da sexualidade feminina - dos 

métodos artesanais de contracepção através do manejo de ervas - pela Igreja Católica, criou o 

que ficou conhecido como caça às bruxas, exatamente no momento em que se despontava 

essa nova ordem social e econômica o (FEDERICI, 2019). 

Em meio a essa realidade, impôs-se à mulher o trabalho (não remunerado e 

desvalorizado) de reprodução sexual: muito além de cuidados domésticos, cabia a elas gerar e 

servir à mão de obra - e, consequentemente, ao capitalismo - física, emocional e sexualmente 

(FEDERICI, 2018). Logo, sob pena de morte em fogueira, o casamento, o cuidado e a família 

eram vistos como os únicos destinos possíveis para elas (FEDERICI, 2019).  

Ainda que essa realidade tenha se modificado em alguma medida com o passar dos 

séculos, e embora a obra de Federici (2019) e tantas outras demonstrem que sempre houveram 

movimentos e organizações dissidentes de mulheres, os movimentos feministas que se 

reconheceram progressivamente ao longo das últimas décadas e na história dita oficial, têm 

em seu cerne, as reinvindicações de mulheres de classe média e alta, majoritariamente 

brancas, mantendo determinados grupos de mulheres excluídos de direitos e de justiça. 

 Para compreender as reivindicações por justiça no mundo capitalista e globalizado, 

necessário se faz recorrer, então, à teoria tridimensional de justiça de Nancy Fraser, pela qual 

a autora explora os conceitos de redistribuição material, reconhecimento cultural e a 

representação política. Segundo Fraser (2006, 2010), a justiça demanda redistribuição de 
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recursos e riquezas, exemplificadas pelas políticas de distribuição de renda, demanda também 

o reconhecimento cultural, por meio da formação de um mundo que aceite o diferente, com 

pautas de identidade e visibilidade, e ainda demanda a representação política, de participação 

efetivamente democrática no processo de decisão e conformação do direito e da política. 

  Neste sentido, juntamente com Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser 

(2019) relaciona às reivindicações de justiça às desigualdades de gênero para propor um 

feminismo novo, crítico e inclusivo, que abarque as mulheres e pessoas vítimas da 

desigualdade, os “99%”, em oposição ao 1% minoritário que retém o controle da economia 

global e se beneficia das desigualdades, em evidente crítica ao feminismo liberal, que cresce 

dentro da lógica neoliberal, buscando igualdade abstratamente formal e ignorando os fatores 

sociais e econômicos que frequentemente favorecem algumas poucas mulheres, dentro da 

lógica de exclusão da maior parte das mulheres do acesso à justiça e aos direitos.  

   Pautar um feminismo crítico, portanto, alinha-se à busca por acesso à justiça pela via 

dos direitos de todas as mulheres, independente de classe, raça, cor, religião, orientação 

sexual, ou qualquer característica objetiva ou subjetiva que lhe pertença. E essa perspectiva de 

acesso à justiça (pela via dos direitos) (AVRITZER et al, 2014; ORSINI, 2020) pressupõe não 

apenas a igualdade formal ou o acesso ao Judiciário, mas também outras duas dimensões: a da 

efetividade dos direitos das mulheres, que, por sua vez, dependeriam de informações acerca 

dos direitos e de recursos a uma instância ou entidade capaz de reparar eventuais injustiças; e 

a da participação de mulheres na conformação do próprio direito.  

Considerando que muitas dessas mulheres não sabem da existência de tais direitos e 

não se reconhecem como indivíduos vítimas de um patriarcado e capitalismo opressor, 

tampouco como agentes mobilizadores do direito, verifica-se a grande importância da 

produção e divulgação de informação sobre as próprias garantias jurídicas que o sistema 

vigente possibilita, especialmente as informações produzidas dentro da universidade pública. 

É neste sentido que atua o Programa de Ensino, Extensão e Pesquisa RECAJ da 

UFMG, um programa universitário que tem como premissa principal repensar as dificuldades 

do acesso à justiça e aos direitos no Brasil, promovendo a ampliação do acesso à justiça pela 

via dos direitos a partir dos pilares da universidade pública: o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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  Além de ser formado, majoritariamente, por mulheres (de várias idades e contextos 

sociais diversos) e coordenado também por uma mulher, podemos afirmar que o 

RECAJ/UFMG busca democratizar o conhecimento jurídico na sociedade, a fim de garantir a 

efetividade dos Direitos Humanos e, com isso, atua, em uma extensão universitária alinhada 

aos feminismos críticos, reivindicando o acesso à justiça e aos direitos não pela perspectiva 

formal e abstrata, mas pautada na efetividade de direitos e na participação paritária dos grupos 

sociais excluídos, nos quais se inserem especialmente as mulheres. 

Tendo como foco a efetivação dos Direitos Humanos, o programa RECAJ/UFMG não 

deixa de enfatizar a importância de se eliminar todo tipo de segregação e desigualdade. No 

tocante à desigualdade de gênero, o programa pauta reflexões e discussões não só no âmbito 

interno e de formação de seus extensionistas, alunos de graduação, pós graduação e 

professores universitários, mas também para toda a comunidade. 

 Neste sentido, foi criado o projeto “Pílulas Jurídicas”, dentro do programa 

RECAJ/UFMG, um projeto que busca disseminar, através das redes sociais, informações 

sobre diversas temáticas relacionadas aos Direitos Humanos à população em geral, estando 

entre elas os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” estabelecidos pela ONU. Assim, o 

programa utilizou do objetivo nº 5, que trata da meta de igualdade de gênero, para discutir 

diretamente as discrepâncias socioeconômicas entre homens e mulheres, que vulnerabilizam 

especialmente e ainda mais alguns grupos de mulheres. 

Em síntese, o projeto “Pílulas Jurídicas” tem disseminado nas redes sociais 

informação jurídica comprometida com o fim da desigualdade socioeconômica, do racismo, e 

das diversas questões sociais, que estão direta ou indiretamente ligadas à ampliação do acesso 

à justiça e aos direitos para mulheres. Nota-se, assim, que o projeto figura um diálogo 

constante entre diversos pontos de debate, especialmente àqueles que vulnerabilizam as 

mulheres histórica e atualmente, promovendo, consequentemente, a informação como 

pressuposto da efetividade dos direitos e dimensão do acesso à justiça. 

 

Considerações Finais 
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 Com base na análise proposta, é possível perceber a importância de se entender o 

contexto histórico no qual a pauta social dos direitos e reivindicações dos feminismos está 

inserida. Como visto, o passado de opressão e misoginia contra as mulheres acabou por criar 

uma grande divisão dentro da sociedade, não somente no âmbito do trabalho, mas também em 

todo o organismo social. Conhecer esse passado e compreender as opressões é premissa 

fundamental para a redução das desigualdades e um caminho para a efetivação dos direitos. 

Para tanto, a extensão universitária, aqui experienciada pelo RECAJ/UFMG, tem 

papel imprescindível na ampliação do acesso aos direitos, não somente pelas mulheres, mas 

por todas as minorias sociais e população em geral, lembrando-nos, como a referência 

bibliográfica trazida, que o feminismo não deve ser somente para elas, mas também e 

principalmente para “os 99%”.  
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Resumo 
 
Em 2020 o Brasil possuía 702.069 apenados, no Rio Grande do Sul eram 33.852 e na 
cidade de Santa Maria, 1.146. O objetivo deste estudo é relatar as experiências das 
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acadêmicas de Enfermagem, nas ações preventivas sobre Infecções Sexualmente 
Transmissíveis nas Unidades Prisionais de Santa Maria, por meio do projeto de 
extensão da Universidade Federal de Santa Maria: “Ações de Sensibilização sobre 
doenças transmissíveis em Santa Maria/RS por meio da educação popular em saúde” 
em parceria com o Serviço de Atenção Especializada Casa Treze de maio e a Política 
Municipal de HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais. Trata-se de um estudo do tipo relato 
de experiência, realizado no período de agosto a novembro de 2020, totalizando 125 
testes. Observou-se a importância de dar continuidade às ações preventivas, disseminar 
informações corretas e desmistificar o estigma do HIV e IST. 
 

Palavras-chave: Doenças sexualmente transmissíveis, Pessoas Privadas de liberdade, 
Educação em saúde. 
 

Introdução  

O Sistema Prisional se configura como um ambiente de normas, regras internas, 

com pessoas reclusas da vida externa, que apresentaram problemas durante o convívio 

social e que, por lei, deverão ser “punidas”, excluídas e reabilitados. As principais 

características dessa população são jovens, homens, negros, pobres, com baixo nível de 

escolaridade (CORREA, 2016). De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública no período de janeiro a junho de 2020 o 

sistema prisional brasileiro apresentou 702.069 presos, o Rio Grande do Sul 33.852 e a 

cidade de Santa Maria 1.146. Santa Maria possui dois estabelecimentos prisionais, 

sendo que um possui 938 apenados e o outro, 153. 

A saúde da PPL requer atenção, priorizando as suas reais necessidades, pois são 

populações que estão em situaç de vulnerabilidade física, mental e social. A promoção 

da saúde e prevenção de doenças são apresentadas por meio da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 

(PNAISP), instituída pela Portaria Interministerial nº 1 de 02 de janeiro de 2014 que 

garante o acesso ao cuidado integral no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) às 

PPL (SES-SP, 2017).  

As PPL são classificadas como populações-chave como estratégia de prevenção 

combinada para o HIV, apresentam situações de vulnerabilidade por fatores 

comportamentais e estruturais da sociedade, apresentam um aumento nos dados em 
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casos de infecção pelo HIV, quando comparadas à população geral. Essas 

vulnerabilidades estão relacionadas aos aspectos individuais e coletivos que correm 

riscos de adoecimento ou agravo, e que têm menos acesso a recursos que favoreçam a 

sua proteção (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, 2017). 

Situações como superlotação, ambientes precários, úmidos, insalubres, escuros, 

propensos ao sedentarismo, falta de higiene, surgimento de patologias, são alguns 

exemplos que evidenciam como fatores de vulnerabilidades das PPL (BRASIL, 2017).  

Diante Das vulnerabilidades às quais as PPL estão expostas, destacam-se as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). As IST são consideradas infecções 

causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas principalmente, 

através da relação sexual desprotegida com uma pessoa infectada, por meio do contato 

oral, vaginal, anal, ocorrendo também por via sanguínea em compartilhamentos e/ou 

contato com instrumentos perfuro cortantes de uso pessoal. As principais IST são: 

herpes genital, sífilis, gonorreia, infecção pelo HIV, infecção pelo Papilomavírus 

Humano (HPV) e hepatites virais B e C (BRASIL, 2017). Para isso faz-se necessária a 

Educação em Saúde, uma vez que a falta de informação e incertezas diante das IST são 

existentes (BRASIL, 2018).  

Objetivo 

Relatar as experiências das acadêmicas de Enfermagem, nas ações preventivas 

sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis com as Pessoas Privadas de Liberdade  em 

dois serviços prisionais), realizada através do projeto de extensão da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM): “Ações de Sensibilização sobre doenças 

transmissíveis em Santa Maria/RS por meio da educação popular em saúde”. Este 

projeto tem apoio do Serviço de Atenção Especializada (SAE) / Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) Casa da Treze de Maio e da Política Municipal de HIV/aids, 

Sífilis e Hepatites Virais. 

Método 

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, os testes rápidos seguiram o 

fluxo e a ordem de atendimentos previstos no dia da consulta. Realizou-se os testes 
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rápidos para Sífilis, HIV, Hepatites B e C, o tempo de espera pelo resultado do teste, em 

torno de 30 minutos ou mais, era aproveitado para realizar perguntas abertas e 

norteadoras pré-estabelecidas pelas acadêmicas de Enfermagem a fim de investigar 

quais os conhecimentos prévios que tinham sobre as IST. Foram realizadas as seguintes 

perguntas: Conhece os testes rápidos? Se sim, quando foi a última que fez? Se não, já 

ouviu falar ou sabe como funciona? O que entende de Infecções Sexualmente 

transmissíveis? Se não, explicar as principais IST. Se sim, reforçar a importância e as 

formas de transmissão. Faz compartilhamentos de materiais de uso pessoal (tais como 

lâminas de barbear, alicate de unha, tesoura de unha, material para confecções de 

tatuagens)?. Quando ocorreu a última relação sexual sem camisinha? Sabe o que é 

janela imunológica? Foram realizadas as orientações de acordo com cada resposta 

apresentada. 

Resultado  

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, em âmbito Federal, no período de julho a dezembro de 2019 o 

Sistema trisional apresentou 3.984.605 testes reagentes para Hepatites, HIV, Sífilis, 

Tuberculose e outros, sendo 350.760 (9,68%) do sexo masculino e 21.856 (6,05%) do 

sexo feminino. As infecções que predominaram para o sexo masculino foram 

tuberculose com 8.975 (30,88%) casos e HIV 7.438 (25,6%), para o sexo feminino 

foram HIV com 1.085 (40,45%) reagentes e Sífilis 915 (34,12%). O estado do Rio 

Grande do Sul apresentou um total de 2.041 testes reagentes, sendo para ambos os sexos 

o HIV como infecção predominante, do sexo masculino foram 502 (31,77%) e do sexo 

feminino 332 (72,02%). Em Santa Maria/RS foram 52 testes reagentes, predominando 

novamente o HIV, sendo para o sexo masculino 22 (47,83%) reagentes e do sexo 

feminino 4 (66,67%). 

No período de agosto a novembro de 2020 foram realizados 57 em um serviço 

prisional e 68 testes no outro, totalizando 125 testes, apresentando para Hepatite C 

(HCV) três reagentes,dois sem tratamento e dois em tratamento; para Sífilis foram 11 

reagentes e um sem tratamento, para HIV 2 em tratamento. Para os que não estavam em 
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tratamento foi feita uma observação no prontuário e o encaminhamento. Diante dos 

relatos e das respostas aos questionamentos das PPL observou-se que o 

compartilhamento de materiais de uso pessoal era muito frequente nas celas, tais como: 

lâmina de barbear, cortador de unha, tesoura de unha, além das confecções de tatuagens 

dentro das celas, sem informações acerca da agulha utilizada, todos essas ações 

contribuem para o risco de contrair a Hepatite C. Oportunizou-se ressaltar a importância 

de realizar os testes rápidos tanto no sistema prisional quanto em liberdade, pois a 

maioria nunca havia feito o procedimento ou não tinham conhecimento dele, além disso, 

foram abordadas questões como o uso do preservativo em todas as relações sexuais, 

sobre o diagnóstico precoce e o tratamento ofertado pelo SUS. 

Conclusão  

Diante dos resultados dos testes e das respostas apresentadas pelos detentos observou-se 

a importância de dar continuidade às ações preventivas, apresentar as informações 

corretas e desmitificar o estigma das IST, tornando-se um desafio para o trabalho da 

enfermagem no sistema prisional, uma vez que são populações vulneráveis às doenças 

oportunistas. A promoção da saúde é um instrumento fundamental para atuar nas 

unidades prisionais,sendo que a prevenção às IST emerge frente aos riscos de 

transmissão e agravamento das doenças, além disso, contribui para evitar que novas 

contaminações surjam como, por exemplo, as doenças oportunistas. 
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Resumo 
 
O Projeto de Extensão "Compartilhando saberes em dor” visa oferecer suporte a 
indivíduos com dor crônica. Por meio de atendimentos do tipo grupo terapêutico, este 
projeto oferece educação em saúde, socialização, estratégias de enfrentamento da dor e 
visa contribuir para melhor qualidade de vida dos participantes. A equipe é 
multiprofissional, composta por profissionais de saúde e de áreas correlatas, por 
acadêmicos de enfermagem e de terapia ocupacional, e coordenado por uma docente do 
ENB/UFMG. São desenvolvidas atividades terapêuticas via webconferências semanais 
pela plataforma Zoom®; atendimentos psicológicos individuais; produção de vídeos 
educativos e disponibilização no canal da Escola de Enfermagem da UFMG no 
YouTube®, além de outras atividades no WhatsApp.  
 
Palavras-chaves: Dor Crônica, Educação em Saúde; Terapias Complementares.  
 
Introdução 

 
A dor é definida como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável 

associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial” 
(RAJA et al, 2020). A dor crônica ganha destaque como um dos temas mais estudados 
da atualidade, uma vez que causa impacto significativo nas funções físicas, psicológicas 
e sociais (CARVALHO et al, 2018). Assim, ações inovadoras que contribuam para a 
melhoria da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares são fundamentais, 
sobretudo quando consideram as inter-relações entre os aspectos biológicos, 
psicológicos e o contexto social para compreender a percepção do indivíduo sobre sua 
dor (SILVA et al, 2011; ALCANTARA et, 2013).  

Além disso, vem sendo intensificadas em estudos e pesquisas, ao longo das últimas 
décadas, a relação estabelecida entre dor crônica e questões de saúde mental tais como 
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depressão ansiedade, estresse e até alguns transtornos de personalidade. 
Entretanto, tange o eixo de saúde mental e trabalho, por exemplo, a temática dor crônica 
encarece de pesquisas aprofundadas, que possam dar conta de transpor o olhar sobre a 
dor, como uma entidade separada do Sujeito, e como um entrave à produtividade. É 
comum que o Sujeito que sofre dor crônica, seja cada vez mais evitado, por exemplo, 
em um processo seletivo ou a ser dispensado, por ser considerado um problema para o 
empregador.  Questões como essa incidem diretamente nos Direitos do trabalhador, se 
somam a outras questões que envolvem os Direitos Humanos Fundamentais dos sujeitos 
com dor crônica e que requerem a ampliação de políticas e programas sociais e de saúde 
que garantam a sua Cidadania.  

Segundo Boa Ventura Souza Santos é necessário fazer emergir esses sujeitos, cuja 
ausência, se sustenta na exclusão do que é considerado atrasado, improdutivo, mas que 
necessita emergir e retomar o seu espaço.  
         O projeto de extensão “Dor crônica: compartilhando saberes em tempo de 
pandemia” se apresenta como um projeto interdisciplinar, visando fazer emergir a voz 
de pessoas com dor Crônica, e a partir de sua fala,  construir, na universidade,  um 
espaço de promoção de saberes partilhados entre as pessoas atendidas, profissionais e 
estudantes,   que possa acolher de forma ampla as pessoas com dor, implementando 
estratégias para diagnosticar necessidades biopsicossociais; planejar e realizar 
intervenções que promovam além do alívio da dor e a melhora funcional do paciente, a 
sua reinserção no seu meio social,  além de estimular o autocuidado (CARVALHO, 
2006). As ações desenvolvidas no projeto visam o acolhimento, a terapêutica e a 
coeducação de profissionais, estudantes e pessoas que vivenciam dor. Todo o trabalho é 
regido por sentidos e valores centrados na pessoa do paciente como sujeito/objeto do 
cuidado.   
 
Objetivo  

 
         Compreender a percepção de participantes de um grupo terapêutico na produção 
de forma coparticipativa de espaço de escuta e participação de pessoas com dor crônica. 
 
Metodologia 

 
          Com base nos pressupostos da Educação Popular de Paulo Freire e nos 
pressupostos da Antropologia da saúde, desde 2014, o Departamento de Enfermagem 
Básica da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais 
(ENB/UFMG) desenvolve o Projeto de Extensão "Compartilhando saberes em dor" 
voltado à educação e suporte a indivíduos com dor crônica. Em abril de 2020, devido à 
pandemia, o modelo de atendimento foi reorganizado de forma online com a proposta 
“Dor crônica: compartilhando saberes em tempo de pandemia”. O ingresso no projeto se 
dá por meio de demanda espontânea, encaminhamentos de profissionais e indicações de 
outros pacientes. Os participantes são acolhidos nos diferentes espaços de atuação do 
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projeto, passando a ser acompanhados longitudinalmente pela equipe através de 
atividades educativas e terapêuticas.  
          A equipe é composta por profissionais de saúde e de áreas correlatas, por 
acadêmicos de Enfermagem e de Terapia Ocupacional, e coordenado por uma docente 
do ENB/UFMG, com mestrado e doutorado na área de dor. Atualmente, 74 pessoas 
participam do grupo, com atividades desenvolvidas via webconferências semanais pela 
plataforma Zoom®; atendimentos psicológicos individuais; produção de vídeos 
educativos disponibilizados no canal da Escola de Enfermagem da UFMG no 
YouTube® e “Desafio de talentos”, em que os participantes são incentivados a 
compartilhar suas habilidades com o grupo no WhatsApp®.  
 
Resultados   

 
          No projeto participam 52 pacientes, 12 alunos da graduação, três pós-graduandos 
e sete pesquisadores. Além disso, foram convidados 25 profissionais para as 
webconferências. Os principais resultados foram: 

a) ampliação da capilaridade do projeto na rede de atenção às pessoas com dor 
crônica e a ampliação de sua inserção tanto no projeto quanto em outros espaços 
de participação Cidadã.  

 
b) produção de 82 vídeos didáticos, organizados em três eixos temáticos, a saber: 

(I) aspectos conceituais sobre dor; (II) estratégias terapêuticas para dor e (III) 
práticas integrativas. Os vídeos estão disponíveis nos Canais do YouTube® 
“Escola de Enfermagem da UFMG” e “Saberes em Dor Crônica” desenvolvido 
especificamente para divulgar a produção do projeto. Os quais já apresentam, 
aproximadamente, 3750 visualizações; 
 

c) organização de 27 webconferências, sobre aspectos conceituais e terapêuticos do 
cuidado em dor crônica realizadas por profissionais da enfermagem, psicologia, 
nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, artes plásticas, odontologia 
e direito.  
 

d) elaboração de proposta denominada “Desafio de Talentos”. Nela, o projeto 
possibilitou a apresentação de 17 atividades sociais relacionadas a habilidades e 
competências significativas para os pacientes participantes do projeto. Os 
“talentos” apresentados pelos participantes foram diversificados, e englobaram 
atividades como maquiagem, canção, artesanato, jardinagem e produção de 
histórias infantis. O intuito da atividade foi promover o lazer, elemento 
terapêutico frequentemente negligenciado, e a autoestima, amiúde abalada pela 
dor crônica e suas consequências psicossociais. 

 
          Com a participação nos encontros online, através das webconferências, os 
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participantes relataram melhora funcional, reinserção no seu meio social, aderência ao 
autocuidado e às orientações relacionadas à educação em saúde disponíveis nos 
encontros, vídeos e webconferências, além de destacarem, em suas percepções, a 
importância do seu envolvimento no projeto, como pode ser observado nos relatos dos 
pacientes: “Neste momento que nosso acesso à rede de saúde é limitado é de grande 
valia ter este grupo” (Paciente 1); “Adorei a reunião. Tirei minhas dúvidas, 
compartilhei com o grupo o meu estado emocional e percebi que existem pessoas com o 
mesmo problema. Com esta descoberta tive apoio de todos; o que fez me sentir melhor” 
(Paciente 2).  
          As falas dos pacientes mostram como o grupo, além de potencializar as 
capacidades do indivíduo, pode promover mudanças de comportamentos e atitudes 
direcionadas ao desenvolvimento da autonomia, da socialização e do melhor 
enfrentamento da dor.  

Dentre os fatores limitadores do projeto, encontra-se a dificuldade de adesão dos 
participantes a propostas terapêuticas diferentes daquelas que se apoiam no uso de 
fármacos. Tal situação reflete a postura de uma sociedade ainda majoritariamente 
temente a análise biomédica clássica, evidenciada pelo abuso de medicamentos e 
atenção voltada apenas para a esfera física, além dos chamados ganhos secundários, 
estimulados pelo significado pessoal e social dos sintomas.  

 
Considerações Finais 
 
            O projeto tornou possível o elo entre ensino, pesquisa e extensão aproximando a 
universidade da comunidade e a realidade do sujeito, ultrapassando os muros da 
instituição de ensino para adentrar o território e universo de significação das pessoas 
assistidas. As atividades se mostraram como alternativa viável para cuidados em saúde 
durante o período de isolamento/distanciamento social. O grupo permitiu aos 
participantes trocarem experiências, compartilharem vivências, buscarem soluções para 
o enfrentamento da dor crônica e de se ajudarem de forma solidária, agindo juntos no 
processo de saúde. Observa-se na divulgação dos talentos, a valorização do senso de 
autoeficácia e de características pessoais não focadas na doença e maior envolvimento 
dos participantes em atividades significativas.  
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Adaptando la Extensión Universitaria de lo Presencial a lo Virtual: 
Aprendizajes sobre Alimentación Saludable, Reciclado y Huerta Orgánica1 
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Resumen 

La educación formal debe incluir una sólida formación en hábitos saludables, formando 
además sujetos involucrados en el cuidado del medio ambiente. El objetivo de este trabajo fue 
alcanzar la competencia de docentes en su didáctica y motivación para enseñar hábitos de 
vida saludable en sus alumnos. Se trabajó con los docentes de dos Escuelas ubicadas en la 
ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina). Ante la imposibilidad de realizar actividades 
presenciales se adaptó el proyecto a la modalidad virtual utilizando diversas herramientas 
digitales disponibles. Se lograron realizar talleres por videoconferencia con una alta tasa de 
participación y compromiso de los integrantes del proyecto, volcándose los resultados en 
actividades propuestas por docentes para sus alumnos. A través de encuestas y juegos 
didácticos se promovió el debate de las temáticas tratadas. 

Palabras Clave: hábitos saludables, compostaje, seguridad alimentaria. 

 

Introducción  

La educación formal en Argentina ha comenzado a promover los contenidos de alimentación 

saludable, reciclado de residuos y kioscos saludables en algunas escuelas públicas y privadas. 

La implementación y promoción de alimentación saludable desde la Escuela es una estrategia 

para elevar el consumo de alimentos saludables con énfasis en la seguridad sanitaria. En el 

marco de las Leyes N° 6.401 y 6.914 de la provincia del Chaco (Argentina) se busca 

modificar el patrón de consumo de los niños hacia hábitos alimentarios saludables. Para lograr 
                                                           
1Propuesta de trabajo presentada en el Eje 4: Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión 
2  Bioquímica - Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”. Fac. Cs. Agrarias. Universidad Nacional del Nordeste. Mail: andreaasirio@gmail.com 

3 Bioquímico, docente “Química clínica”- Facultad de Cs Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste. Mail: albertodanielreyes@gmail.com 

4 Ing. Agrónoma, docente “Forrajicultura” - Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”. Fac. Cs. Agrarias. Universidad Nacional del Nordeste. Mail: 

castelanme@hotmail.com 

5 Ing. Agrónomo - Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”. Fac. Cs. Agrarias. Universidad Nacional del Nordeste. Mail: sebastiancarnicer1@hotmail.com 

6 Ing. Agrónoma - Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”. Fac. Cs. Agrarias. Universidad Nacional del Nordeste. Mail: nataliaeambroggio@yahoo.com.ar 

7 Alumna de la carrera de Bioquímica - Facultad de Cs Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste. Mail: loli_debo@hotmail.com 

8 Directora de la Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº 36 (Resistencia, Chaco). Mail: epan36@hotmail.com 

9 Directora de la Escuela de Educación Especial Nº 5 (Resistencia, Chaco). Mail: silvifernandez2012@hotmail.com 
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un impacto formativo que perdure, se requiere el aporte de los tutores, personal de la Escuela 

y de la comunidad. De todos ellos, los docentes son el elemento clave: deben ser competentes 

y estar muy motivados para desarrollar esta tarea para que sus alumnos/as logren un 

aprendizaje significativo. Deben enfocarse en el saber hacer a partir de estrategias que utilicen 

la activa participación individual y grupal, la creatividad y el juego. Cada niño/adolescente 

que adquiere hábitos saludables durante su vida escolar, los mantendría y podría lograr que 

sus familiares adopten en su hogar dichos hábitos. La  Escuela es un ámbito educativo 

esencial para establecer hábitos de un estilo de vida saludable, y debe permitir además, formar 

sujetos involucrados en el cuidado del medio ambiente basándose en las “3R” de la ecología: 

Reducir, Reutilizar y Reciclar, para contribuir a la protección y conservación del medio 

ambiente. 

El proyecto tuvo como destinatarios a los docentes de la Escuela de Educación Primaria de 

Adultos (E.P.A.) N° 36 y la Escuela de Educación Especial (E.E.E.) N° 5 - ambas ubicadas en 

la ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina) (Imagen 1). 

         
Imagen 1. (izquierda) E. E. E. Nº 5 (Resistencia, Chaco), (derecha) Sede de la E. P. A. Nº 36 (Resistencia, 

Chaco). 
 

Las Directoras de ambas escuelas por su elevado compromiso con el proyecto y sus 

conocimientos de la realidad en que trabaja cada uno de sus docentes, fueron esenciales para  

planificar y aplicar cada actividad, de forma acorde al contexto educativo y socioeconómico, 

permitiendo la motivación de sus docentes.  

Objetivos    

Alcanzar la competencia de docentes en su didáctica y su motivación para enseñar hábitos de 

vida saludable en sus alumnos. Promover en cada docente, la autoevaluación de sus prácticas 

y de sus capacidades. 

Materiales y Métodos 

Durante el transcurso del año 2019 se dictaron talleres presenciales en las escuelas que 

participaron del proyecto, promoviendo el intercambio y debate entre alumnos, docentes y 

personal de las instituciones educativas. Durante el año 2020 debido a las medidas sanitarias 

tomadas en Argentina por el contexto de pandemia por COVID-19, se rediseñó el proyecto 

por la imposibilidad de interactuar de manera presencial. Implementamos talleres mediante 
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videoconferencias (por plataformas Zoom y Meet), y a través del Aula virtual (plataforma 

Moodle) intercambiamos material didáctico (material teórico, videos y presentaciones de 

Power Point). Esta Aula permitió además, habilitar actividades asincrónicas, foros de 

consultas y discusión (habilitados luego de los Talleres), enriqueciendo el debate y el 

intercambio de información y recursos entre los participantes del proyecto. A través de 

carpetas compartidas en Google Drive, las grabaciones de los talleres como los materiales 

didácticos quedaron a disposición de todos los participantes del proyecto. Se hicieron juegos 

interactivos (Kahoot) al inicio de los talleres para estimar conocimientos previos de las 

temáticas a tratar y se utilizaron formularios Google para realizar encuestas anónimas de los 

participantes sobre hábitos saludables. Se conformó un grupo de Whatsapp con miembros del 

equipo, de manera de tener una comunicación fluida durante el desarrollo del proyecto. 

Resultados, discusiones y análisis 

Se realizaron seis Talleres virtuales de capacitación y motivación a los docentes. En un Foro 

de discusión, los docentes expusieron fotos y experiencias de sus alumnos realizando 

compostaje y tareas de huerta orgánica familiar. Se habilitó otro Foro, donde se respondieron 

consultas de lo tratado en cada Taller. Se realizó una encuesta a los docentes (Formulario 

Google), sobre sus factores de riesgo para desarrollar Diabetes mellitus. 

El Primer Taller fue sobre “Compostaje y reciclado” – con videos e imágenes de soporte-, en 

él se explicaron los procesos de reciclado y elaboración de un compost, se escucharon saberes 

y experiencias de los docentes cuando lo enseñaron a sus alumnos/as;  y se debatieron ideas 

para adaptarlos a la disponibilidad de materiales y espacios en el hogar y de la Escuela. 

El Segundo Taller trató sobre la “Huerta Orgánica”. Desarrollándose los cuidados y pasos 

para definir, implementar y gestionar una huerta orgánica domiciliaria y escolar. Se 

debatieron propuestas de los docentes, según la disponibilidad de terreno y semillas (por 

temporada de siembra) (Imagen 2). 

        
Imagen 2. Imágenes pertenecientes a los Talleres de Compostaje y huerta orgánica. 
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En el Tercer Taller se trabajó con la temática “Alimentación Saludable”, se analizó el óvalo 

alimentario, la pirámide alimentaria, el plato saludable, el semáforo de los alimentos, etc. Se 

debatieron ideas para aplicarlos con sus alumnos a través de juegos y propuestas  que 

promuevan el hacer creativo. Se explicó cómo interpretar la información nutricional descrita 

en el rótulo de un alimento elaborado  (Imagen 3). 

             
Imagen 3. (de izquierda a derecha) imagen de una alumna realizando las actividades propuestas a los docentes 

de las escuelas, imagen del óvalo alimentario, imagen del plato saludable. 
 

En el Cuarto Taller se presentaron los beneficios de una actividad física aeróbica regular, 

utilizando ppt y videos. Se intercambiaron ideas para realizarla en el hogar y en espacios 

abiertos, sin necesidad de asistir a un gimnasio ni de equipos especiales. Se analizaron junto 

con los docentes los resultados de una encuesta que se les realizó sobre sus factores de riesgo, 

para desarrollar diabetes mellitus y se mostró la fuerte disminución que podía ocurrir al 

modificar los factores de riesgo más frecuentes: obesidad, sedentarismo, tabaquismo e 

hipertensión arterial (Imagen 4).  

 
Imagen 4. (de izquierda a derecha) Módulo del aula Moodle sobre “Actividad física aeróbica”, alumnos de las 

escuelas realizando actividad física. 

 

En el Quinto Taller se revisaron todos los aspectos tratados sobre Alimentación Saludable y 

se realizó Gamificación utilizando Kahoot, donde los docentes pudieron autoevaluar sus 

conocimientos del tema.  
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En el Sexto Taller se presentaron las pautas para seleccionar semillas y los cuidados en una 

huerta orgánica de invierno. Se presentaron alternativas para la protección contra los factores 

climáticos en pequeños espacios destinados a huerta (Imagen 5).  

    
Imagen 5. Imágenes pertenecientes a las presentaciones del sexto taller. 

Los avances del Proyecto se difundieron en el Programa “La Hora del Agrotécnico” (Radio 

Universidad 91.1 y Radio UNNE 99.7), en el Facebook del Instituto Agrotécnico “Pedro M. 

Fuentes Godo” (https://es-la.facebook.com/InstitutoAgrotecnico), y en un Ciclo de Diálogos 

dictados por la Secretaria General de Extensión Universitaria (UNNE) durante el mes de 

Octubre del año 2020:  “Como enfrentar la Extensión en tiempos de Pandemia”. En este ciclo, 

al intercambiar experiencias de adaptación de Proyectos de Extensión  a la modalidad virtual, 

aprendimos de otros equipos, diversas estrategias para avanzar en el Proyecto. 

En la encuesta realizada a los participantes del proyecto sobre sus factores de riesgo para 

desarrollar Diabetes mellitus, el 70 % de los docentes presentaba un riesgo alto ó muy alto. 

Este resultado es reducible corrigiendo los factores de riesgo modificables que presenta, 

cambio que no requiere recursos económicos, solamente estar motivado y concientizado para 

elegir un estilo de vida saludable 

¿Qué aprendimos durante el desarrollo del Proyecto? Aprendimos que es esencial estar 

dispuestos a rediseñar actividades y contenidos, para adaptarlos: a) A su desarrollo sin 

actividades presenciales y b) A las realidades y necesidades del contexto en que se aplica el 

proyecto, a partir de escuchar a los destinatarios y  debatir con ellos los cambios posibles. 

¿Qué aprendieron los docentes de ambas Escuelas? Aprendieron que disponen de variadas y 

valiosas herramientas para trabajar con sus alumnos en modalidad virtual, que no son difíciles 

de aprender y aplicar. Todos aprendimos que nuestra principal limitante para trabajar a través 

de la modalidad virtual es el bajo porcentaje de accesibilidad a Internet de los alumnos, y que 

nada puede suplir la interacción a través del diálogo “cara a cara”, en grupos con objetivos 

comunes. 

Como ejecutores de un Proyecto de Extensión, somos conscientes que todos aprendemos 

saberes, actitudes y habilidades, a partir de una comunicación horizontal.  
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Resumo 
Como uma das ações do Projeto de Extensão Atenção à Saúde de Idosos: saúde bucal como 
ação do cuidado no contexto da Covid-19, desenvolveu-se a revista com jogos recreativos, 
intitulada "EnvelheSER´´, que contará com edições trimestrais. Além do estímulo cognitivo, o 
material proporcionará bem-estar, momentos de interação e descontração. 
 
Palavras-chave: Idosos; Jogos recreativos; ILPI; Cognição; Coronavírus 
 
Introdução 

 Um dos maiores feitos da humanidade foi aumentar a expectativa de vida.  O 

Brasil, semelhante a diversos países, está envelhecendo rapidamente. Chegar à 

velhice antes era um privilégio de poucos, hoje passa a ser uma norma mesmo nos 

países mais pobres. Esta é uma conquista do século XX, que ao longo dos anos 

apresentou uma evolução dos conceitos de saúde e bem-estar, prevenção de doenças 

e promoção da saúde (VERAS, 2018). O envelhecimento traz consigo alterações que 

podem afetar diretamente a saúde, comprometendo a capacidade física e mental do 

indivíduo em desempenhar determinadas atividades diárias. Estas alterações podem 

comprometer a capacidade do autocuidado do idoso, levando-o a necessitar de ajuda 

e cuidados, seja de um cuidador formal ou familiares (OLIVEIRA, ROZENDO, 

2014). O cuidador de idoso é o profissional que assume o papel de cuidar e oferecer 

suporte às atividades diárias.  

Ainda, em decorrência do aumento da expectativa de vida de idosos, a que se 

somam as dificuldades culturais e socioeconômicas que envolvem os idosos e seus 

cuidadores e/ou familiares, o comprometimento da saúde do idoso e da família, os 

conflitos familiares e a falta de cuidador no domicílio, cresce a procura por 

instituições de longa permanência para idosos (ILPI) (OLIVEIRA, ROZENDO, 
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2014). As ILPI são definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

como espaços residenciais para moradia coletiva de pessoas com 60 anos ou mais, com ou 

sem suporte familiar (BRASIL, 2005). 

Frente à vulnerabilidade neste grupo especial da população, a realidade gerada pela 

pandemia da Covid-19, em que o isolamento social se fez necessário para diminuir a 

transmissibilidade, as ILPI restringiram muitas das suas atividades presenciais. As condições 

de restrição ao leito e dependência de cuidados somadas ao compartilhamento de espaços 

comuns constituem uma situação de maior risco de disseminação da doença (BRABOSA; 

ROCHA; LOPES; SANTOS, 2020).  

Neste momento emergencial, a integração entre a Universidade e setores da sociedade, 

por meio do diálogo e a troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, incluindo aqueles que lidam diariamente com o cuidado, podem contribuir 

para o enfrentamento das consequências ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. 

Neste contexto, em 2020 foi criado o projeto de extensão ´´Atenção à saúde de idosos: saúde 

bucal como ação do cuidado no contexto da Covid-19´´. O projeto tem atuado na elaboração e 

reorientação de diretrizes vigentes para cuidados da saúde bucal em ILPI, considerando os 

desafios, barreiras e facilitadores vivenciados pelas ILPI, pelos idosos e pelos cuidadores em 

tempos de enfrentamento da Covid-19. Adicionalmente, tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento de atividades que favoreçam o bem estar e qualidade de vida dos idosos. 

 

Objetivo 

Descrever uma atividade lúdica desenvolvida para idosos que vivem em 

Instituições de Longa Permanência como ação do Projeto de Atenção à Saúde de 

Idosos: saúde bucal como ação do cuidado no contexto da Covid-19. 

 

Metodologia  

O contexto da pandemia da Covid-19exigiu uma reinvenção das ações na articulação 

entre Universidade e a sociedade por meio de desenvolvimento de atividades 

remotas. Neste sentido, o projeto de extensão Atenção à Saúde de Idosos: saúde bucal 

como ação do cuidado no contexto da Covid-19 foi criado como parte das atividades do 

Programa de Extensão Atenção à Saúde de Idosos Vulneráveis. As ações desenvolvidas pelo 

programa incluem: revisão de diretrizes para os cuidados bucais aos idosos que vivem em 

Instituições de Longa Permanência (ILPI) no contexto da pandemia da Covid-19, oferta de 

curso à distância para a formação para cuidadores em cuidados bucais e desenvolvimento de 
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materiais didáticos ou lúdicos que pudessem ser disponibilizados aos idosos e profissionais 

das ILPI. Assim, um dos materiais lúdicos propostos foi a produção de uma revista de 

jogos recreativos para idosos. Inicialmente realizou-se o mapeamento de busca por 

evidências científicas sobre o uso de jogos recreativos para idosos. A busca foi realizada na 

base de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e PUBMED. Os descritores e 

operadores booleanos utilizados foram: Idosos AND Jogos Recreativos AND Cognição 

(ELderly AND Games, Recreational AND Cognition). Os critério para seleção dos artigos 

foram: data de publicação nos últimos dez anos; nos idiomas espanhol, inglês e português, 

textos completos e acesso gratuito. Esta etapa buscou conhecer as evidências para orientar no 

desenvolvimento do material. Este material foi proposto considerando que atividades 

lúdicas cumprem a importante função de desenvolver diversas habilidades: motoras, 

sociais, emocionais, além de possibilitar comunicar conteúdos educativos sobre 

saúde. 

A etapa seguinte foi a escolha do título da revista: "EnvelheSER´´. Esta denominação 

remete ao entendimento sobre "ser idoso", aquele que tem muitos anos de vida. Este título 

enfatiza o SER IDOSO na sua integralidade, na valorização, no respeito e na garantia de mais 

qualidade de vida.  

Quanta a periodicidade, a proposta é a produção de edições trimestrais.  

A escolha do tema baseou-se na possibilidade de desenvolver conteúdos relativos à 

saúde, contribuindo também para a alfabetização em saúde. A equipe do projeto discutiu e, 

considerando também o interesse do público alvo (enquetes por telefone), os temas propostos 

para as primeiras quatro publicações foram saúde bucal, saúde geral, alimentação 

saudável e comunicação, ver tabela 1. 

Tabela 1 – Temas das revistas 

  

Tendo em vista que o vírus SARS-CoV-2 pode ser disseminado por contato a 

superfícies contaminadas e que, de acordo com evidências, o vírus persiste por três horas a 

cinco dias no papel, em temperatura ambiente (TEIXEIRA; CARVALHO, 2020), a revista 

deverá ser acompanhada de orientações e cuidados para manuseio. Além das orientações para 

os coordenadores das ILPI, um informativo para aguardar o período de cinco dias após a 

Edição/Ano Temas 
1ª edição/2021 Saúde geral e Saúde bucal 

2ª edição/ 2021 Bem-estar físico e Qualidade de Vida  
3ª edição/ 2022 Saúde bucal e Alimentação saudável 
4 a edição/ 2022 Comunicação e Saúde 
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entrega antes de distribuir para os idosos será distribuído junto das revistas.  A entrega das 

revistas será realizada pelos integrantes do projeto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Por dentro da revista ´´EnvelheSER´´ 2º 2021/1º 2022 
 

As revistas serão produzidas em duas versões de acordo com o perfil de letramento do 

idoso, como: revista para o idoso letrado apresenta atividades de caça-palavras, palavra 

cruzada, jogo dos sete erros, dentre outros; e a revista para idoso iletrado é composta por 

imagens para colorir, sem fugir do tema proposto. A confecção da revista é toda adaptada com 

letras maiores, figuras atrativas, colorida e com linguagem simples. O início da revista 

apresenta uma mensagem explicando a escolha do título da revista e a contextualização do 

tema de cada edição. O corpo da revista (Figura 1), além das atividades, chama a atenção para 

as informações do ´´Você sabia? ´´. As informações são baseadas em evidências científicas 

sobre o tema proposto. Ao final da revista, foi criado o cantinho das ´´Memórias´´ com 

registros de letras de músicas antigas, poemas e obras de arte. Adicionalmente, este espaço 

poderá também receber relatos de idosos das ILPI, suas vivências e experiências.  

 

Resultados  

Foram elaboradas quatro edições da revistas, duas para distribuição no 2º semestre de 

2021 e duas para o 1º semestre de 2022 (ver Figura 2), em que as atividades propostas têm o 

objetivo de permitir que os idosos exercitem a atenção, a memória, a criatividade, a 

autonomia e o raciocínio. A primeira série da revista será encaminhada para o corpo editorial 

da Faculdade de Odontologia da UFMG aprovar, para registrar o ISBN (International 

Standard Book Number), e elaboração de ficha catalográfica. Assim, que for aprovado será 

impressa e encaminhada às ILPI.  
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Figura 2: Edições da revista ´´EnvelheSER´´ 2º 2021/1º 2022 
 

Considerações  

A revista EnvelheSER pode proporcionar estímulos cognitivos aos idosos que vivem 

em ILPI além de momentos de interação e descontração, contribuindo para o bem-estar. 
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Ciclo de Charlas Virtu@les. Las Mujeres en los Tiempos de Occidente: 

Géneros, Derechos y Diversidades.1 
 

Conci, Laura Noemí2 

Grillo, Elsa Beatriz3 

Muñoz, Lucía Isabel4 

Rojo Guiñazú, Milagros5 

UNNE – Facultad de Humanidades 

 

Resumen 

Durante todo el 2020, así como el primer semestre del 2021 la situación sanitaria 

provocada por la pandemia Covid-19, que impactó en el mundo entero; visibilizó cuán 

necesario es que las instituciones educativas planifiquen, gestionen y ejecuten 
                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 - Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión - 
del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Laura Noemí Conci, DNI 21490103, Especialista en Educación, Género y Sexualidades. Docente del 
Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades – UNNE.  Extensionista e Investigadora de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Integrante del Centro 
Interdisciplinario de Estudios de Género. 
3 Elsa Beatriz Grillo, DNI 11058631, Especialista en Educación, Género y Sexualidades. Docente del 
Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades – UNNE. Extensionista e Investigadora de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Directora del centro 
Interdisciplinario de Estudios de Género. 
4 Lucia Isabel Muñoz, DNI 17495300.  Especialista en Educación, Género y Sexualidades. Docente del 
Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades – UNNE.  Extensionista e Investigadora de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Integrante del Centro 
Interdisciplinario de Estudios de Género. 
5 Milagros Rojo Guiñazú, DNI 24297164, Especialista en Docencia Universitaria. Docente del 
Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades – UNNE.  Extensionista e Investigadora de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Integrante del Centro 
Interdisciplinario de Estudios de Género. 
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estrategias que garanticen la participación de extensionistas y que ofrezcan una mayor 

capacidad de respuesta frente a lo imprevisto. En el marco de este panorama, desde el 

Centro Interdisciplinario de Estudios de Género (CIDEG) llevamos a cabo la propuesta 

de un Ciclo de Charlas virtuales para la comunidad universitaria y educativa en general. 

Este ciclo tuvo carácter interdisciplinario, en virtud de que los disertantes fueron 

diversos especialistas que conforman el Equipo Interdisciplinario del CIDEG. De este 

modo, cada uno de ellos, desde sus áreas disciplinares, abordaron temáticas relacionadas 

con mujeres, género, feminismos, derecho, diversidades sexuales, entre otras, para 

garantizar la continuidad de sus tareas de extensión al medio. 

Palabras-clave 

Mujeres; feminismos; géneros; derechos; diversidades. 

Introducción 

       Los estudios de género, sobre el feminismo, las diversidades es un área de 

conocimiento que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas. Por ello, 

consideramos que son posibles de articularse a través de las relaciones de género en 

contextos sociales, lo que nos induce a reconocer que constituyen un eje sustancial de 

trabajo, estudio, investigación y extensión. Partiendo de estas conceptualizaciones, y en 

contexto de aislamiento por la Pandemia Covid-19, en abril del 2020 se presentó el 

Proyecto de Extensión “Ciclo de charlas virtuales. Las mujeres en los tiempos de 

Occidente: Géneros, Derechos y diversidades" (Res. 054/20-CD). Así, desde el mes de 

junio hasta el mes de agosto del 2020, se desarrollaron varias conferencias. Para esta 

presentación haremos referencia a las realizadas por las Profesoras L. Conci, L. Muñoz, 

E. Grillo y M. Rojo Guiñazú. 

 Es menester precisar que las cuatro conferencias realizaron un abordaje de las 

narrativas escritas por mujeres, así como del lugar de estas en el plano del canon 

literario (tradicional o disruptivo). Desde esa lógica, sabemos que la crítica literaria 

feminista se aparta de la academia tradicional para sumarse a los discursos marginales, 

alternativos y excluidos, lo que nos permite pensar transdisciplinarmente las obras y 

escritoras seleccionadas, quienes -por las características del momento histórico en el que 
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han producido sus obras- se han enfrentado con la perspectiva patriarcal desde diversos 

lugares. Por lo expuesto, el ciclo aspiró a exponer y debatir acerca de estos actuales 

enfoques desde los estudios literarios.  

Objetivos 

a. Continuar y sumar propuestas a la perspectiva de género, feminismo e 

interculturalidad. 

b. Ofrecer a quienes estuvieran interesadxs en la crítica feminista y el género: 

aproximaciones teóricas, datos explicativos, relatos y resultados de las exploraciones 

que subyacen a nuestra realidad actual.  

c. Exponer los trabajos de extensión que realizan lxs integrantes del CIDEG, para que 

la comunidad tome conocimiento y pueda realizar las consultas que despierten sus 

intereses y motivaciones, así como todo lo relativo al uso de materiales y de 

herramientas que deseen utilizar en sus prácticas laborales y /o de estudio. 

Materiales y Métodos (Metodología) 

La propuesta de Extensión se planificó sobre la base de las reglamentaciones vigentes 

en la Facultad de Humanidades (UNNE) en relación con la presentación de Proyectos 

de Extensión (Res. 305/15-CD y 328/18-CD). 

 Cada conferencia dispuso de materiales didácticos específicos, a saber: material 

de lectura, orientaciones bibliográficas para cada tema, enlaces a sitios de interés y en 

vinculación con los abordajes, presentaciones en Power point, videos. 

 Se implemento una metodología de trabajo bimodal, puesto que tuvimos 

modalidad sincrónica y asincrónica. La primera consistió en la realización de las 

Videoconferencias a través de la plataforma Zoom de la Facultad de Humanidades. Esta 

modalidad nos permitió dialogar con los participantes. Hubo interacción en tiempo real, 

lo que concedió el debate y los aportes de todo el auditorio. Se trabajó sobre la base de 

un cronograma de conferencias, las que fueron anunciadas y publicitadas 

oportunamente en Redes Sociales y sitios del CIDEG, Facultad de Humanidades; así 

como también a través de Redes personales tanto de los conferencistas como de 

alumnos. Respecto de la modalidad asincrónica, sirvió para que las acciones, previstas 
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por las dictantes, acompañen a los encuentros sincrónicos; a través de debates en foros, 

comprensión de textos complementarios, socialización de materiales didácticos 

digitalizados, enlaces a sitios de interés y/o videos vinculados con los temas abordados, 

entre otras propuestas. Asimismo, esta socialización permitió hacer orientaciones 

puntuales a los intervinientes. 

 Al concluir cada encuentro los participantes debieron presentar un breve 

comentario literario, con el objetivo de visibilizar el impacto que estas prácticas 

extensionistas tuvieron en ellos, así como también en la posibilidad de que pudiesen 

replicar, de alguna manera, estos saberes en sus prácticas áulicas. 

Resultados, Discusiones, Análisis 

La investigación que cada docente extensionista llevó a cabo a los fines de la 

elaboración de materiales didácticos para los participantes, así como para la redacción 

de la conferencia tuvo un impacto satisfactorio en la comunidad.  

Tal como lo enunciamos, en esta presentación, compartimos los resultados de 

cuatro conferencias. En ellas, el abordaje de las narrativas seleccionadas permitió pensar 

en un panorama a lo largo de un tiempo en la historia literaria: la mujer escritora en la 

edad media, el lugar de la intelectual argentina en el siglo XIX, la diversidad de género 

en la novela histórica argentina, el discurso fronterizo latinoamericano, la sociedad 

patriarcal, su convenciones y disrupciones.  

Siguiendo esta línea diacrónica, la Profa. Muñoz, abordó la temática desde la 

situación de la mujer en la Baja Edad Media, considerando que con la obra de Christine 

de Pizán, se cuestionó los ataques masculinos de la época e inició el camino de la 

reflexión sobre la situación femenina y construyó un modelo de mujer medieval. La 

Profa. Rojo Guiñazú, abordó el lugar disruptivo de las intelectuales y escritoras 

argentinas en el siglo XIX. Se detuvo en dos escritoras en particular, Juana Manso y 

Eduarda Mansilla, quienes tuvieron un impacto sobresaliente para el pensamiento 

femenino de su tiempo.  La Profa. Conci trabajó la novela histórica como campo 

discursivo propicio para el estudio del rol de la mujer en contexto. La intersección de 

dos campos sociales como la literatura y la historia en beneficio de los estudios de 
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género fueron trabajados en función de la novela El secreto del guerrero de Reyna 

Carranza. Por último, la Profa. Grillo, partió de los aportes del feminismo decolonial y 

específicamente de la propuesta de la feminista chicana Gloria Anzaldúa, para 

promover una propuesta de trabajo extensionista - educativo, a partir de una didáctica 

pedagógica feminista, aplicando la particularidad que tiene, por un lado, la escritura de 

las mujeres y por otro, la elaboración ficcional que tienen las representaciones de las 

mujeres en las obras literarias latinoamericanas.  

 En este ciclo, además, se desarrollaron otras conferencias tales como: “Aportes 

de la perspectiva de género en el campo educativo. Pedagogías del siglo XXI”, Prof. 

Ramírez; “Derechos y obligaciones de las mujeres en los primeros textos jurídicos”, 

Profa. Ayala; “La imagen bíblica de las mujeres como sombra anti patriarcal en el 

inconsciente colectivo occidental”, Profa. Fernández; “El alcance de la noción de 

género y su relación con las estrategias políticas públicas”, Profa. Iurich; “El trabajo de 

memoria de las QOMLASHEPI- mujer qom- a través de las prácticas de maternaje de 

las madres cuidadoras de la Cultura Qom”, Profa. Sandoval y equipo; “Lenguaje 

inclusivo: ¿estamos todos, todas, todes?”, Profa. Lobo; y, finalmente, “La ilustración en 

los libros dirigidos a la infancia. Rupturas y continuidades de los estereotipos de 

género”, Profa. Pujalte.  

 De este modo, estudiantes de grado, jóvenes profesionales, nóveles 

investigadores, docentes e investigadores del área de la literatura y de otras disciplinas, 

participaron en el ciclo de charlas, debatieron, expusieron posiciones, dieron a conocer 

sus pensamientos en los trabajos de socialización final. En síntesis, mostraron que estos 

ciclos eran necesarios y permitieron introducir una posibilidad de acceso al 

conocimiento de manera gratuita a través de un proyecto inclusivo desde el CIDEG y de 

la Facultad de Humanidades de la UNNE. 

Consideraciones 

Los resultados obtenidos nos permiten pensar en la posibilidad de continuar con la 

planificación, gestión y ejecución de otras propuestas de extensión. Puntualmente, a raíz 

de los buenos resultados de esta experiencia, se pudieron implementar dos acciones en 

1664



                              
el 2020 [Curso – Taller para nóveles investigadores “Cómo se rescatan obras del siglo 

XIX” y Ciclo de charlas virtuales sobre Literatura Argentina; ambas propuestas 

planificadas y gestionadas por las docentes extensionistas involucradas en esta 

presentación y por el CIDEG] y otra para el 2021 [“Seminario Imágenes, Discursos y 

Prácticas de Género. Para una comunidad con equidad e igualdad de oportunidades”, 

organizado por el CIDEG]. Es decir, al margen de la catástrofe que conllevó la 

pandemia del Covid-19, como docentes extensionistas e investigadoras hemos sido 

capaces de repensar propuestas innovadoras y llevar a la comunidad nuestros trabajos. 
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Resumo 

 
A prostituição na cidade de Recife no início do século XX é o tema central deste 
trabalho. Combater a prostituição não significava necessariamente retirá-la de vez da 
paisagem recifense, as forças repressivas da cidade instauraram vigilância e uma 
perseguição, a prostituição de baixo meretrício, e uma conveniência, com a que estava 
atrelada as elites, nos cafés e bailes noturnos. Dessa forma, vamos verificar neste 
trabalho, a percepção antagônica da sociedade recifense sobre a prostituição. 

 
Palavras-chave: Prostituição, Polícia, Recife. 

 
 
Texto do Trabalho 

Com o respaldo das teorias higienistas, foi possível implantar uma perseguição 

àqueles que eram tidos como transmissores de mazelas sociais. Mendigos, prostitutas, e 

todos aqueles que não possuíam trabalho formal e habitavam o centro, que moravam em 

cortiços ou mocambos, formavam o grupo das “classes perigosas”3, que foram forçadas 

a ocupar lugares longe do centro, considerado civilizado e, agora, lugar moderno da 

cidade. Disciplinar as classes populares como um todo significava controlar a 

criminalidade no entender das elites. Desta forma, atividades que estivessem associadas 

ao “não trabalho” eram alvo da polícia recifense caracterizando assim um combate à 
 

1 Trabalho apresentado no Eixo Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V 
Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Doutorando na UFSM – PPGH. Email: marcosalesandro1@gmail.com 
3 Na concepção utilizada por Chalhoub, as classes perigosas tem sua grande parcela composta pelas 
classes populares, seus vícios, seus hábitos somam-se para dar “luz” aos malfeitores. (CHALHOUB, 
1996). 
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figura do vadio. Era acusado de vadiagem todo aquele cidadão, em geral preto e pobre, 

que não possuísse bens materiais e que tirasse o seu sustento de atividades não 

regulares, como gasoseiros, engraxates, prostitutas entre outros que não possuíam 

emprego fixo. 

Diante dessas questões, é possível perceber as marcas que tais medidas deixaram 

na cidade do Recife, sendo o objetivo deste artigo estudar a relação das forças 

repressivas com a prostituição nas ruas do centro do Recife. Qual “tipo” de prostituição 

seria tolerada? A quem serviria e qual a importância da prática tida como “imoral” em 

uma sociedade que exerce um rígido padrão de moralidade sob a mulher? São pontos 

que serão debatidos ao longo das próximas linhas. 

Um problema que se apresentava para as elites locais, e consequentemente para 

a polícia, era a prostituição, pois, ao contrário da vadiagem, combatê-la não significava 

excluí-la de vez da capital pernambucana (COUCEIRO, 2007). A prostituição de baixo 

meretrício4 traz ao centro do debate higienista as famosas pensões, uma vez que eram os 

locais utilizados geralmente para as práticas amorosas e onde as meretrizes alugavam os 

quartos para poderem receber seus clientes, tornando-se assim ambientes aglutinadores 

de pessoas e ideias que poderiam soar como ameaça aos novos preceitos da elite 

recifense. 

Um deles relata, em matéria que intitula Caixeira Vagabunda, episódio do 
qual participa a caixeira Elisa do Café Esperança. Ela foi seguida, após o fim 
do seu turno, numa segunda-feira às duas horas da manhã, quando sai do 
Café na companhia do português Joaquim Rodrigues, com destino à Pensão 
Santo Antônio, com o fim de pernoitar nesse estabelecimento. O proprietário, 
suspeitando ser um caso, chama a polícia e, diante da mesma, Elisa declara 
que há muito é prostituta. Elisa não se intimida nem com a vigilância da 
imprensa nem com a polícia, dorme com o Joaquim na pensão e, na quarta- 
feira, acompanhada de Luis Moreira, pernoita no Café Popular(CABRAL, 
2012). 

 
 
 

4 De acordo com RAGO (1991) a representação do que viria ser o baixo meretrício, enfatiza o aspecto de 
uma animalidade, de uma sexualidade que afronta a moral burguesa. Seria então o mal a ser extirpado, 
uma vez que ameaçavam os esforços da elite em higienizar a cidade. 
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Os papéis sociais que são conferidos à mulher são importantes para que se possa 

compreender as problemáticas em que ela está inserida nesse contexto de modernização 

das cidades. Uma modernização, porém, que não se fez presente na “atualização” de 

alguns papéis que são atribuídos historicamente à figura da mulher. A supervalorização 

da família, e consequentemente da maternidade, promoveu uma maior vigilância quanto 

às práticas sexuais femininas. Dessa forma, a mulher ocupa o lugar de mãe, um papel 

importante dentro da estrutura social que se almejava e que, ao mesmo tempo, a 

aprisionava em normas rígidas que não poderiam ser desviadas. 

No discurso médico, dois caminhos conduzirão a mulher ao território da vida 
doméstica: o instinto natural e o sentimento de sua responsabilidade na 
sociedade. Enquanto para o homem é designada a esfera pública do trabalho, 
para ela o espaço privilegiado para a realização de seus talentos será a esfera 
privada do lar. Tudo o que ela tem a fazer é compreender a importância de 
sua missão de mãe, aceitar seu campo profissional: as tarefas domésticas, 
encarnando a esposa-dona-de-casa, mãe de família. (RAGO, 1987, p. 75) 

 
Dessa forma, a honra era vista como algo importante para a mulher, que poderia 

ser moeda de troca em algum “bom negócio” (casamento), sem falar que estava atrelada 

ao plano moralizador da época. A família seria então composta por um marido 

respeitável e uma mulher/mãe recatada em seus hábitos e que teria em sua devoção aos 

símbolos da Igreja católica sua dedicação diária. Gilberto Freyre em seu manifesto 

regionalista, tece uma crítica ao papel da mulher fora do ambiente privado (casa). 

Combater a prostituição não significava necessariamente retirá-la de vez da 

paisagem recifense, tanto que o código penal de 1890, em vigência nas primeiras 

décadas do século XX, não tratava diretamente desta temática. Por mais que as forças 

repressivas da cidade instaurassem uma vigilância e uma perseguição, a prostituição não 

configurava crime, no entanto a prática estaria associada a outros desvios que poderiam 

ser punidos pela polícia como a cafetinagem, o jogo, a vadiagem entre outros delitos 

atrelados a prática da prostituição de “baixo meretrício”. 

Sendo assim, o intuito da polícia passava mais pelo caráter de controle desta 

atividade de forma que não ferisse a moral e os bons costumes cultuados pela elite da 
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capital, sendo essa prática permitida como forma de garantir o “divertimento” dos 

homens da alta sociedade para que pudessem, através das “filhas de Vênus”, 

“funcionárias”, “mulheres da vida livre”5, saciar seus instintos sexuais sem macular o 

nome e a reputação de alguma “menina de família”. 

A historiadora Sylvia Costa Couceiro em seu artigo “A sedução da noite nos 

cafés do Recife dos anos 1920: entre prazeres e transgressões” analisa de que forma os 

homens da elite se “relacionavam” com a prostituição em seus espaços. O Café Chile, 

localizado na Praça da Independência, área central da capital pernambucana, era tido, no 

início do século XX, como um espaço que abrigava uma pequena parcela mais abastada 

da sociedade. 

O Café possuía em seu interior uma tabacaria que dispunha para 
comercialização, segundo os anúncios, de cigarros, charutos e fumos de 
diversas procedências, o que demonstrava a preocupação em agradar os 
fumantes mais exigentes A divulgação na imprensa de um cardápio 
diferenciado, que oferecia aos clientes alimentos e bebidas mais refinados e 
dispendiosos, nos leva a pensar que o Café Chile buscava atrair um público 
mais requintado, tentando passar, através da imprensa, a imagem de um 
estabelecimento moderno, confiável e com ambiente seleto. (COUCEIRO, 
2007, p.7) 

 
Tais fatos não passavam despercebidos pelos jornais da época, que estampavam os mais 

variados acontecimentos em suas páginas com as chamadas “filhas de Vênus”, 

“Camélias” ou “Filhas de Jerusalém”, nomes dados às prostitutas da época. Várias são 

as queixas feitas pelas autoridades, que encontram na imprensa uma perfeita caixa de 

ressonância para suas insatisfações. Os jornais abrem suas páginas para registrar o dia a 

dia das mulheres que ganhavam seu sustento ou aumentavam seus ganhos com o seu 

corpo. Com os títulos mais diversos, entre eles a “estatística mundana”, os juízos de 

valor estão presentes, desviando o jornalista da sua função de apurar notícias relevantes 

à população e tornando-o um mero especulador da vida alheia. 
 
 

5 Sobre as nomenclaturas dadas as prostitutas, ver mais: SOUZA, Antônio Clarindo Barbosa de. Lazeres 
permitidos, prazeres proibidos: sociedade, cultura e lazer em Campina Grande (1945-1965); UFPE, 
Recife, 2002 – Doutorado em História. 
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A imprensa da época retratava as situações envolvendo prostitutas com cenários 

de conflitos, violência e distúrbios sociais causados por ciúmes e crimes envolvendo 

meretrizes e clientes que não pagavam o que havia sido acordado anteriormente e 

também cafetões que exploravam mais do que as mulheres poderiam aguentar. 

Controlar a prostituição fazia parte do plano de controle das classes pobres, em 

especial os homens que buscavam tal serviço. Associadas à prostituição, estavam 

características tidas pelas elites como perigosas, como uma vida desregrada, confusões, 

o vício do álcool e jogos que poderiam soar como ameaça ao operário ordeiro e sadio 

almejado pelas vilas operárias e assim desviá-lo de sua “sagrada missão”. 

Preocupados com a moralização das condutas sociais, com a preservação da 
família e do casamento, os médicos elegeram a prostituição como um 
fantasma que ameaçava desestabilizar as instituições e os valores sociais. A 
crescente atenção que passaram a devotar aos amores ilícitos, desde meados 
do século 19, assim como sua preocupação com a necessidade de definir 
rigorosamente as fronteiras entre as práticas sexuais permitidas e as 
proibidas, entre as figuras da mulher honesta e da degenerada-nata, segundo a 
terminologia lombrosiana, atestam menos um interesse em promover 
melhores condições de vida para as meretrizes exploradas, do que uma 
preocupação obsessiva com a definição dos códigos modernos da sexualidade 
(RAGO, 2005, p.104). 

 
Dessa forma, o combate não dizia respeito à prostituição de forma ampla e 

irrestrita. As “camélias” que atendiam as classes populares, os operários e os demais 

trabalhadores pobres das cidades é que despertavam a atenção das autoridades policiais. 

O vocabulário tido como indecente e as vestes “vulgares” representavam o problema a 

ser combatido por alguns setores da elite recifense. Como diz Rago (1991, p. 294) sobre 

a prostituição ligada às classes populares “adquiria todo um caráter de sordidez maldita, 

de descontrole desenfreado, de excesso dionisíaco que assustava as classes 

privilegiadas”. 
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Resumo 
 
A atuação do preceptor no Sistema Único de Saúde (SUS) permite a construção do 
conhecimento em campo prático, sendo sujeito chave para a realização de interfaces entre os 
aspectos teóricos e as questões complexas do cotidiano de trabalho em saúde. Compreende-se 
que o fazer profissional somado ao saber científico e pedagógico podem ser transformadores 
do ambiente de atenção à saúde. Sob esta perspectiva, os referenciais da 
interprofissionalidade e do trabalho colaborativo em saúde apoiam e sustentam esta proposta, 
bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para área e as políticas públicas 
vigentes no SUS. O objetivo deste trabalho é relatar um projeto de extensão que visa 
proporcionar um processo de formação permanente em saúde para trabalhadores do SUS, 
com foco na preceptoria interprofissional e colaborativa em saúde. 
 
Palavra-chave: Saúde; Formação; Preceptoria; Interprofissionalidade. 
 

Texto do Trabalho 

Entende-se como premissa deste trabalho a compreensão dos termos Educação 

Interprofissional (EIP) e Preceptoria em Saúde. Consoante a Rede Regional de Educação 

                                                
1 Trabalho apresentado no eixo 4 -  Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM. 
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Interprofissional das Américas (2018) a educação ou o trabalho interprofissional passam a 

existir quando duas profissões ou mais aprendem entre si, com os outros/as e sobre os 

outro/as a fim de uma melhor qualidade e atenção dos serviços de saúde, resultando em  

ações de integralidade, cooperação e comunicação eficaz.  

A Preceptoria em Saúde consiste em uma atividade que se desenvolve entre 

profissionais da saúde e alunos de graduação nos cenários de trabalho. Os preceptores são 

vistos como tutores, orientadores inseridos nos serviços de saúde em contato direto com 

usuários e acadêmicos. Esse profissional necessita de noções e competências básicas entre o 

ensino e o serviço para que se torne um facilitador do processo de ensino-aprendizagem 

(TEIXEIRA et al., 2018).  

Destaca-se a integração ensino-serviço na qual há um lócus de privilégio sobre as 

reflexões e a realidade no cenário de produção de saúde. Dantas et al. (2019) trazem que 

integrar o ensino ao serviço possibilita uma nova forma de pensar a formação em saúde. O 

papel do preceptor é fundamental, mediando o aprendizado do estudante a partir da vivência 

nos serviços. A preceptoria em saúde apresenta-se como de grande importância, pois viabiliza 

a inserção precoce do estudante em um ambiente de produção de saúde, proporcionando e 

instigando o desenvolvimento e o aprimoramento de competências e habilidades para o 

trabalho.   

Estar imerso nos cenários de produção de saúde, no território e junto aos 

trabalhadores do SUS permite ao aluno experienciar o processo de ensino-aprendizagem no 

exato momento de sua construção. É neste momento que as prerrogativas das políticas 

públicas de saúde e educação serão sentidas pelo aluno e revividas pelo profissional de saúde 

- preceptor - concretizando-se em uma ação ensino-serviço e de educação permanente. A 

partir do exposto, as premissas que sustentam este projeto encontram-se na intencionalidade 

que visa formar para cidadania profissionais e futuros trabalhadores da saúde  atuantes no 

SUS de forma interprofissional e colaborativa. 
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Objetivo 
Socializar um projeto de extensão que visa proporcionar um processo de formação 

permanente em saúde para trabalhadores do SUS com foco na preceptoria interprofissional e 

colaborativa em saúde, a partir da articulação entre ensino-serviço-comunidade. 

 

Justificativa 

A Universidade Federal de Santa Maria - Campus Palmeira das Missões (UFSM-PM) 

protagonizou a implementação do Programa de Educação pelo Trabalho (PET) – Saúde 

Redes de Atenção em 2013-2015, que oportunizou uma maior aproximação entre os cursos 

de graduação em Enfermagem e Nutrição e os serviços de saúde, fomentando a integração 

nas áreas de assistência social, nutrição, odontologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem e 

medicina. Em 2018, contemplados pelo PET - Saúde/Interprofissionalidade os três cursos da 

saúde do Campus - Ciências Biológicas, Enfermagem e Nutrição, os serviços de saúde e a 15ª 

Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) revisitaram algumas prerrogativas implementadas 

entre 2013-2015, porém com mudanças curriculares para formação em saúde. O foco deste 

último programa foi implementar de forma dialógica a EIP na formação de futuros 

profissionais e dos trabalhadores de saúde. Buscou fortalecer a integração ensino-serviço-

comunidade a partir de práticas interprofissionais e colaborativas nos espaços de produção de 

saúde, estimulando a autonomia dos atores envolvidos, assim como a integralidade da 

atenção à saúde para o SUS. Considerando o impacto destas ações para o fazer saúde, este 

programa justifica-se pela intensa possibilidade de manter a linha de diálogo entre serviço e 

academia, promovendo a manutenção das políticas públicas vigentes em prol da formação 

cidadã. 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um relato de experiência acerca de projeto de extensão alicerçado em 

prerrogativas intervencionistas produzidas a partir de construções teóricas coletivas e ações 

interprofissionais para o trabalho colaborativo em saúde. A metodologia aplicada na 

realização da formação permanente em saúde dos trabalhadores será a de processos ativos de 

produção do conhecimento. As ações do projeto serão implementadas durante quatro 
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encontros junto aos profissionais de saúde atuantes no município, os quais foram 

selecionados considerando seu interesse em integrar o projeto, bem como uma parceria em 

futura residência multiprofissional loco-regional. O grupo de trabalho está composto por 

discentes e docentes da UFSM-PM e 15 trabalhadores da saúde, dentre eles enfermeiros, 

nutricionistas, assistente social, psicólogo e farmacêuticos. Os encontros serão realizados 

quinzenalmente, de forma presencial, respeitando os protocolos de segurança da COVID-19, 

no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) do município. Para a 

construção dos encontros está sendo utilizada a ferramenta do Google Drive, na qual todos os 

docentes e discentes dispõem de acesso para suas contribuições na construção dos encontros, 

sendo as mesmas socializadas, avaliadas e discutidas com o grupo. Como já mencionado a 

sustentação teórica está nos referenciais da EIP, políticas públicas que regem o SUS, 

preceptoria e a formação em saúde. Para este relato de experiência trazemos a elaboração do 

primeiro encontro a ser realizado no mês de agosto de 2021. 

 

Resultados, discussões e análises 

O primeiro resultado obtido foi a construção coletiva, via Drive, do encontro que dará início 

às ações do projeto, previsto para o dia 25 de agosto de 2021 com o tema “O SUS é 

interprofissional?”. Para esta oficina será realizada uma atividade de integração entre os 

profissionais, apresentação do projeto e introdução da temática. Para provocar o debate e 

reflexão sobre o tema, será desenvolvida uma dinâmica de construção coletiva em que os 

profissionais serão divididos em grupos e convidados a montar as partes do corpo humano 

sem comunicação com os demais, e ao final,  reunir as partes formando o corpo. Para isso, 

será utilizado um boneco impresso, sendo recortadas suas partes - cabeça, braços, pernas, 

dentre outras. 

 

Considerações 

A proposta da dinâmica coletiva pode impulsionar outros momentos reflexivos, em que os 

profissionais deverão “organizar” o boneco e suas estruturas, utilizando da comunicação 

eficaz e da interprofissionalidade. Os próximos encontros serão elaborados concomitante às 

fragilidades e direcionamentos dos profissionais. 
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A partir das oficinas de educação permanente, espera-se: promover a formação de 

profissionais que desenvolvam a dimensão cidadã do trabalho para enfrentar a complexidade 

do cuidado em saúde e promover melhorias nas condições de vida da população; contribuir 

para que os investimentos do SUS na região se façam de forma a produzir e fortalecer redes 

de atenção coordenadas e pactuadas com propósitos interprofissionais de integração ensino-

serviço-comunidade; e potencializar a formação dos trabalhadores do campo da saúde, tanto 

dos docentes e estudantes da UFSM-PM como dos trabalhadores da rede locorregional, 

comprometidos com os processos pedagógicos e práticos da formação e do fazer em saúde.  
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Resumen 

 

A través de este trabajo propongo reflexionar sobre el valor de la memoria y la importancia de 

la trasmisión intergeneracional de la misma. A su vez, procuro visualizar las habilitaciones 

sociales para la existencia de este ejercicio de memoria, así como para el abordaje de estos 

temas desde la universidad. Para ello, tomaré como ejemplo mi práctica docente y artística. Se 

parte de la realización de la contextualización, tanto social como personal,  luego se 

reflexiona sobre la relación entre historia y memoria siguiendo el planteo sobre las 

habilitaciones sociales para el uso de la palabra así como sobre la posibilidad de enunciación 

de nuevos relatos. Finalizando, se hace explícita la necesidad de contar, llegando a la 

extensión universitaria como diálogo entre la comunidad académica y la sociedad, 

concretamente desde el colectivo Memoria en Libertad. 

 

Palavras-chave: Arte; Memoria; Trasmisión; Representación; terrorismo de Estado. 

 

Introdução 

En Uruguay y América Latina entre la década del ´70´y ´80 se vivió una época marcada por 

dictaduras militares que impusieron como práctica la violencia de Estado. La violencia 

desatada en nombre de la paz y la seguridad nacional se compara a la situación vivida por los 

judios en la época del nazismo. Es así, que muchos de los estudios sobre memoria partan de 

                                                           
1 Tranajo de investigación en proceso. Maestria en Arte y Cultura Visual del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, 
Uruguay.  
2 Docente de del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Uruguay. email: ccfrancesca@gmail.com  
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profesionales investigadores/as y pensadores del horror del Holocausto, y pueden 

perfectamente transpolarse a este territorio. 

 

A diferencia de Argentina, Uruguay ingresa al Estado democrático con un pacto de silencio y 

con la promulgación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, bien 

llamada popularmente Ley de Impunidad, ya que imposibilita el ejercicio de la justicia y 

obstaculiza la búsqueda de la verdad. De esta manera, nos abrimos al estado democrático en 

silencio, y con la imposibilidad del relato. Para la generación posdictadura (quienes nacieron 

durante el terrorismo de Estado 1968-1985) esta situación trajo pocas posibilidades para 

reapropiasrse del pasado, significarlo y trasmitirlo (Ros, 2016).  

 

Objetivos 

- Reflexionar sobre la transmisión intergeneracional de las memorias. 

- Proponer una narrativa propia sobre una experienacia personal y colectiva. 

- Reflexionar sobre el lugar de la extensión universitária para el abordaje de estas temáticas. 

Metodología  

Para llevar a cabo este proyecto de investigación desde el campo artístico se identifico en 

primera instancia el marco conceptual sobre las narrativas de memoria, así como la trasmisión 

de memorias a través del arte. A su vez, se examinan los debates sobre memoria-arte-política, 

como también sobre cultura visual. 

Se exporan producciones audiovisuales sobre passado reciente en Uruguay, y la construcción 

de estas narrativas en relación al lugar del al/la realizador/a. Se realiza una exploración 

personal, desde el arte, en la búsqueda de elementos que transformen la experiencia a través 

de la cultura visual y que coloque la misma en díalogo con el médio social. 

Se examina las experencias sobre extensión universitária que aborda estas temáticas, así como 

la incorporación de las mimas al aula. Se lleva a la práctica y se reflexiona sobre el arte en la 

construcción de la memoria, para lo cual, se elabora una sistematización de experiências, de 

abordajes y de posibilidades. 
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Resultados, discución y análisis 

Historia & memoria. De encuentros y desencuentros 

Se ha reflexionado mucho sobre la distinción entre memoria e historia, visiones del mundo 

pasado, construidas hoy desde diferentes ángulos. La memoria surge de la participación de 

múltiples actores para la construcción de la misma, es ahí desde donde nace, desde donde se 

hace presente. En la posmodernidad la historia deja de presentarse como lineal, universal y 

hegemónica, dando paso a la memoria, más bien fragmentada, subjetiva, que permite el 

surgimiento de nuevas narraciones y espacio para nuevas voces. Para Candau, la 

representación de la memoria se separa de la historia ya que ésta última busca ser universal, 

selectiva y “olvidadiza de los hechos” (2002, p.58).  

 

A su vez, Nichols plantea la necesidad de pensar en esta relación entre historia y memoria, 

haciendo eco en la difícil tarea de representar lo irrepresentable, catástrofes sociales, donde el 

dolor es tan fuerte que es imposible separar la subjetividad de la realidad (2013, p. 16). Y en 

realación a esto cabe señalar que mi vivencia es parte de la de muchos, pero mi memoria única 

configura junto a otros lo que Halbwachs da a llamar la memoria colectiva, que se encuentra 

enmarcada bajo los mismos códigos que la de mis contemporáneos, quienes vivieron 

situaciones similares.  

 

Palabras silenciadas. Sobre la posibilidad de enunciación 

La memoria es un acto del presente, se actualiza en cada ejercicio, se proyecta al futuro 

aunque recuerde el pasado, y se realiza en el presente. Para que puedan las nuevas 

generaciones reapropiarse de este pasado no vivido es necesario que exista a nivel social una 

habilitación para el uso de la palabra. Ésta habilitación puede existir en un momento y dejar 

de hacerlo en otro, como indica Jelin “Se conjugan aquí la subjetividad de las personas que 
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quieren o pueden hablar para transmitir su experiencia y, del otro lado, los entornos que 

favorecen u obstaculizan esa palabra” (2017 p. 19).  

 

Sobre la imposibilidad de hablar y la necesidad de tener quien escuche, quien reinterprete y 

renueve los sentidos de la memoria, Jelin indica, que si esto no ocurre, quien recuerda debe 

callar y “quienes optan por este silencio no por ello encuentran tranquilidad y paz”. (2002, p. 

82) Según este planteo, el silencio genera malestar e incomodidad, por tanto, no es 

recomendable para una sociedad quedar en el silencio, querer que aquello no hubiese 

ocurrido, porque ocurrió, y lo que el ocultamiento o las políticas de silencio generan, no es 

sano, ni a nivel personal, ni a nivel social. 

 

Necesidad de conectar. Memoria & transmisión generacional 

La memoria no es estática, sino que se actualiza y resignifica con cada nueva puesta en 

escena, pero como plantea Halbwachs, ésta existe en cuanto comparta el grupo con quienes lo 

han vivido, y que éstos sean capaces de transmitir esas memoria y lograr así una nueva 

interpretación y una nueva apropiación. Si entre una generación y otra, no se da la 

transmisión, ocurre un quiebre, una ruptura, una fisura, que no es olvido, sino ausencia de un 

recuerdo, y más que ausencia, dice Jelin es  “la presencia de esa ausencia, la representación de 

algo que estaba y ya no está, borrada, silenciada, o negada”. (2002, p. 28) 

 

Esa marca, ese vacío que denota la ausencia de una presencia, se vive como una molestia, un 

malestar que no es sano. Existe allí, algo que no se logra colocar en un lugar, que no se logra 

interpretar, entender, decodificar, y genera, en palabras de Jelin, “profundas distorsiones en la 

memoria y en la organización posterior de la vida cotidiana”. (2002, p. 82) para quienes no 

pueden expresarse porque de todas maneras sienten la necesidad de hacerlo. Podemos plantear 

lo mismo a nivel social que si se da un quiebre a nivel generacional existe una demanda por 

ambas partes de ser reparado. Poner en escenas las memorias posibilita, por tanto, la 

reinterpretación que será la base de las nuevas reconstrucciones del pasado por quienes 

construyen sus memorias en la recopilación de relatos, vivencias y experiencias transmitidas. 
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Considerações  

Memoria en Libertad y la experiencia desde la extención universitaria.  

El colectivo Memoria en Libertad nuclea a personas que fueron víctimas directas del 

terrorismo de Estado durante su niñez y adolescencia, así se auto definen. Desde el 

intercambio entre el colectivo y estudiantes de arte de la IENBA de la Universidad de la 

República se ha realizado un trabajo coordinado para trasladar sus experiencias de vida en 

propuestas artísticas, de esta manera, estas memorias pueden ser trasmititas a un sector más 

amplio de la población. Con un enfoque desde la cultura visual se plazmas las vivencias de 

quienes vivieron la niñez marcada por la violencia de Estado. Esta búsqueda apunta a 

reflexionar sobre la construcción colectiva de la memoria, a la vez, que busca ser un aporte a 

la misma desde las vivencias personales afectadas por la realidad política que vivimos en 

Uruguay y en otros países latinoamericanos entre la década del 70 y 80. 

 

¿Cuales son los relatos que perduran en el tiempo? ¿Quién construye esos repertorios? En este 

ejercicio de reflexionar sobre la construcción social de la memoria sobre el pasado reciente de 

nuestro país, y a la vez proponer mi experiencia y la de quienes integran el colectivo Memoria 

en Libertad a través de la práctica artística, se me presenta la política del silencio que se vive 

en Uruguay como un monstruo que nos aplasta y nos calla, sobre todo a quienes vivimos la 

violencia de Estado siendo pequeños/as. La ausencia de justicia y de condena social, hace que 

el pronunciarse se haga difícil, casi imposible. 
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Resumen 
 
Desde el Programa de Extensión Educación y Sociedad. Hacia una mayor inclusión 
educativa, de la Universidad Nacional del Litoral, se realizaron talleres destinados a 
docentes y futuros docentes de nivel primario de diferentes escuelas de la provincia de 
Santa Fe, Argentina. Los talleres fueron diseñados desde una perspectiva 
interdisciplinaria donde se abordaron contenidos de Matemática y Ciencias Naturales 
propuestos en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para el segundo ciclo de la 
enseñanza primaria.  
 
Palabras-clave: Extensión; Talleres; Interdisciplina; Escuelas. 

 

Introducción y Objetivo 
 
En la actualidad es necesario que la ciudadanía pueda comprender y actuar sobre un 

mundo cada vez más complejo, cambiante y profundamente impregnado por la ciencia y 

la tecnología (Furman, 2016). En esta línea, existe también un acuerdo cada vez mayor 

acerca del papel que desempeña la educación científica y tecnológica en la promoción 
                                                           
1 Propuesta de trabajo presentada al Eje 4 – Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión del V Congreso de Extensión 
de AUGM. 

2 Licenciada en Biodiversidad. Magister en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Doctora en Educación en Ciencias 
Experimentales. Docente-Investigadora en la Universidad Nacional del Litoral. Autora de publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales especializadas en enseñanza de las Ciencias Experimentales. 

3 Profesora de Matemática en los niveles secundario, universitario y superior no universitario. Cuenta con publicaciones en revistas 
especializadas en enseñanza de la matemática. 
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de capacidades relacionadas con la innovación, el aprendizaje continuo y el 

pensamiento crítico desde edades tempranas (Harlen, 2008). En este sentido, desde el 

Programa de Extensión Educación y Sociedad. Hacia una mayor inclusión educativa,  

dependiente de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional 

del Litoral, se diseñaron y dictaron talleres de capacitación docente con una perspectiva 

interdisciplinaria, cuyo principal objetivo fue la divulgación del conocimiento científico 

por medio de la realización de actividades experimentales sencillas (AES) donde 

también se amalgamaron contenidos de matemática, permitiendo de este modo 

resignificar contenidos estructurantes de Ciencias Naturales y Matemática. El abordaje 

de los contenidos de matemática se realizó teniendo en cuenta la resolución de 

problemas, como gestores del sentido de los conceptos matemáticos. De esta manera, 

los conceptos se enriquecen cuando se piensan como medio de solución de un problema 

(González, 2013) Coincidiendo con Revel Chion (2013), la enseñanza de una ciencia 

para todos posibilita que el conocimiento científico se democratice, de manera tal que 

todos los estudiantes puedan tener información que les permitan interpretar fenómenos 

actuando de forma crítica y responsable en el contexto escolar y en el extraescolar. “La 

ciencia escolar debería propiciar que los estudiantes reconozcan la vinculación que los 

contenidos científicos tienen con el mundo real, de manera tal de evitar la 

fragmentación del conocimiento en ámbitos diferentes y no limitar las experiencias 

escolares a las “clásicas” que, generalmente, muestran un único resultado esperado” 

(Revel Chion, 2013, p.26). 

Reverdito y Lorenzo (2007) definen a las AES como acciones o situaciones donde el 

resultado, si bien es desconocido (y hasta sorprendente para el estudiantado) está 

predeterminado por una teoría consensuada científicamente, planificado didácticamente 

y cuyo objetivo primordial es que las y los estudiantes aprendan algún contenido 

(seleccionado intencionalmente) de química, de biología o de física como así también 

alguna técnica, destreza o actitud. Se tiene en cuenta especialmente que las mismas 

pueden implementarse fuera de un laboratorio, tanto en aulas convencionales como en 

otros espacios de educación no formal. Del mismo modo, toda instancia de taller, al 
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igual que cualquier proceso educativo, busca promover entre los y las participantes, un 

cambio conceptual, actitudinal y valorativo sobre un tema, objeto o actividad 

determinada. Los talleres tienen la particularidad de integrar, en su propia dinámica, la 

teoría con la práctica. De este modo, las AES, como recurso didáctico, resulta 

sumamente valioso por contener per sé, esa dicotomía teoría-práctica, la cual exige la 

participación cognitiva y física de las y los estudiantes (Rodríguez Sánchez y Vargas 

Ulloa, 2009). 

Metodología 

Se realizaron instancias de capacitación situada en tres instituciones educativas de la 

provincia de Santa Fe, dos ubicadas en la ciudad de Santa Fe, y otra en la ciudad de 

Gálvez. Cada instancia fue realizada con la modalidad taller y tuvo uno duración de 3 

horas. El título del taller fue Hacia el Interior de los Alimentos. Durante su desarrollo se 

trabajaron contenidos estructurantes de las Ciencias Naturales como funciones de 

nutrición, composición química de los alimentos, mezclas y cambios químicos (Figura 1 

y 2). Se abordaron también contenidos de Matemática tales como las relaciones de 

proporcionalidad directa, la proporcionalidad como razón y como porcentaje, a través 

del análisis de la información nutricional presentada en envases de distintos alimentos 

(Figura 3). 

                                             
Figura 1: Determinación cualitativa de almidón                  Figura 2: Determinación cualitativa de 

proteínas 

    en diferentes muestras alimentarias                                            en diferentes muestras alimentarias     
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Figura 3: Ejemplo de información nutricional que se analizó 

Cabe destacar que hacia el final del taller y luego de que las actividades fueran 

realizadas se propiciaron instancias de análisis de la propuesta por parte de los 

participantes. Se les propuso que identifiquen los contenidos de Matemática y Ciencias 

Naturales involucrados en el taller. También se sugirió una reflexión sobre las variables 

didácticas puestas en juego en las actividades, que les permita justificar en qué año de la 

escuela primaria ubicarían la propuesta. Se indagó también acerca de qué otras 

actividades relacionadas consideran que pueden proponerse. 

Resultados y discusión 

Más de 50 docentes asistieron a los talleres, siendo muy comprometida su participación 

(Figura 4). Se obtuvieron muy buenas devoluciones en cuanto a lo innovador que les 

resultó esta instancia de aprendizaje. Similares apreciaciones fueron obtenidas por  

Zabalegui y Santos Duarte (2014), Furlani et al., (2016) y Porcel de Peralta, Reyes y 

Odetti, (2020) donde equipos de docentes-investigadores realizaron talleres sobre la 

enseñanza de las Ciencias Experimentales. Los participantes identificaron contenidos de 

Matemática y Ciencias Naturales presentes en la propuesta, consultaron los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios para la enseñanza primaria y nombraron otras actividades 

relacionadas que podrían proponerse, incluyendo, en algunos casos, otros contenidos 

relacionados. En otros casos, docentes y futuros docentes reflexionaron acerca de la 

integración de la propuesta con otras disciplinas. 
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Figura 4: Realización de actividades en los talleres 

 

Consideraciones finales 

Resulta muy enriquecedor la instancia de taller para docentes y futuros docentes, como 

posibilidad de trabajo y reflexión compartida en cuanto a propuestas interdisciplinarias 

para el aula de la escuela primaria. “Es en este sentido en que se apuesta al logro de un 

pensamiento complejo, que haga posible comprender y actuar en la complejidad, un 

pensamiento global que interprete la realidad superando la compartimentación de las 

disciplinas” (REVEL CHION, 2013, p.38). Se destaca en las experiencias no solo la 

integración entre contenidos de Ciencias Naturales y Matemática si no la posibilidad de 

analizar la propuesta desde una perspectiva didáctica, que permitió y permite seguir 

pensando en el abordaje de problemáticas que integren contenidos científicos escolares, 

superando una visión fragmentada de los mismos.   
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Resumo 
 
A Universidade cumpre sua função extensionista e o preceito constitucional ao acolher 
os idosos por meio de ações que integram o Programa Universidade Aberta para a 
Terceira Idade, que se baseiam na educação não-formal. Entre os objetivos estão à 
integração social, aquisição de conhecimentos, elevação da autoestima e ampliação das 
relações de amizade entre os idosos. Contudo, a pandemia causada pela COVID-19 
desenhou um novo contexto social que impactou o desenvolvimento das atividades do 
Programa, bem como as relações sociais estabelecidas entre os participantes. Os alunos, 
por serem idosos, integram o grupo de risco e o isolamento social exigido causou 
impactos na vida social. Este texto tem como objetivo apresentar as estratégias 
utilizadas para minimizar os impactos ocasionados pela pandemia. 
 
Palavras-chave: Extensão; Inclusão; Estratégias; Idosos. 

 

Introdução 

Este texto apresenta as ações extensionistas realizadas no contexto de isolamento 

social com os alunos da Universidade Aberta para a Terceira Idade – UATI, da 

Universidade Estadual de Pponta Grossa, Paraná. Há mais de três décadas, a 
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Extensão da AUGM.  
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3 Professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, docente extensionista. email: vlmartiniak@uepg.br  
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5 Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, docente extensionista do Laboratório Lúdico Pedagógico. 
Email: emanjinski@uepg.br 
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Universidade Estadual de Ponta Grossa desenvolve o Programa de Extensão por meio 

de atividades sociais, culturais e físicas para os idosos do município. As ações são 

desenvolvidas por meio dos seguintes projetos: Universidade Aberta para a Terceira 

Idade, Universidade Continuada para a Terceira Idade, Horta para a Terceira Idade, 

Contador de História e Jornal da UATI aos idosos com 60 anos ou mais.  

A Universidade além de ser um espaço educacional, cumpre sua função 

extensionista e o preceito constitucional ao acolher os idosos por meio de ações que 

integram o Programa Universidade Aberta para a Terceira Idade, que se baseiam na 

educação não-formal. Entre os objetivos da UATI estão à integração social, aquisição de 

conhecimentos, elevação da autoestima e ampliação das relações de amizade entre os 

idosos.  

Contudo, a partir de 2020 a pandemia causada pela COVID19 desenhou um 

novo contexto social que impactou o desenvolvimento das atividades do Programa, bem 

como as relações sociais estabelecidas entre os participantes. Os alunos por serem 

idosos integram o grupo de risco e o isolamento social exigido causou impactos na vida 

social.  

Em pesquisa realizada com os participantes do programa, Silva e Oliveira (2020) 

constaram os seguintes impactos: diminuição do convívio social, participação em festas, 

passeios e viagens, sentimento de solidão e de abandono, surgimento de algumas 

doenças chegando a início de depressão; falta da convivência com os professores, 

coordenadora e colegas, carência afetiva das conversas, dos abraços e carinhos que são 

costumeiros entre os idosos.  

Diante desse quadro, a coordenação do Programa e seus professores esboçaram 

estratégias para manter o contato com os alunos, diminuir o distanciamento social sem 

colocar em risco a saúde. 

 

Objetivos 

Apresentar as estratégias utilizadas pela coordenação e professores do Programa para 

minimizar os impactos que a pandemia ocasionou na vida dos seus alunos 
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Materiais e Métodos (Metodologia)  

Para atingir os objetivos propostos e estabelecer as estratégias para intervenção e 

garantia da inclusão educacional e social dos idosos nas atividades extensionistas foi 

realizado uma pesquisa, por meio de questionário, para verificar os impactos do 

isolamento social na rotina de seus alunos. O questionário foi aplicado por meio de 

contato e conversas via telefone e Google Meet para garantir a integridade física dos 

participantes. 

Após coleta e análise dos dados os resultados foram sistematizada e 

posteriormente, propostas estratégias para diminuir o impacto na rotina dos idosos.  

 

Resultados, discussão e análises 

Os dados apontaram os seguintes impactos na vida dos idosos: diminuição do 

convívio social, participação em festas, passeios e viagens, sentimento de solidão e de 

abandono, surgimento de algumas doenças chegando a início de depressão; falta da 

convivência com os professores, coordenadora e colegas, carência afetiva das 

conversas, dos abraços e carinhos que são costumeiros entre os idosos.  

Diante desse quadro, a coordenação do Programa e seus professores esboçaram 

estratégias para manter o contato com os alunos, diminuir o distanciamento social sem 

colocar em risco a saúde.  

O pluralismo social e cultural da vida moderna faz com que os papéis sociais 

atribuídos aos idosos se diversifiquem dentro das conjunturas do país. “A velhice, como 

conjunto de convenções sociais, é uma categoria esquecida socialmente, enquanto na 

prática quotidiana e repetitiva, os problemas se avolumam” (OLIVEIRA, 1999, p.161). 

As estratégias utilizadas para minimizar os impactos foram: utilização da 

tecnologia para comunicação por meio de alguns aplicativos como Zoom e Meet. A 

utilização dos aplicativos foi ensinada pelos professores da UATI o que propiciou uma 

maior formação e participação em grupos da whatsapp, ampliação de amizades, mesmo 

que de maneira virtual; acompanhamento das atividades da UATI por meio de 

aplicativos; ocupação do tempo livre por meio das atividades e aulas on line realizadas 
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pelos professores e coordenadora; maior convivência familiar, e colaboração dos 

membros da família nas atividades domésticas, como por exemplo nas compras 

cotidianas como as de supermercado; aprendizagem e a realização de compras pela 

internet. 

Apesar do distanciamento social exigido os alunos da UATI superaram os 

desafios do uso da tecnologia e adquiriram um grau de autonomia e independência, o 

que em grande parte foi adquirido por frequentarem o programa há muitos anos. O 

isolamento social foi parcialmente amenizado pelas relações estabelecidas virtualmente, 

encontros, webs promovidos por meio de aplicativos e também pelo apoio dos amigos 

que os idosos possuem na UATI, ressaltando mais uma vez a relevância deste 

Programa. 

 

Considerações  

Diante do cenário de precarização da educação brasileira a população idosa 

enfrenta o desafio de se inserir na “sociedade do conhecimento”. Deve-se considerar 

que o acesso ao conhecimento perpassa pelas condições materiais dos indivíduos, que 

podem facilitar ou excluir e acentuar a sua vulnerabilidade. Em um contexto em que se 

vivencia o isolamento social e o risco de contaminação e agravamento da saúde, tanto 

física quanto mental, exigem que o idoso tenha contato com novas aprendizagens que 

demandam conhecimentos de tecnologia e seus meios para a inclusão digital. 

A inclusão digital do idoso perpassa não somente os aspectos relacionados ao 

conhecimento, mas também se devem considerar questões motoras e psicológicas que 

influenciam no acesso às informações. O acesso a internet tornou-se um meio 

expressivo e uma ferramenta na socialização de informações que contemplam áreas de 

interesse direcionadas ao idoso.  

Assim, as pessoas atualmente se conectam em tempo real com todo o planeta, a 

socialização incorpora as relações produzidas pela rede de interconexões de pessoas 

entre si mediadas pelas tecnologias da comunicação e da informação. Recebem 

informações dos diferentes meios de mídias eletrônicas, os quais poderão influenciar 
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nas concepções, nos valores que nortearão as atitudes e nas representações sociais que 

cada um constrói ou ressignifica suas percepções, norteando sua vida, intervindos nas 

relações intergeracionais, na cultura e na sua própria identidade. 

Com isso, pode-se afirmar que as tecnologias digitais têm favorecido e ampliado 

as interações sociais por meio da internet, e tem auxiliado na prevenção da depressão e 

do isolamento social, especialmente os limitados fisicamente. Além de a internet ser 

utilizada como recurso para estimular as atividades cerebrais, ela oferece diferentes 

possibilidades de interação social para todas as faixas etárias (MIRANDA; FARIAS, 

2009). 
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Resumo  
 

A imigração aponta para a verdade da exclusão estrutural do migrante, como sujeito 
diante da sociedade de acolhida, que o estranha e que lhe é estranha. Trata-se da questão 
da identificação no campo psíquico e político, condensada em uma construção cultural, 
linguística e política da identidade nacional, que é constitutiva da subjetividade humana 
e que aponta para a dificuldade que se tem do reconhecimento do outro, pela diferença. 
Portanto, esse debate é pressuposto dos direitos humanos e da atuação frente à 
problemática da integração de migrantes e refugiados, como inserção pela diversidade, 
que é o trabalho de agência do Migraidh como Grupo de Pesquisa-Ensino-Extensão. 
Este trabalho apresenta a experiência das Rodas de Conversa promovidas pelo grupo 
para o ensino-aprendizagem do português como língua de acolhimento e as implicações 
da metodologia dialógica desenvolvida no espaço.  

 
Palavras-chave 
 
Migrações Internacionais; Acolhimento e Integração; Educação em Direitos Humanos; 
Português Língua de Acolhimento 

 

Introdução 
 

O imigrante, segundo Sayad (1998, p. 274), expõe o caráter arbitrário da ordem 

nacional que reflete sua condição de “permanente provisoriedade”. Com isso, as 

migrações internacionais trazem o tema da exclusão, uma exclusão originária que, 

conforme Redin (2020), está estruturada na própria ideia do Estado-nação, pautada na 
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nacionalidade e na identidade nacional, como uma condição psicossocial e político-

jurídica de permanência e inclusão. Desse modo, um dos temas desafiadores de direitos 

humanos é o da integração/acolhida/inserção de migrantes e refugiados, dadas as 

barreiras documentais, culturais, linguísticas, potencializadas pelo racismo, sexismo e 

classe social.  

Ao longo dos seus oito anos de atuação, o Migraidh, Grupo de Pesquisa, Ensino 

e Extensão, Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional da UFSM, dedica-se 

a essa agenda, que pressupõe o direito humano de migrar, o reconhecimento do 

migrante e do refugiado como sujeito e sujeito de direitos. Em 2015, o Grupo 

credenciou a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFSM, um convênio firmado entre a 

universidade e a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que afirma o papel da 

universidade com a integração da população refugiada. O Migraidh atua nas ações 

voltadas ao enfrentamento da exclusão baseada na estrangeiridade e na atenção ao 

sujeito em situação de vulnerabilidade pela realidade migratória. Pela premissa do 

acolhimento integral do imigrante e do refugiado, o Grupo organiza diversas frentes de 

atuação a partir do trabalho empírico de diálogo com a realidade vivenciada pelo grupo 

social.  

Entre as diversas atividades de extensão desenvolvidas pelo Migraidh, destaca-

se a preocupação do Grupo com a questão linguística, uma das principais barreiras à 

integração do migrante à sociedade de destino. Como resposta a essa problemática, em 

2015 foram criadas as Rodas de Conversa, atividade desenvolvida por participantes do 

Migraidh, com o objetivo de auxiliar os migrantes da cidade de Santa Maria com a 

aprendizagem da Língua Portuguesa.  

 

Objetivo 
 

O presente trabalho objetiva expor os pressupostos teóricos e metodológicos que 

orientam as Rodas de Conversa promovidas pelo Migraidh, refletir sobre o ensino e a 

aprendizagem do português como língua de acolhimento, discutir o papel da 

competência intercultural como elemento facilitador da integração do migrante à 
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sociedade e da construção de redes de apoio na comunidade recebedora. 

 

Metodologia 
 

O texto traz uma abordagem descritiva da prática extensionista do Migraidh, 

consubstanciada nas chamadas Rodas de Conversa, pautadas no Português como Língua 

de Acolhimento, e na demonstração dos resultados decorrentes da metodologia adotada 

no espaço, a partir do objetivo que lhe é constitutivo: promover integração como 

acolhimento, inserção e autonomia.   

 

Resultados, análise e discussão 
 

As Rodas de Conversa do Migraidh foram criadas em 2015, com a participação 

de membros do Migraidh e migrantes senegaleses da cidade de Santa Maria, como 

resposta a uma demanda concreta: a necessidade de melhorar a comunicação em língua 

portuguesa. Desde então a atividade vem se renovando e se consolidando como um dos 

principais eixos de extensão do Migraidh, constituindo-se como um espaço de 

aprendizagem e também de acolhimento. Com as Rodas de Conversa, busca-se, 

sobretudo, associar a aprendizagem da língua portuguesa à integração local de 

migrantes e à construção de uma consciência intercultural, onde prevaleça o respeito ao 

Outro, entendido na sua singularidade e diferença. Desta maneira, a prática 

desenvolvida alinha-se aos pressupostos da língua de acolhimento.  

 Segundo Grosso (2010) o termo “língua de acolhimento” surge como resposta a 

um contexto específico de ensino-aprendizagem de língua, advindo, sobretudo, dos 

fluxos migratórios. Isso significa que a aprendizagem da língua portuguesa, para esse 

público - normalmente adulto - está diretamente relacionada a sua inserção na sociedade 

recebedora. Portanto, saber ou não se comunicar e agir na língua-alvo é um fator que 

afeta diretamente outras áreas da vida do sujeito, abrangendo desde sua inserção laboral 

até a criação de laços afetivos. Em última instância, o acesso à língua de acolhimento 

representa uma discussão no âmbito dos direitos humanos, porque é ela - a língua - que 

tornará possível o acesso a tantos outros direitos e, consequentemente, à cidadania. 
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O trabalho com “língua de acolhimento” requer essencialmente o estímulo à 

competência intercultural dos participantes, que é a capacidade de interação entre 

pessoas e culturas diferentes da sua própria, pelas crenças, hábitos e valores. E isso 

significa romper com a lógica de ensino-aprendizagem dentro de uma cultura 

dominante, que, ao desconhecer as características e a realidade de diversidade cultural 

dos participantes, distancia-os do processo de aprendizagem, da sua relação com o 

ensino, porque cada participante ensina ao aprender, e também da possibilidade de 

aquisição linguística que está diretamente ligada a sua inserção na comunidade. Para 

tanto, a construção das Rodas de Conversa, pautando-se na abordagem da língua de 

acolhimento, organiza-se através de tarefas linguístico-comunicativas significativas para 

o público em questão, considerando a aprendizagem da língua voltada para a ação. 

Tal abordagem (voltada para a ação) considera o utilizador e o aprendente de 

uma língua como atores sociais que têm que cumprir tarefas (as quais não estão apenas 

relacionadas à língua) em circunstâncias e ambientes determinados, num domínio de 

atuação específico (privado, público, profissional, educativo, etc.). Portanto, as ações 

realizadas através da língua (tratadas no ambiente de ensino-aprendizagem como 

tarefas) são realizadas por um ou mais indivíduos que usam estrategicamente as suas 

competências específicas para atingir um resultado. Por isso, a abordagem orientada 

para a ação leva em conta os recursos cognitivos, afetivos, volitivos e o conjunto das 

capacidades que o indivíduo possui e põe em prática como ator social (CONSELHO 

DA EUROPA, 2001). 

O espaço das Rodas de Conversa busca representar uma oportunidade de 

inserção do migrante no laço social da comunidade, assim como de fortalecimento das 

redes de informação para acessibilidade ao trabalho e renda, saúde, educação, 

necessidades cotidianas e socialização de vivências, motivações e dificuldades. Espera-

se, assim, que os imigrantes sejam os principais difusores e interlocutores do espaço.  

Além disso, a execução das Rodas de Conversa, enquanto atividade de extensão, 

pressupõe a formação dos agentes participantes/extensionistas: o diálogo com a 

realidade migratória e o conhecimento produzido a partir da agenda de direitos humanos 
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das migrações internacionais são elementos essenciais para o construção de um diálogo 

horizontal e de uma postura de abertura ao contato com o outro.  

 

Considerações 
 
Acolhimento e integração representam um dos maiores desafios às políticas 

migratórias. Pressupõem, de um lado, a condição do sujeito desenraizado, deslocado, 

que experiencia, segundo Said (2003, p. 46), a “fratura incurável entre um ser humano e 

um lugar natal”, e, de outro a transposição da lógica xenófoba da sociedade de acolhida, 

baseada na identidade nacional e na relação securitária empreendida pelo Estado em 

relação ao estrangeiro. É na linguagem que se estabelece o reconhecimento do sujeito, 

que se estabelece as condições para sua autonomia e sua integralidade como sujeito 

desejante.  

A língua de acolhimento é aquela baseada na diversidade, permissiva de um 

processo de integração. Nesse sentido, as Rodas de Conversa buscam, através da 

mediação para aprendizagem da língua portuguesa, contribuir para o desenvolvimento e 

a valorização da competência intercultural dos participantes, bem como promover a 

construção de redes de apoio a partir das interações. 
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Resumen 
 
Los barrios Las Lilas, Libertad, Jorge Newbery, Belisario Roldán e Islas Malvinas de la 
ciudad de Mar del Plata presentan problemáticas relacionadas con condiciones 
laborales, violencia familiar, ausencia de proyecto de vida en jóvenes y adolescentes e 
inseguridad en el barrio. Esta población es heterogénea lo que imprime al territorio 
características de entramado cultural producto de las múltiples identidades culturales 
que allí coexisten. El proyecto tiene como objetivo fortalecer las identidades culturales a 
través de procesos participativos con instituciones, organizaciones y agentes 
socioculturales de estos territorios. Se propone un trabajo de construcción colectiva a 
través de espacios de reflexión y debate sobre identidades culturales, derechos culturales 
y diversidad cultural, siendo la perspectiva de género el eje transversal para entender y 
contextualizar las subjetividades del territorio. Se espera contribuir a generar sinergias 
comunitarias entre las instituciones y organizaciones sociales y la Universidad. 
 
Palabras-clave: Extensión critica; Identidades culturales; Diversidad cultural; Derechos 
culturales y ciudadanos. 
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Introducción 

El proyecto se genera a partir de reflexionar en el aula universitaria sobre el concepto de 

las identidades culturales y distintas perspectivas teóricas que permiten repensarlos 

propios conocimientos para dar paso a una “ecología de saberes” (De Souza, B:2010). 

En los barrios Malvinas Argentinas, Libertad y Newbery ubicados en el área de 

influencia del Centro de Extensión Universitaria Dorrego (CEU) del Partido de General 

Pueyrredon se han “identificado y planteado como principales problemáticas a atender 

las precarias condiciones laborales, la violencia familiar, ausencia de proyecto de vida 

en jóvenes y adolescentes y la inseguridad en el barrio.”10  

Partiendo de este diagnóstico y sumado al reconocimiento territorial nos encontramos 

con establecimientos educativos de distintos niveles e instituciones comunitarias y 

organizaciones de comunidades migrantes que buscan mantener vivas sus prácticas 

culturales. Dichas instituciones y organizaciones son espacios de contención 

comunitaria que promueven la integración social en el territorio, focalizándose en sus 

necesidades e intereses. Además, el CEU tiene un fuerte anclaje en el territorio que 

posibilita desarrollar un trabajo articulado con la comunidad.  

Las identidades culturales construidas individual y colectivamente imprimen 

características particulares a cada territorio y, son estas identidades las que ayudan a 

construir un territorio cultural con respeto hacia la diversidad cultural y la convivencia 

(inter)cultural y permite impulsar la promoción de derechos culturales y ciudadanos con 

el fin de definir acciones que contribuyan a reconstruir lazos sociales desde la equidad e 

igualdad. 

Partimos de la premisa que la identidad es una construcción individual y colectiva que 

atraviesa la dimensión cultural, material y social en el que se pone en juego distintas 

condiciones que los relacionan. Por otro lado, entendemos al territorio como una 

construcción de apilamientos de distintas dimensiones y espacio- temporales. (Giménez, 

1996). A partir de estas dos categorías comenzamos a trabajar otros temas convergentes 
                                                           
10 Información recuperada de www.mdp.edu.ar  
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y transversales que analizamos a través de algunos aportes teóricos. La UNESCO 

(2001) reconocer la diversidad cultural que nutre a nuestros territorios y la necesidad de 

proteger y promover las expresiones culturales de los pueblos (2005). Por otro lado, la 

Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible nos insta al trabajo colectivo a partir de los 

ODS 4: Educación de calidad, ODS 5: Igualdad de género y ODS 10: Reducción de las 

desigualdades. Mientras que, nosotros consideramos que la perspectiva de género es una 

categoría que transversaliza las otras categorías de análisis. “La perspectiva de género 

es un posicionamiento que permite identificar las prácticas discursivas que naturalizan y 

consolidan los lugares desiguales para mujeres y hombres.” (Pais Andrade, 2014:127).   

A partir de las lecturas territoriales que haces creemos que las identidades nos sitúan 

frente al gran desafío de (re)conocer e identificar elementos significativos de 

representación que ayuden a generar proyectos en comunidad.  

 

Objetivos 

Fortalecer las identidades culturales en los territorios del área de influencia del CEU 

Dorrego a través de procesos participativos con la comunidad, instituciones, 

organizaciones y agentes socioculturales del Partido de General Pueyrredon. 

Objetivos Específicos 

1. Promover un espacio de construcción colectiva con, instituciones, organizaciones y 

agentes socioculturales vinculadas a los barrios que abarca el CEU Dorrego para el 

abordaje de la temática: identidades culturales, diversidad cultural, migración y 

derechos culturales y ciudadanos. 

2. Desarrollar un espacio de reflexión y debate sobre las identidades culturales, políticas 

públicas sobre migraciones, derecho a la identidad cultural en perspectiva de género en 

los barrios de influencia del CEU Dorrego. 

3. Contribuir a la visibilización de la diversidad cultural a partir del fomento de saberes, 

expresiones culturales y reconocimiento de relatos de vida de la comunidad, prestando 

especial atención a colectividades migrantes y colectivos de jóvenes. 
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Materiales y Métodos (Metodología)  

El proyecto propone un trabajo colectivo y colaborativo entre las personas del equipo de 

extensión y las instituciones y/u organizaciones territoriales para determinar 

conjuntamente acciones en función de los objetivos del proyecto. Así, mediante 

reuniones se realizará un diagnóstico participativo y se planificarán y gestionarán 

actividades, entrelazando los objetivos del proyecto con las actividades habituales de las 

instituciones, en cooperación con las y los docentes, talleristas y las y los coordinadores 

de las mismas. 

Por otra parte, se generará un espacio formativo integral sobre las temáticas del 

proyecto destinado a las y los estudiantes del equipo y de las Prácticas Socio-

Comunitarias como así también, las personas de las distintas instituciones participantes. 

En encuentros con la comunidad, la utilización de dispositivos audiovisuales e 

instancias lúdicas, como así también, trabajos en espacios participativos y tallerizados 

permitirán vincular los saberes y conocimientos promoviendo el diálogo y la reflexión 

conjunta. 

La perspectiva de género será eje transversal en la planificación y desarrollo de las 

actividades, siendo herramienta fundamental para entender y contextualizar las 

subjetividades y relaciones territoriales. Asimismo, se abordará en la elaboración de 

material de difusión y comunicación. Por otra parte, se instará a la articulación con otros 

proyectos radicados en el CEU Dorrego que atiendan la cuestión de género o con el 

Programa Integral de Políticas de Género de la UNMdP para abordar la temática desde 

acciones específicas que sean necesarias o casos emergentes. Como así también, con la 

Secretaría de Desarrollo social a partir de políticas públicas que atiendan dicha temática. 

Todas las actividades y los dispositivos son pensados a partir de estrategias flexibles, 

propositivas, creativas, participativas. y dinámicas que permitan adaptarse a la 

modalidad virtual y/o presencial tomando en consideración la realidad sanitaria del 

momento. Para la sistematización de la información utilizaremos una memoria de las 

reuniones de trabajo en forma escrita y a través de medios audiovisuales. Se registrarán 

todas las actividades realizadas a través de registros fotográficos que permitan realizar 
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piezas comunicacionales para distintos medios de comunicación escritos, radiales y 

digitales.  

 

Resultados, discusiones y análisis 

El presente proyecto se encuentra en la fase de inicio con lo cual no tenemos aún 

resultados. Sin embargo, se espera contribuir al fortalecimiento de las identidades 

culturales a través de procesos participativos con agentes comunitarios del Partido de 

General Pueyrredon y a visibilizar la diversidad cultural de los barrios implicados al 

conjunto de la población, favoreciendo la convivencia cultural. En este sentido, tiene 

como estrategia trabajar en la co-construcción de espacios colaborativos que recuperen 

las necesidades y saberes de la comunidad.  

En suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones 

sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres 

pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de su 

participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. (Faur, E., 

2008) 

 

La experiencia que llevemos adelante contara con una evaluación continua del proyecto 

que nos permita establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos, las estrategias 

de comunicación, la efectividad de las gestiones realizadas y la permanencia del vínculo 

con los distintos actores involucrados.  

La Sistematización de Experiencias es un proceso político, dinámico, creador, 

interactivo, sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado a la 

construcción de aprendizajes, conocimientos y propuestas transformadoras, por 

parte de los actores sociales o protagonistas de una experiencia en particular, 

mediante el análisis e interpretación crítica de esa experiencia a través de un 

proceso de problematización. (CEPEP, 2010:13)  
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Consideraciones  

Las experiencias de formación de las y los estudiantes como actores socialmente 

comprometidos con su comunidad permiten fortalecer el trabajo interdisciplinar en 

problemáticas sociales y culturales. La interdisciplinariedad invitará, a partir de diversos 

enfoques, a reflexionar sobre la necesaria transversalidad de conocimiento y el 

compromiso con el trabajo en territorio. Además de crear un espacio de diálogo con 

instituciones públicas, privadas y del tercer sector que favorezcan el trabajo conjunto y 

posterior vínculo profesional. Por otro lado, esperamos construir un equipo de trabajo 

que se consolide en el tiempo que permita articular desde distintos niveles la 

integralidad en la formación a partir de incorporar temáticas, estrategias y herramientas 

que relacionen la docencia, la extensión y la investigación.  

Finalmente, esperamos contribuir desde nuestro trabajo territorial a generar sinergias 

entre las instituciones y organizaciones sociales y la Universidad y generar aportes que 

contribuyan a la educación, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. 
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X CEHCAABI: o Compartilhamento de Experiências Antirracistas1 

 
 

Roselene Moreira Gomes Pommer2 
Zípora Rosauro de Araujo3 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Resumo  
Em 2019 o projeto Ciclo de Estudos sobre História e culturas Africanas, Afro-
Brasileiras e Indígenas (CEHCAABI) completou dez anos. Na 10ª edição do projeto os 
estudantes dos terceiros anos dos cursos técnicos integrados do Colégio Técnico 
Industrial de Santa Maria (CTISM) foram desafiados a organizar e partilhar, além das 
pesquisas comumente desenvolvidas, também oficinas sobre a temática antirracista com 
estudantes dos nonos anos de três escoalas da rede municipal de educação de Santa 
Maria/RS. O presente texto visa apresentar reflexões gerais sobre os desafios 
encontrados no decorrer do trabalho, bem como, avaliar sua relevância social a partir de 
pressupostos teóricos da educação para as relações étnico raciais. 
 
Palavras-chave 
Racismo Estrutural; Educação Antirracista; Negritudes. 
 
Introdução 

O presente texto refere-se à aplicação de uma ação pedagógica de extensão que 
integrou o projeto Ciclo de Estudos sobre História e Culturas Africanas, Afro-
Brasileiras e Indígenas: relações étnico-raciais na perspectiva da formação profissional, 
coordenado pela docente de história e desenvolvido pelos estudantes do Colégio 
Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), instituição de Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT) vinculada à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A ação 
aqui relatada e analisada envolve, em específico, os estudantes dos terceiros anos dos 
cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de mecânica, eletrotécnica e 
informática para a internet durante o ano letivo de 2019 desenvolvida, portanto, em um 
período anterior ao de distanciamento social imposto pela pandemia de COVID 19.  

Desde 2010 a disciplina de História vem propondo ações pedagógicas voltadas a 
educação étnico racial as quais resultaram na organização de onze edições dos 
CEHCAABI. Porém, para a edição de 2019, a proposta inicial foi reformulada em 
função da conjuntura política que exigiu reflexões acerca de um novo debate público 
marcado pela ameaça às parcas conquistas dos movimentos sociais e que, por sua vez, 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM. 
2 Doutora em História; docente de história do Colégio Técnico Industria de Santa Maria/CTISM; Coordenadora do 
projeto Ciclos de Estudos sobre História e Culturas Africanas, Afro-Brasileiras e Indígenas – CEHCAABI. 
3 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UFSM; bolsista do projeto no ano de 2019. 
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gerou novas demandas por parte dos estudantes envolvidos no projeto. A décima edição 
do evento teve início, então, propondo aos estudantes dos cursos técnicos anteriormente 
referidos que desenvolvessem, no decorrer daquele ano letivo, pesquisas sobre a 
temática “Mulheres Negras e Indígenas Revolucionando a História”. Para tanto, foram 
selecionadas dezenove personalidades femininas negras e indígenas que, em suas vidas, 
contestaram o papel social designado às mulheres não-brancas em uma sociedade 
estruturada na desigualdade econômica, no racismo e no patriarcado.  

Para além das pesquisas produzida, as quais foram apresentadas no mês de 
novembro durante a efetivação do X CEHCAABI, os estudantes do CTISM 
organizaram e efetivaram ações pedagógicas no formato de oficinas sobre as questões 
étnico-raciais e que foram aplicadas com estudantes de instituições municipais de 
educação básica localizadas próximas ao campus central da UFSM. Dessas ações 
pedagógicas decorreu a interação entre estudantes dos terceiros anos dos cursos técnicos 
integrados do CTISM e estudantes dos nonos anos das Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental Lívia Menna Barreto, Vicente Farencena e Santa Helena.  

Este texto relata e avalia, de forma geral, as oficinas realizadas relacionando-as 
teoricamente às categorias conceituais de Racismo Estrutural, proposta por Almeida 
(2019), de negra/o proposta Kilomba (2019), de Decolonialidade defendida por Costa e 
Grosfoguel (2016) e de Afrocentricidade defendida por Asante (2014). 

 
Objetivos 
 As atividades sumariamente descritas acima objetivaram refletir sobre os 
conceitos de Racismo, Preconceito e Negritudes, no intuito de contribuir para uma 
educação antirracista, descolonizar concepções eurocentradas de mundos e, ainda, 
promover a interação socioeducativa entre estudantes do CTISM e da rede municipal de 
ensino fundamental de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Buscou-se, também, oferecer 
estartégias pedagógicas para a promoção da criticidade e da reflexão em torno de 
elementos da história e da cultura africana e afro-brasileira.  

 
Materiais e Métodos 

Para que os objetivos da ação fossem alcançados, ou seja, para que os conceitos 
propostos acima fossem construídos pelos estudantes e pudessem ser aplicados às 
situações cotidianas, fez-se uso de oficinas pedagógicas como recurso metodológico. A 
justificativa para isso está na possibilidade que este recurso oferece para que o 
conhecimento seja construído de forma articulada entre a teoria e a prática. Segundo 
Paviani e Fontana (2009) oficina é “uma oportunidade de vivenciar situações concretas 
e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos” (p.78).  

As instituições formais de ensino, pesquisa e extensão, como é o caso da UFSM, 
enquanto ambientes públicos e democráticos, têm a função social de propor debates 
sobre as diversidades, as contradições e os contrastes das sociedades nas quais estão 
inseridas, a fim de estimular a construção de conhecimentos verdadeiramente plurais e 
críticos acerca das relações sociais. Porém, no contexto atual, o principal desafio tem 
sido a aplicação de uma proposta pedagógica baseada na compreensão histórica e 
dialética da realidade, com a finalidade de superar o racismo estrutural que  
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[...] não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como o 
resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma 
dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios 
com base na raça. (ALMEIDA, 2019, p. 26) 
 

Foi o desafio de superar este racismo que a Lei 11. 645/2008, ao ampliar a lei 
10.639/2003 no que tange ao estudo da história e das culturas dos povos africanos, afro-
brasileiros e indígenas assumiu através do estímulo às ações pedagógicas crítico 
reflexivas em torno da temática étnico racial. Deste desafio decorreu a importância de, 
durante as oficinas, provocar os estudantes a conceituarem e refletirem sobre práticas 
cotidianas, muitas vezes veladas, de ações racistas e preconceituosas.  

Para as reflexões propostas fez-se uso da problematização apresentada por 
Kilomba (2019) acerca do uso da designação negra/o. Derivado, originalmente, do 
termo latino Niger, que indica preto, no final do século XVIII “[...] já havia se tornado 
um termo pejorativo, usado estrategicamente como forma de insulto para implementar 
sentimentos de perda, inferioridade e submissão diante de pessoas brancas” (p. 156). 
Por isso a pertinência de, durante as oficinas, a construção e a reflexão em torno do 
conceito de negritudes, pois “O negro faz-se humano com a negritude e com a 
consciência negra, que constituem a reação intelectual e política contra as condições 
impostas a ele pelo racismo” (ALMEIDA, 2019, p. 49). 

Os desafios apresentados pelo contexto político nacional de 2019 exigiram dos 
educadores propostas pedagógicas que visassem, ao menos, a preservação das 
conquistas sociais até então alcançadas, como o cumprimento das leis citadas 
anteriormente. Procurando manter-se fiel a esse compromisso, as oficinas pedagógicas 
foram organizadas pelos estudantes do CTISM e aplicadas por eles junto aos estudantes 
dos nonos anos das escolas municipais Lívia Menna Barreto, Vicente Farencena e Santa 
Helena. O critério para a definição das unidades municipais de ensino fundamental 
como integrantes do projeto esteve na origem dos estudantes que acessam os cursos 
integrados do CTISM (muitos deles provêm dessa rede de ensino) e pela proximidade 
com a UFSM, o que, embora facilite a realização dos trabalhos, ratifica o compromisso 
da social instituição. 

As oficinas aconteceram durante o primeiro semestre de 2019 e deram-se em 
dois momentos: no primeiro, cada turma escolheu uma escola municipal para visitar, 
conhecer os estudantes dos nonos anos e, a partir de então, organizar a atividade 
coletivamente; o segundo momento correspondeu ao da aplicação da oficina que foi 
composta de: a) exposição de músicas e vídeos black para estimular a construção, a 
reflexão e a discussão sobre os conceitos de Racismo, Preconceito e Negritudes; b) 
divisão dos estudantes em três grupos que foram dispostos em círculos. Cada um deles 
produziu uma teia de barbante representando um dos conceitos. c) Na sequência, os 
estudantes de cada grupo construíram um painel completando as frases “Racismo é...”, 
“Preconceito é...” e “Negritudes são...”. d) O fechamento foi feito através de uma roda 
de conversa quando o relator de cada grupo expôs o significado do painel produzido, 
instigando o debate. 
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Oficina pedagógica realizada na EMEF Lívia 
Mena Barreto 

 

Oficina pedagógica realizada na EMEF Santa 
Helena 

 

 
 

Resultados, Discussões e Análises 
O contato entre os jovens de terceiros anos e os adolescentes dos nonos anos 

apontou a importância do debate étnico-racial, não somente pela distância do sistema 
formal de ensino em relação à temática, como também pelo interesse, disposição e 
curiosidade demonstrada pelos estudantes em compreenderem tais estruturas sociais. 

No contexto desses paradigmas, as reflexões em torno das questões étnico 
raciais emergem como imprescindíveis para a formação de novos trabalhadores, 
norteada pelos princípios da educação integral, igualitária e humanística. A questão 
ficou mais evidente a partir de 2013, quando o CTISM estabeleceu a política de reserva 
de vagas para estudantes autodeclarados de etnia preta, parda ou indígena, aumentando 
a presença de estudantes racializados na instituição e demandando espaços de 
representação negra/o. 

Essa demanda se justifica pelo fato de as reservas de vagas, por si só, não serem 
suficientes para subverter as desigualdades sociais históricas do país. São necessárias, 
também, políticas efetivas de permanência desses grupos étnicos nas instituições de 
ensino. Entre essas ligam-se os espaços de representação, dos quais os currículos e suas 
bases de conteúdos se inserem. 

Porém, a identidade pedagógica de espaços de formação profissional como o 
CTISM é fundamentada em referenciais eurocêntricos. As estruturas curriculares 
evidenciam a cultura branca e erudita em detrimento da negra e popular. O cotidiano 
escolar enfatiza as realizações de homens brancos e o conhecimento por eles 
produzidos, o que faz com que estudantes negras/os não encontrem aí representações. A 
cultura negra não é valorizada e, se o estudante não tem referências sobre ela 
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construídas no espaço  familiar, não é na instituição que ele encontra estímulo para o 
desenvolvimento de sua negritude. 

Nesse sentido, estratégias pedagógicas que minimizem a invisibilidade cultural e 
histórica de negras/os, possibilitando o desenvolvimento de um ensino contextualizado, 
interdisciplinar e flexível, se constitui em uma ação facilitadora e integradora de novos 
conhecimentos.  
 
Considerações 

A escola como integrante de um corpo social eurocentrado mantém e reproduz o 
racismo estrutural. Os currículos são espaços para a manifestação deste racismo ao 
desvalorizar o conhecimento e a ancestralidade de povos não brancos. Rever os saberes 
eurocêntricos tidos como universais é democratizar a escola, é descolonizar o 
conhecimento através da decolonização do currículo e das metodologias pedagógicas. É, 
portanto, imperativo uma Educação Afrocentrada, que priorize a afrocentricidade da 
história dos povos africanos e do continente africano, o berço da humanidade, 
respeitando a humanidade dos estudantes negras/os e valorizando a história e a cultura 
de todos os povos. 

O estudo e a reflexão sobre questões étnico-raciais a partir de métodos 
dinâmicos, participativos e integradores de sujeitos que vivenciam espaços 
diferenciados, como as oficinas organizadas pelos estudantes do CTISM em 2019, 
contribui para a valorização das mais variadas representações culturais e para a 
diminuição de posicionamentos preconceituosos e racistas. Sabemos que ainda há muito 
a ser feito para que descolonizemos nossos olhares sobre os outros, em especial sobre 
negras/os, mas os primeiros passos para uma Educação Antirracista estão sendo dados, 
a despeito dos obstáculos enfrentados nos três últimos anos.     
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A Educação em Tempos Digitais e de Mobilidade como Condição para 

a Cidadania: Ações de Extensão de um Grupo de Pesquisa1 
 
 

Rosemara LOPES2 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil 

 
 

Resumo 
 
Neste trabalho pretendemos contribuir para ampliar a compreensão sobre a educação 
das redes públicas de ensino numa sociedade caracterizada por atributos como o digital 
e a mobilidade. Por meio do relato de ações de extensão voltadas à formação de 
professores em exercício na educação básica de Goiás, discutimos elementos da relação 
entre educação formal e sociedade. A discussão prima pela problematização, 
culminando no entendimento de que, numa sociedade que se pretende inclusiva, a 
cultura e as práticas sociais de cada época devem ser criticamente apropriadas pela 
educação. 
 
Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Digital; Extensão. 

 

 

Introdução 

Desde a década de 1980, a Constituição da República Federativa do Brasil 

assegura o direito à educação. No entanto, esse direito torna-se quase uma utopia para 

alguns segmentos sociais. Para além dos muitos questionamentos que esse assunto 

comporta, interessa-nos, neste trabalho, a educação em tempos digitais e de mobilidade 

como condição para o exercício da cidadania, sendo essa última compreendida a partir 

de Buffa, Arroyo e Nosella (2017). O nosso enfoque recai sobre a educação básica 

vivenciada em redes públicas de ensino.  
                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo de Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso 
de Extensão da AUGM. 
2 Professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Programa de Pós-graduação em Educação da 
UFG Regional Jataí. Líder do Grupo de pesquisa Tecnologias Digitais e Formação de Professores. 
Coordenadora da Comissão de Atividades de Extensão e Cultura (CAEX) da Faculdade de Educação da 
UFG, Goiânia. Coordenadora do projeto de extensão universitária Núcleo de Assistência Pedagógica em 
Tecnologias na Educação (NATEC). E-mail: rosemaralopes@ufg.br. 
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Objetivo 

Ressalvados os limites deste trabalho, por meio dele, buscamos contribuir para 

ampliar a compreensão sobre a educação das redes públicas de ensino numa sociedade 

caracterizada por atributos como o digital e a mobilidade. 

 

Metodologia 

A discussão proposta é realizada a partir de resultados do projeto de extensão 

universitária intitulado Núcleo de Assistência Pedagógica em Tecnologias e Educação, 

desenvolvido por membros do Grupo de Pesquisa Tecnologias Digitais e Formação de 

Professores, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), obtidos no período de 2020 a 2021, em que os brasileiros vivenciaram a 

educação não presencial, também chamada “remota”, em função da pandemia e do 

isolamento social ocasionados pela Covid-19. Assim, partindo de conhecimentos tácitos 

oriundos do desenvolvimento de projetos inscritos na temática educação e tecnologias, 

discutimos a educação a partir da formação de professores.  

 

Resultados e discussão  

Durante a pandemia, que deu margem à Resolução 2, de 17 de março de 2020, 

do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás, a qual dispõe sobre o Regime 

Especial de Aulas Não Presenciais (REANP), como medida preventiva à disseminação 

da Covid-19, atuamos como formadores em palestras e cursos virtuais de curta duração, 

voltados a professores da educação básica. Do realizado, destacamos lives, que 

ocorreram de outubro a dezembro de 2020, promovidas pelo Centro de Estudos, 

Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Estado da 

Educação de Goiás, inclusas no V Ciclo de Formação On-line: educação em contexto de 

pandemia e pós-pandemia, divulgadas em redes sociais e YouTube, identificadas no 

Quadro 1.  
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Quadro 1 – Formação não presencial de professores por lives 
Título Descrição 
Competências digitais dos 
professores  

Amparadas na literatura educacional, conceituamos competência, a 
partir de referenciais teóricos distintos; identificamos competências 
digitais dos professores, com base no Conhecimento Tecnológico e 
Pedagógico do Conteúdo (TPACK); situamos as competências digitais 
nas práticas do trabalho pedagógico não presencial. 

Ensino hibrido  Fundamentadas na literatura educacional, conceituamos ensino híbrido; 
caracterizamos ensino híbrido a partir dos elementos que o constituem; 
abordamos a legislação educacional brasileira relacionada às 
tecnologias. Disponibilizamos na Internet material elaborado para 
responder aos questionamentos apresentados pelos participantes. 

Aula remota e aula presencial: 
encontros e desencontros  

Amparadas em arcabouço teórico referente à aula virtual, a abordagens 
pedagógicas de uso de tecnologias e ao conceito de tecnologia, 
distinguimos as modalidades de ensino, ressaltando a diferença entre 
remoto e à distância; diferenciamos aula virtual de aula em ambiente 
virtual; traçamos um contraponto entre aula presencial e não 
presencial; tratamos de planejamento e avaliação.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

De abril a junho de 2021, propiciamos a atividade chamada Grupo de Trabalho e 

Formação (GTF) TDIC na pandemia, que teve como participantes os professores e o 

diretor de uma escola municipal de Santa Helena de Goiás (Quadro 2). Diferentemente 

das lives, nas quais perguntas foram feitas ao final, por chat, no GTF interagimos de 

modo síncrono com os participantes. 

 
Quadro 2 – GTF TDIC na pandemia 

Título Descrição 
Uso de imagem e voz e direitos 
autorais na aula remota 

A partir da legislação pertinente, abordamos aspectos como: 
divulgação da imagem do professor em aulas gravadas; abertura da 
câmera pelos alunos durante a aula (atividade síncrona) em ambiente 
virtual (videoconferência); uso e divulgação de imagens variadas, 
extraídas da Internet, em material didático elaborado pelo professor.  

Aspectos pedagógicos do 
trabalho em casa (teletrabalho) 

A partir da literatura pertinente, abordamos aspectos relacionados a 
atividades não presenciais síncronas e assíncronas; dificuldades com 
o manuseio de tecnologias digitais e móveis; conectividade; 
plataformas digitais; repositórios e sites educacionais; ferramentas 
digitais; interação em ambiente virtual; comunicação on-line; 
linguagem; planejamento, entre outros. 

Condições psicoemocionais do 
teletrabalho 

A partir da literatura pertinente, distinguindo formas de uso das 
tecnologias, abordamos: sentimentos do professor; expectativas; 
frustrações; limites; ambiente de trabalho; desgaste físico e mental 
proporcionado por exposição contínua e intensa aos meios digitais; 
organização do tempo; atendimento on-line a alunos e seus 
responsáveis; postura diante do trabalho virtual, entre outros. 

Fonte: Elaboração própria. 
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As atividades formativas foram realizadas por videoconferência, pela plataforma 

Google Meet, acessada por computador ou celular, sendo o acesso à Internet um pré-

requisito para a participação. Salvo exceções, os participantes encontravam-se fora de 

seu local de trabalho, utilizando conexão privada e pessoal ou Wi-Fi de locais públicos. 

Como afirma Barreto (2002), para usar tecnologias, é preciso dispor delas. Do mesmo 

modo, não se pode pretender que um professor egresso do presencial, de uma trajetória 

em que a tecnologia, quando presente, foi utilizada para exibição de conteúdo, que ele 

se sinta confiante ou motivado a trabalhar com TDIC ou, exclusivamente, por meio 

delas, como ocorreu no REANP.  

Entendemos que uma formação plena não se alcança sem o trabalho do professor 

e esse trabalho não se dissocia do contexto social e cultural para o qual é educado o 

cidadão, tampouco dos fins da educação. Defendem alguns (MARTINS, 2018) que, 

numa sociedade em rede, é preciso rever as concepções de lugar e de espaço, entre 

outras, pois não se pode tratar o novo tendo o velho como perspectiva. Essa 

compreensão remete ao conceito de cidadania digital, ressignificado diante do 

ciberespaço, de uma realidade social que passou a ser também virtual. Estaria a 

educação implicada nesse novo conceito? O que a educação pública tem a ver com uma 

sociedade que mantém desigualdades, produzindo novos tipos de exclusão? Não 

pretendemos responder, nesse momento, a essas questões, contudo não poderíamos 

deixar de externá-las, enquanto formadores de professores. 

 

Considerações finais 

O exposto reforça o apontado no título deste trabalho, de que é da educação 

pública o papel de incluir e não o contrário. Quando, desde a mais tenra idade, um 

cidadão é privado da formação por meios e práticas culturais próprios da sociedade de 

seu tempo, perguntas emergem. Para que sociedade estamos formando o cidadão? 

Parafraseando Chauí (2010), a quem interessa uma educação excludente, ou, tomando 

por empréstimo as palavras de Kuenzer, um “professor com identidade de sobrante” 
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(NOGUEIRA, 2000, p. 18)? Sem pretender aprofundar os assuntos identidade docente e 

formação continuada, interessa-nos indagar se educação pode prescindir dos elementos 

culturais de seu tempo. Não deveria ela apropriar-se de todos os meios possíveis para, 

quem sabe, alcançar a tão almejada educação transformadora? 

Não estamos sugerindo transformar a educação numa parafernália tecnológica, 

mas avaliar os fins e os meios, com vistas à apropriação consciente e crítica. Os temas 

das atividades formativas propiciadas aos professores, bem como a interação síncrona e 

assíncrona mantida com os participantes em cada evento, vem ao encontro dessa 

perspectiva, ao evidenciarem que a pandemia não trouxe o caos para educação pública 

brasileira, mas deu visibilidade ao que já existia, nós esbarrávamos e continuamos 

esbarrando em faltas, uma delas é a valorização. Para finalizar, à luz de Enguita (1989), 

resta-nos resgatar a consciência de que para que (quem) serve a educação. 
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Resumo simples 
 
O projeto propõe a realização de um curso de extensão em direitos humanos voltado a 
professores da rede pública de ensino de Florianópolis e região, além de buscar 
construir as bases para um futuro curso à distância que possibilitaria a participação de 
professores de outras cidades do estado de Santa Catarina. O curso foi organizado a 
partir de alguns módulos temáticos e pensado para ser realizado inicialmente em 
algumas unidades de Educação de Jovens e Adultos de Florianópolis e em escolas da 
Rede Estadual de Educação. Durante a pandemia de COVID-19 no Brasil (2020-2021) 
as atividades acabaram sendo feitas no formato virtual, através de ciclos de lives, com 
palestrantes convidados de vários campos do conhecimento e movimentos sociais. 
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Introdução 

Após os trabalhos da Comissão Memória e Verdade da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CMV-UFSC), concluídos em 25 de setembro de 2018, a Comissão do 

Acervo sobre Direitos Humanos, criada pela Portaria Nº 2827/2017/GR, emitida pela 

Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 20 dezembro de 2017, 

começou a constituir um Acervo sobre Direitos Humanos a partir dos documentos 

levantados pela CMV-UFSC. Além desse Acervo, os docentes, técnicos e estudantes 

dessa Comissão articularam diversas ações voltadas para a defesa dos Direitos Humanos 

e a criação do Instituto de Memória e Direitos Humanos da UFSC (IMDH/UFSC). Uma 

das linhas de ação deste Instituto será a promoção da educação em direitos humanos. 

Como primeira atividade dessa linha, propõe-se um curso sobre direitos humanos 

voltado a professores que lecionam na rede pública de ensino. A reunião realizada em 

setembro/2019 entre membros do IMDH e membros da Secretaria Estadual de 

Educação possibilitou reflexões sobre as primeiras propostas para o curso e um retorno 

positivo sobre o apoio da Secretaria para a atividade. 

O respeito aos direitos humanos é um dos pilares fundamentais das sociedades 

democráticas desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A escola é 

um ambiente muito importante para difusão da informações sobre direitos humanos 

tendo em vista o período formativo das crianças e adolescentes, que se tornarão em 

breve cidadãos que poderão defender os direitos humanos em seus ambientes familiares 

e profissionais. Neste sentido, o trabalho com professores justifica-se pela experiência 

dos mesmos no trabalho com os estudantes, seu conhecimento dos potenciais e das 

dificuldades da abordagem desse tema nas comunidades escolares em que atuam e pelo 

seu potencial de multiplicação de conhecimentos em sala de aula. 

 

     Objetivos 

    Promover o debate sobre direitos humanos no ambiente escolar de Florianópolis 

e região, visando a capacitar professores como multiplicadores, em sala de aula, de 

conceitos e temas vinculados à defesa dos direitos humanos 
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Materiais e Métodos (Metodologia)  

O curso foi estruturado a partir de módulos temáticos, onde o tema Direitos 

Humanos é debatido a partir de diversas vertentes (violência policial, gênero, relações 

étnico-raciais, relações de trabalho, entre outras). Cada um dos módulos conta com um 

ministrante especialista da área, podendo ser ou não do meio acadêmico. O curso 

funciona com a apresentação prévia do tema, com questões levantadas por moderadores, 

para suscitar o debate. Importante ressaltar que o curso tem a proposta de ouvir os 

professores cursistas, especialmente nas questões sobre Direitos Humanos que 

permeiam seus cotidianos docentes nas escolas. Também são encaminhadas 

previamente leituras aos cursistas, para que os mesmos possam acompanhar com 

antecedência o tema debatido. No formato presencial, utilizou-se a  infraestrutura 

disponível nas escolas com apoio da estrutura da UFSC. No contexto da pandemia de 

COVID-19, o curso passou para o formato remoto, utilizando-se a plataforma de 

reuniões disponibilizada pela UFSC (RNP).  

Resultados, discussão e análises 

O projeto foi construído no final de 2019 e iniciado em fevereiro de 2018, com a 

primeira etapa sendo desenvolvida na Escola Estadual Jacob Anderle, com uma aula 

intitulada Gênero e Direitos Humanos. Com o início da pandemia de COVID-19 e a 

consequente suspensão das atividades presencias nas escolas e universidades, a proposta 

do curso precisou ser reformulada. Foram discutidas então possibilidades de formação 

por meio de ferramentas remotas. Optou-se, por organizar entre os meses de maio e 

agosto de 2020, um Ciclo de Lives intitulado Conversa sobre Direitos Humanos, com 

os temas propostos no projeto do curso de extensão em Direitos Humanos. Neste 

período, foram realizadas seis lives com as seguintes temáticas: Lutas por direitos 

humanos em tempos de pandemia; Pobreza e distribuição de renda no Brasil; Direitos 

humanos e questões de gênero; Pandemia e violações de direitos humanos nas prisões; 

O racismo como impeditivo dos direitos humanos e A anistia no Brasil. 
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No início de 2021, frente às realidades difíceis do ensino no Brasil e, 

particularmente, em Santa Catarina, propomos debater o contexto da educação 

catarinense no momento presente, onde o estado e diversos municípios elaboraram 

portarias determinando o retorno do ensino presencial nas escolas. Para isso, foram 

organizadas três lives, intituladas Mesas Redondas Virtuais sobre a Educação em SC, 

com o propósito de ouvir e debater com professores, gestores, licenciandos e sindicatos. 

Neste sentido, foram organizadas as seguintes mesas: Saúde e formação docente - 

Educação em Santa Catarina em tempos de pandemia; Desafios e perspectivas na 

educação de jovens e adultos - Educação em SC em tempos de pandemia e Reflexões 

sobre o momento atual - Educação em Santa Catarina em tempos de pandemia. 

 

Considerações  

O impedimento de atividades presenciais, devido ao contexto pandêmico, não impediu 

que as atividades propostas pelo GT Direitos Humanos e Educação alcançassem 

sucesso. Conseguiu-se abranger um público considerável e diversificado durante os 

ciclos de lives. Alcançou-se uma média de 35 pessoas assistindo a cada uma das lives, 

público este composto de estudantes de graduação e pós-graduação, professores da 

Educação Básica, professores do Ensino Superior ativos e aposentados, entre outros. 

Nossa próxima meta é focar na formação docente através do Curso de Formação, que já 

possui todas as aulas confirmadas (serão 7 no total), nas mais diversas temáticas 

envolvendo os Direitos Humanos. Foram mais de 400 inscritos, dos quais foram 

selecionados 130 para participarem do curso, em sua maioria professores já formados e 

atuantes na Educação Básica de Florianópolis e região. 
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Ruta de Memoria y Derechos Humanos en Independencia: un Espacio para 

Fortalecer la Memoria Colectiva y los Vínculos en el Territorio1 

Soledad Burgos2, Leonor Benítez3, Pamela Espinoza4, Javiera Asenjo5, Paula Lagos6, Dante 
Figueroa7, Juan Carlos Andrónicos8, Fanny Berlagoscky a9. 

Resumen 

El trabajo a continuación de desprende de  una visión compartida entre las colectividades que se 
integran al proyecto “Ruta de Memoria y Derechos Humanos en Independencia”, respecto de la 
existencia de una memoria colectiva latente, entramada en su historia como territorio de frontera, 
y en la experiencia traumática que significó la dictadura militar en Chile. A partir de las 
instancias de sistematización del proyecto, reflexionamos sobre los espacios y significados que 
producen las actoras y actores que construyen las acciones de “la ruta” en cuanto a los elementos 
movilizadores de la memoria colectiva en el territorio de Independencia. 

Palabras-clave: memoria colectiva; derechos humanos; acción colectiva 
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Introducción 

La elaboración de este trabajo se sitúa en la experiencia del proyecto “Ruta de la memoria y 

derechos humanos (DDHH) en Independencia” (Escuela de Salud Pública (ESP), 2021), 

patrocinado por el fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de 

la Universidad de Chile, que en 2019-2021 se planteó como objetivo “promover la construcción 

de una memoria colectiva y crítica a través de espacios de sensibilización, reflexión y 

reconocimiento de lugares de memoria en la comuna de Independencia, en torno a la vulneración 

de Derechos Humanos en dictadura y actualizado en el contexto del estallido social en Chile”. 

Con ese fin, sus creadores generaron una serie de actividades que buscaron generar una co-

construcción y resignificación de la memoria y los derechos humanos en la comuna, 

considerando la recopilación de información, el diseño y realización de actividades colaborativas 

con organizaciones territoriales de la comuna, y el registro del proceso mediante una cartografía 

digital, su difusión a la comunidad y su sistematización con fines educativos.  

Confluyen en esta elaboración, una mirada respecto del rol universitario en el ámbito de la 

extensión universitaria, inspirada en diversos autores sentipensantes de la acción universitaria 

(Santos, 200   Fals  orda, 200 ) , para entender a la universidad como un actor m s  en la 

construcción de procesos democr ticos, horizontales y con permanencias para la  transformación 

de realidades sociales. Adoptamos un enfoque disciplinar y conceptual basado en la antropología 

de la memoria, situada desde Latinoamérica, entendiéndola como el estudio comprensivo, 

interpretativo y reflexivo de procesos y fenómenos que no constituyen un pasado cerrado y 

acabado, sino un pasado vivo y presente y, por ende, observable y problematizable, donde 

adquiere una impronta especial el desarrollo de la memoria del pasado reciente de violencia 

política dictatorial (Bustamante, 2019).  Acogemos una noción de memoria, que la sitúa como 

proceso y producto de la acción colectiva (Torres, 2009) y en la que convergen elementos 

estructurantes y “las intenciones, motivaciones y sentidos que las orientan, la experiencia 

compartida y sentido común que generan, las ideas y valores que asumen, así como de los 

imaginarios culturales y utopías que las nutren” (p. 6 ). Situadas en estos campos teóricos y tras 
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dos años de ejecución del proyecto, analizamos los espacios y significados que producen las 

actoras y actores que construyen las acciones de “la ruta” en cuanto a los elementos 

movilizadores de la memoria colectiva que contienen, para reflexionar sobre las posibilidades de 

la ruta como promotora de una acción colectiva en torno a  la memoria y los DDHH en el 

territorio de Independencia. 

Objetivos 

1-Describir los espacios movilizadores de memoria colectiva que emergen de las acciones 

generadas por los actores y actoras integradas al proyecto de la Ruta.  

2- Analizar los significados de memoria colectiva en torno a los DDHH de los actores y actoras 

integradas al proyecto de la Ruta. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

El trabajo se sustenta en la descripción de algunas categorías de análisis que han surgido durante 

el proceso de construcción de la matriz de sistematización del material de archivo y notas de 

campo vinculadas al proyecto lo cual se enmarca en una indagación cualitativa y de enfoque 

etnográfico (Guber, 2001) que busca comprender los alcances del proyecto desde la perspectiva 

de sus miembros, tanto de quienes participan en las labores de gestión y comunicación de las 

actividades, como de quienes participan en calidad de “beneficiarios” de las mismas, a partir de la 

revisión del material de archivo disponible, la entrevista a actores clave y la observación de 

prácticas significativas.  

 
Resultados, discusiones y análisis 

1.Espacios movilizadores de memoria colectiva 

En el análisis de la experiencia, es posible reconocer un primer espacio ligado a las propias 

actoras y actores en el proceso. Se trata de una reflexividad interna de memorización que luego 

tiene una traducción en las formas de representar y materializar las acciones, las que son 

1723



                
estudiadas, reflexionadas, y sentidas  dentro de sí y en un para otros, entendiéndose grupo social 

del territorio y con un saber hacer propio, dentro de su campo de acción en el territorio.  Este 

espacio “interno” dado por las colectividades10, tiene recorridos autónomos, vinculantes entre sí, 

que movilizan saberes y recursos propios, que rebasan en alguna medida la idea de “una ruta para 

otros” y lo concreto que supone la visibilización de lugares y espacios de memoria. Es así, cómo 

al procesar los significados, formas de hacer y afronte metodológico de las acciones, se proyecta 

una identidad y pertenencia en el ejercicio de memorar, visibles en sus materialidades, 

movimientos, matices y tiempos de diseño, espera y articulación, muy diversos conforme a la 

acción-colectivo involucrado. Los actores intercambian y traslapan diversas intenciones de 

memoria, unas más de naturaleza informativa-reflexivas; otras de apertura al recuerdo y la 

contención; otras más proyectivas en la ampliación de actores y redes. Este procesamiento, que se 

mueve entre lo individual-colectivo, en la medida de los intercambios dentro del equipo/grupo de 

trabajo, como en la relación con quienes comienzan a participan en las instancias de diseño de las 

acciones, nos dibuja una práctica social en torno a una memoria que puede definirse en lo que 

 ustamante (201 ), señala como “territorios de memoria”, en tanto que se concibe lo producido 

en la grupalidad y la interrelación como espacio de construcción, interpretación y resignificación 

que considera una configuración material o unos modos o soportes de representación; unas 

prácticas de gestión o conjunto de acciones orientadas a la construcción de significados 

efectuados por los distintos grupos en relación al ejercicio de memorialización. El espacio, se 

contiene a sí mismo, no sin tensiones, en claves creativas y autoformativas. Las relaciones de 

confianza pre existentes y de valoración de la autonomía de las y los actores, son el soporte para 

lo que se emprende,  en un contexto de confinamiento y virtualización de relaciones debido a la 

pandemia. 

2. Significados de memoria colectiva en torno a los DDHH 

                                                           
10 Dentro de las colectividade se entienden a todas las organizaciones involucradas en el proyecto incluida la 
entidad universitaria 
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Se pueden identificar al menos tres grupos de actores involucrados en su construcción, cada uno 

con su particularidad y punto de vista. Están los integrantes del equipo del proyecto, que gatillan 

este ejercicio de memorialización; las comunidades, pobladores y asambleas que rodean los 

sitios, espacios y/o memoriales  y las personas afectadas directamente por episodios represivos en 

esos lugares. Profundizaremos en la mirada del equipo del proyecto, quienes, a través del registro 

de sus actividades y propuestas, dan cuenta tanto de algunos de sus rasgos de identidad, como 

también, de algunos de los significados movilizadores de la memoria que generan alrededor del 

proyecto de Ruta.  Este grupo se visualiza a sí mismo como “un conjunto de actores de la comuna 

y pobladores de independencia” con una comprensión política de la memoria que busca “rescatar 

las memorias olvidadas” y “construir una memoria colectiva” de la comuna como forma de 

responder al “Negacionismo en Chile de los DDHH” relativos a la represión vivida en el período 

de la Dictadura Cívico-Militar (1973-1990). Por otro lado emerge del an lisis el “nexo emocional 

con el espacio” como base para la resignificación de los lugares y vías para movilizar y 

resignificar los lugares de memoria. “No hacerle el quite a la pena, ¿con qué tipo de enfoque?” es 

una de las interrogantes planteadas por el equipo, lo cual implica un reconocimiento de las 

emocionalidades dolorosas vinculadas a este tipo de lugares y una necesidad de abordarla desde 

una posición respetuosa, pero a la vez transformadora del dolor. El nexo que plantean se puede 

comprender en términos de un espacio vivido, mediado por la experiencia sensible y la carga 

imaginativa que lo pone en valor, apropiada en una significación (Bachelard, 1975, en Yory, 

1  8) , que “no se agota en una simple relación emocional con sus atributos, sino que se remonta 

a la propia dimensión ontológica de tal tipo de espacio, en tanto lugar de mostración de nuestro 

ser-en-el-mundo” (Cairati, 2013 citando a Heidegger). Dicho ejercicio de recuerdo íntimo, unido 

al relato y testimonio, despliega lo transferible y también lo intransferible y lo innombrable, 

incluyendo el derecho al silencio y al olvido (Huffschmid, 2003). Esta dimensión de 

significación, de recuerdo socializado en la que se mueve el equipo del proyecto de la Ruta, al 

buscar el reconocimiento territorial de lugares como el “ex- cuartel Borgoño de la CNI, el ex-

cuartel Venecia de la DINA, el ex-cuartel Maruri, FENSIMET, 5ta comisaría, Liceo Gabriela 

Mistral (LGM) y patio 2  del Cementerio General, entre otros”, no solo apunta a su 
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visibilización, sino también a la transformación del relato de las violaciones a los DDHH, desde 

la victimización a la de un proceso político y social, que comprende tanto a personas que 

experimentan las violaciones de sus derechos humanos  con “un posicionamiento ideológico”, 

como a personas sin ese posicionamiento, lo que hace a los primeros no “sólo víctimas, sino que 

también, luchadores sociales” que forman parte de una “resistencia”.  Estos elementos también 

emergen en otras acciones de la ruta que no se sitúan en torno a lugares específicos, sino en los 

espacios simbólicos que genera la elaboración textil que reúne a creadoras y participantes del 

costurero de memoria y resistencia, como también en la recolección audiovisual testimonial de 

actores claves territoriales, lugares en los que hablan y se habla de los/as sujetos sociales 

conectados con determinadas luchas sociales vigentes y que traspasan las líneas generacionales. 

En esa línea, lo que aporta la antropóloga Myriam Jimeno (2007) a la reflexión, es la necesidad 

de considerar el rol que tiene la comunicación de las experiencias de sufrimiento en la creación 

de una comunidad emocional que aliente a la recuperación del sujeto y se convierta en un 

vehículo de recomposición cultural y política. 

 

Consideraciones  

Elaboramos una noción preliminar de espacios y significados en torno a los actores/as integrantes 

de la ruta, que nos lleva a pensar en las “distintas rutas” que han dibujado los actores 

involucrados en su proceso individual y colectivo de creación y de relación con otros. Cada 

acción se fusiona con sus actores y esa identidad de memoria, en el intento de colaborar con una 

memoria colectiva a través de la ruta, aún no ha sido procesada en profundidad, pero 

reconocemos ahí una raíz en términos de una acción colectiva que pone en el centro las 

identidades, las relaciones ligadas a los espacios territoriales y sus posicionamientos ético-

político de lecturas actualizadas de la dictadura.  
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Resumo 
 
Esta pesquisa tem a finalidade de evidenciar a importância da Educação Informal gerada 
pela terceira idade, além disso tem o objetivo de relatar a experiência pessoal dos 
participantes do projeto de extensão Universidade Aberta à Terceira idade que tem 
trabalhado a cada mês um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, presentes 
na Agenda 2030. Nos ancorando no conceito de educação informal elaborado por 
Pallares-Burke (1998), buscamos traçar como conhecimentos disseminados por meio de 
atividades on-line são repassados através dos idosos. Ademais, buscamos observar 
como as mudanças causadas pela pandemia e o distanciamento social afetaram a vida 
dos idosos resultando em inúmeros casos de início de depressão.  
 
Palavras-chave: Pandemia da COVID-19; Terceira Idade; Educação informal; Agenda 

2030. 

 
Introdução 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9.394/96, em seu primeiro 
artigo, defende que a educação abrange os processos formativos que podem se 
desenvolver tanto em ambientes formais, como em instituições de ensino e pesquisa 
regulamentados por um currículo educacional formal, como também no âmbito familiar, 
na interação social e manifestações culturais de características informais. 

A UNATI é um projeto de extensão iniciado em 1999 e que tem por objetivo 
desenvolver trabalhos voltados ao processo de valorização humana e social, além de 
possibilitar aos participantes do projeto a aquisição e atualização de conhecimentos. Um 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2 Professor da Universidade Estadual do Paraná. Doutor em Administração pela UNIGRANRIO. E-mail:  
sebastiao.cavalcanti@unespar.edu.br.  
3 Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Graduada em Letras Português pela Universidade 
Estadual do Paraná campus Paranaguá, extensionista como professora de escrita textual para o projeto email:  
cordeiro.hevelin@gmail.com 
4 Graduanda do Curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Paraná campus Paranaguá 
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espaço que tem o propósito de melhorar a qualidade de vida dos participantes e que 
serve também de interação das pessoas da terceira idade no âmbito universitário. 

As atividades pedagógicas da UNATI de 2019/2020 estão vinculadas à Agenda 
2030, um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade assinado pelos 193 
Estados-membros da Organização das Nações Unidas – ONU –. A cada mês um dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é apresentado e trabalhado, e para debater os 
assuntos são convidados profissionais das mais diversas áreas. 

 
Objetivos 
Apresentar o impacto da A Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI – na 

vida dos participantes do projeto e também como pode servir de instrumento de 
mediação cultural a partir da transmissão informal de conhecimento para outras 
gerações (filhos, netos, bisnetos). 

 
Metodologia 
Essa pesquisa está baseada em alguns autores que falam sobre os processos 

formativos fora do ambiente formal, ou seja, uma perspectiva em que a educação seja 
vista para além das paredes escolares. Para Pallares-Burke (1998) o conceito de 
Educação tem sido usado erroneamente como sinônimo de Escola, pois tem 
variabilidade conforme o seu mecanismo de veiculação, desse modo, vários 
mecanismos podem exercer ação educativa. E podem ter muito a dizer sobre o modo 
pelo qual as culturas são produzidas, mantidas e transformadas.  

Nesse sentido, a educação informal não precisa de um local físico específico, vai 
além disso, ela está implícita nas situações rotineiras, como as trocas de informações 
que ocorrem entre os membros de uma mesma família, também na experiência que é 
trocada em escolas ou em outros lugares onde hajam pessoas que têm o interesse de se 
comunicar. (FERRIGNO, 2010). 

Coombs, Prosser e Ahmed (1973) relatam que a educação informal faz parte de 
todo o processo de desenvolvimento humano, fazendo com que esse aprendizado se 
torne essencial para a construção dos indivíduos. Os autores destacam também que esse 
processo está ligado aos estímulos presentes na experiência de cada indivíduo, “bem 
como à disponibilidade de recursos e à influência educativa exercida pelo ambiente no 
qual o indivíduo se insere. (COOMBS, PROSSER E AHMED, 1973 apud COSTA, 
2014, p. 437). 

Não é de forma intencional que todo esse conhecimento é passado de pessoa 
para pessoa, isso ocorre nas coisas simples do dia a dia, e de forma natural todos 
acabam adquirindo uma certa experiência. Um exemplo disso é o papel do idoso 
transmitindo seu conhecimento para os mais novos, eles são essenciais para que essa 
educação informal passe adiante entre as gerações. Ferrigno (2010) destaca que: “o 
relacionamento entre avós e netos igualmente suscita um processo educativo informal. 
Daí a inquestionável importância dessas relações para a inserção cultural da criança e do 
adolescente”. (FERRIGNO, 2010, p. 217). 

Ademais, Bosi (1994) afirma que além da criança receber do passado dados da 
história escrita, mergulha também suas raízes no que ela chama de história sobrevivida 
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das pessoas de idade que fazem parte da sua socialização, enquanto crescem as crianças 
recebem inúmeras noções dos avós e em conversas que Bosi define como de igual para 
igual refletem sobre acontecimentos políticos, históricos tal como chegam a eles. 

Bosi (1994) destacada ainda que “há dimensões da aculturação que, sem os 
velhos, a educação dos adultos não alcança plenamente: o reviver do que se perdeu, de 
histórias, tradições, o reviver dos que já partiram e participam então de nossas conversas 
e esperanças” (BOSI, 1994, p. 74). Dessa forma, é possível identificar a importância que 
a terceira idade tem ao disseminar sua sabedoria, repassando tudo o que aprendeu no 
decorrer da vida, até mesmo as coisas mais recentes. 

 
Discussão 
A educação informal tem grande importância na formação de hábitos e costumes 

que influenciam o agir do homem. Ela perpassa outras modalidades de educação, e 
espaços de convivência familiar, contextos da vida social, política e econômica formam 
ambientes com grandes efeitos educativos e são refletidos em modos de pensar, no agir 
com a natureza e o planeta, e até na conformação a modelos de normalidade social. E de 
forma inconsciente, a terceira idade é um dos que mais praticam a educação informal. 

A educação informal entre as gerações é uma via de mão dupla, porque os 
jovens também repassam conhecimento aos mais velhos, um exemplo disso, são as 
novas tecnologias, fazendo com que os idosos tenham acesso a inúmeras formas de se 
conectar e se comunicar; e a evolução de assuntos que antigamente poderiam ser 
considerados um tabu, como: sexualidade e drogas. Essa troca permite com que os 
idosos se atualizem e compreendam como os dias atuais lidam com as situações.  

Para muitos integrantes, fazer parte do projeto representa a oportunidade do 
retorno aos estudos, de resgatar os sonhos que há muito tempo tinham sido deixados 
para trás, como se formar por exemplo, e que podem ser retomados. 

A busca de conhecimento na terceira idade é uma maneira de manter a 
funcionalidade e a flexibilidade para adaptações comuns ao longo da vida, e que são 
mais demarcadas com o processo de velhice por mudanças biológicas e fisiológicas, 
sociais e principalmente psicológicas. Para os autores Oliveira et al. (2012) 

A educação se constitui como direito fundamental do idoso, e age como 
política, na medida em que propõe e possibilita meios para os avanços 
sociais, reconhecimento na velhice, preparação para o envelhecimento, 
capacitação para enfrentar a globalização, formação para o mercado de 
trabalho, enfim, permite que o idoso se considere capaz, integrado e 
articulado, melhorando sua qualidade de vida. (OLIVEIRA et al 2012. p. 3). 

Nesse sentido a UNATI, como um espaço de construção coletiva de novos 
saberes e de trocas culturais, possibilita a esses idosos um conjunto de informações e 
contatos sociais que permitem a melhora da qualidade de vida. 

 
Considerações finais 
Com a paralisação devido a pandemia, as atividades remotas usando plataformas 

digitais foram a solução encontrada. Os idosos que fazem parte do projeto tiveram que 
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readaptar suas maneiras de aprender, principalmente por fazerem parte do grupo de 
risco. Com as aulas virtuais, apesar das turmas terem um número considerável de 
pessoas, nem todos participam. Alguns fundamentam a falta de interesse em terem 
passado grande parte da vida sem o uso das tecnologias e outros querem participar 
principalmente pela interação social que as plataformas possibilitam, mas as 
dificuldades encontradas ultrapassam a vontade de participar. 

Mesmo com as dificuldades citadas acima que limitam o projeto, há ainda alguns 
benefícios que devem ser considerados, principalmente quando falamos de profissionais 
especializados que ministram as palestras. As temáticas das aulas giram em torno da 
Agenda 2030, e todo mês é trabalhado um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
diferente, os palestrantes convidados antes da pandemia eram todos localizados 
geograficamente das regiões próximas dos locais que aconteciam as palestras, e para 
convidar profissionais de regiões mais distante poderia acarretar em mais dificuldades 
devido o distanciamento. Nesse sentido, as dinâmicas de aulas virtuais possibilitam 
convidar especialistas de cidades mais distantes. 

A pandemia trouxe muitos desafios e dificuldades que proporcionaram ampliar a 
nossa visão a novos instrumentos e ferramentas que proporcionam as transmissões de 
saberes. Saberes esses que possibilitam a inserção do idoso no contexto social e 
acadêmico, e além disso são disseminados pela terceira idade e alcançam até três 
gerações, os tornando sujeitos ativos e participativos que exercem a sua cidadania. 
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Resumen 
Este trabajo tiene el propósito de socializar la experiencia de un Taller de Educación 
Alimentaria Nutricional enfocado en la temática “Percepción de la Imagen Corporal”. La 
misma emerge en el entramado generado entre la Extensión Universitaria (EU) y el proceso 
de formación de los/as estudiantes de Licenciatura en Nutrición (LN), en el marco de la 
asignatura Educación para la Salud y Economía Familiar (ESEF) de la carrera de LN de la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (FBCB-
UNL). El trabajo con la comunidad -estudiantes de escuela secundaria- se inicia con un 
diagnóstico, a partir del cual, se construyen colaborativamente talleres educativos 
participativos. Esta temática reviste importancia ya que permite ampliar las miradas e integrar 
contenidos en el abordaje educativo nutricional del futuro profesional de la salud y del equipo 
extensionista participante. 

Palabras-clave 

Educación Alimentaria Nutricional; Imagen corporal; Talleres Educativos; Licenciatura en 
Nutrición; Extensión Universitaria. 
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La implicancia de ESEF y la Extensión Universitaria en la formación del/la Licenciado/a 

en Nutrición 

La cátedra ESEF, asignatura donde las autoras se desarrollan como docentes y extensionistas, 

se dicta en el primer cuatrimestre del 5° año de la carrera de LN de la FBCB-UNL, 

perteneciendo al ciclo superior de la misma. Los contenidos curriculares de la asignatura 

constituyen una herramienta indispensable para el accionar del futuro profesional de la salud 

y en la cual se aborda la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) como eje central. La 

misma se concibe como un proceso educativo permanente, dinámico, participativo, integral, 

que tiene por finalidad promover acciones educativas tendientes a mejorar la disponibilidad, 

consumo y utilización de los alimentos, con un perfil epidemiológico de potenciar y/o 

reafirmar los hábitos alimentarios saludables y prevenir los no oportunos, respetando las 

tradiciones, costumbres e idiosincrasia de las comunidades, contribuyendo al mejoramiento 

de la calidad de vida de una región o país (CÁTEDRA EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

NUTRICIONAL, 2010). 

Se plantea una forma de trabajo que sistematiza de manera teórica el rol educador para luego 

llevarlo a la práctica. Esta metodología requiere y habilita una constante revisión de la 

práctica docente, permitiendo que a partir de la experiencia, se regrese a la academia para 

hacer los ajustes necesarios. Por lo explicado anteriormente, la implicancia de la asignatura 

ESEF en la Extensión Universitaria, se torna fundamental para viabilizar los contenidos de la 

misma, insertando la práctica educativa en un contexto de realidad social, con la complejidad 

y amplitud que la atraviesan. 

En este trabajo, se presenta un Taller de EAN, cuya temática, “Percepción de la Imagen 

Corporal”, surge del ida y vuelta que se genera al realizar la EU.  

La imagen corporal podría definirse como "las propias percepciones y actitudes en relación 

con las propias características físicas" (CASH y FLEMING, 2002). Estas percepciones y 

actitudes podrían ser positivas y negativas. En el caso de ser negativas presentarían una baja 

tolerancia a su físico y descontento con él. La imagen corporal se ha convertido hoy en día, en 

una de las preocupaciones más frecuentes en la vida, tanto de hombres como de mujeres; esto 

se debe al constante bombardeo de la sociedad con la necesidad de alcanzar el “cuerpo 
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perfecto”. El desarrollo de la imagen corporal comienza en la infancia y se va desarrollando 

durante toda la vida. En la adolescencia hay cambios significativos en las personas a nivel 

corporal, estos cambios pueden dar lugar a que la persona se sienta descontenta físicamente 

afectando su salud mental y calidad de vida (GARCÍA MOSCOSO, 2019). 

De esta manera se busca ejemplificar, en cómo la EU posibilita ampliar las miradas, invitando 

a  reflexionar sobre temáticas que son complejas de trabajar en el territorio junto a los actores 

sociales. A su vez, este abordaje posiciona a los/as estudiantes y docentes en un lugar poco 

convencional que lleva a una crítica y autocrítica constante, buscando una mirada ampliada 

sobre la temática en cuestión. Dentro de este marco, se plantean los siguientes objetivos: 

 

Objetivos 

 Socializar la experiencia de incorporación curricular de la Extensión Universitaria  

desarrollada en el marco de la asignatura ESEF de la carrera de LN de la FBCB-UNL. 

 Abordar a través de un taller educativo una de las temáticas emergentes de la articulación 

con los actores sociales: Percepción de la imagen Corporal. 

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

El presente taller surge de un proceso de vinculación con una Escuela Secundaria, siendo 

los/as estudiantes adolescentes que asisten a dicha escuela, los actores sociales junto a los 

cuales se abordaron los talleres educativos. El trayecto recorrido para llegar a la 

implementación de los talleres propuestos, fue: 

*Diagnóstico de situación. En esta primera parte se construyeron y aplicaron herramientas de 

recolección de información, como entrevistas y encuestas virtuales a la comunidad educativa, 

y una guía observacional barrial y de la plataforma virtual escolar. Esto permitió recabar 

información en cuanto a prácticas alimentarias, conocimientos y percepciones sobre nutrición, 

alimentación y salud, recursos disponibles y posibilidades de mejora. Se generó un vínculo y 

compromiso social junto a los/as participantes; punto de partida que resultó fundamental en la 

identificación y priorización de las necesidades de la población, a partir del cual se delimitó la 

próxima etapa.  
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*Construcción e implementación de Propuestas didácticas de Talleres Educativos. Surgieron 

múltiples producciones con las que se configuró una “Jornada Educativa Virtual”, la cual se 

denominó “AlimentArte: ¿Cómo pinta nutrirnos?”. Se desarrollaron 9 talleres cuyas 

temáticas fueron: Incorporación de frutas y verduras, Rotulado nutricional, Alimentación 

vegetariana, Hidratación y consumo de agua, Incorporación de legumbres y las distintas 

comidas en el día y Percepción de la imagen corporal. 

El propósito del taller que se pretende abordar en esta jornada, es poder socializar una síntesis 

de los dos talleres que se realizaron en la escuela, sobre la Percepción de la Imagen Corporal, 

los cuales se titularon: “Lo bello y los medios: ¿Una historia a (de)construir?” y “Mi propio 

retrato, que sí y que no”. Esta temática surgió de las valoraciones que hicieron los/as 

estudiantes de la secundaria, en donde la mayoría manifestó que se preocupa por su imagen 

corporal. A su vez, una gran parte del estudiantado refirió que le han realizado comentarios 

sobre su cuerpo en las redes sociales o en la escuela y eso estuvo acompañado de un 

sentimiento de malestar; así como también un gran número manifestó que hay “cosas que les 

gustaría mejorar de su cuerpo” o que “no les gustan”.  

*Objetivo educativo propuesto para el taller. Que los y las estudiantes de la Escuela 

Secundaria Provincial de Artes “Prof. Juan Mantovani” sean capaces de: 

 Reflexionar sobre la construcción de la imagen corporal y el impacto de los medios en la 

formación de los ideales de cuerpo y belleza. 

 Identificar la autopercepción y grado de satisfacción de la imagen corporal. 

*Planificación del Taller Educativo: 

Contenidos: Percepción de Imagen Corporal. Moda. Estereotipos. Amor propio. Expectativas 

culturales y presiones en relación a los ideales de belleza. Influencia de los medios en la 

construcción de ideales de belleza. Concepto de imagen corporal positiva. 

Actividad de Inicio: “Alerta. Inicio del espacio publicitario” - Plataforma: power point y 

YouTube. Se da inicio con la reproducción y posterior reflexión de un video acerca de la 

autopercepción de la imagen corporal y los estereotipos de belleza que nos imponen las 

publicidades. Luego, se invitará a cada persona a compartir y dialogar acerca de si cambiarían 

algo de su cuerpo, qué cambios realizaría y/o si lo dejarían para siempre como es. 
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Actividad de Desarrollo: “Rompiendo Esquemas, Derribando Muros” - Plataforma: power 

point. Se presentarán imágenes, videos y frases con preguntas disparadoras cómo: ¿Qué les 

llama la atención de esas fotos? ¿Qué modificarían? ¿La imagen les parece real? ¿Las notas 

de las revistas que vemos promueven una vida saludable? ¿Cambiarían el título? ¿Cómo 

modificarían para que los mensajes sean positivos? La idea es sugerir tópicos de temas claves 

que nos lleven a re-pensar cómo nos vemos y cómo percibimos la imagen corporal en uno/a y 

en el resto. 

Actividad de Cierre: “Construyendo nuevas tapas de revistas” - Plataforma Padlet/Menti. 

Tapas de revistas/publicidades. Se invita a los/las participantes a imaginar que son editores de 

revistas y publicidades, y se sugiere proponer tres características para transformar esas tapas 

de revistas que se visualizan en la plataforma. Luego de lo elaborado y trabajado en esta 

parte, se propone construir una reflexión final sobre el taller y sobre la percepción de la 

imagen corporal. 

Durante el transcurso de la experiencia, se busca propiciar una reflexión continua, tratando de 

evidenciar la responsabilidad social de los medios de comunicación en relación a esta 

temática. Se propone generar un intercambio acerca de diversas maneras de ruptura de 

estereotipos mediatizados respecto de la imagen corporal. Este espacio intenta enfatizar sobre 

el rol de los y las profesionales de salud en realizar una comunicación responsable sobre 

prácticas saludables en relación a la salud, la autoestima, la aceptación corporal y el bienestar, 

como competencia profesional del/la Licenciado/a en Nutrición. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Como se mencionó en los objetivos, este taller busca promover la reflexión sobre la 

construcción de la imagen corporal y el impacto de los medios en la formación de los ideales 

de cuerpo y belleza, invitando a que los/as participantes identifiquen cómo todos estos 

disparadores tienen una alta relación con la construcción de la autoestima (grado de 

satisfacción), de la imagen propia, en el actuar diario, entre otros.  

En la sociedad occidental la preocupación por el cuerpo y la apariencia física se ha convertido 

en una fuente de consumo y en una industria, resultando un negocio en la actualidad. La 
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consecuencia más sostenida y relevante de esta situación, es que la atención de muchas 

personas se encuentra centrada solamente en el aspecto físico. Una de las imposiciones 

culturales más dañinas hoy día, es el mandato de satisfacer el ideal de delgadez extrema como 

vehículo de aceptación y popularidad social, lo que lleva a personas cada vez más jóvenes, en 

general adolescentes, al circuito de la restricción alimentaria, en algunos casos extrema. 

(GRIFFOULIÈRE LEO ME.; RIVAROLA MF.; GALARSI MF.; PENNA F, 2013) 

En las actividades planteadas se busca hacer consciente y revisar el por qué es más fácil ver 

características negativas que positivas de uno/a, sobre todo en lo vinculado al aspecto físico. 

Entender todas las posibilidades de vida que brinda el cuerpo y cultivar la aceptación y el 

cuidado corporal desde esa conciencia es una de las motivaciones centrales que tiene este 

taller. Así, se propone la realización de una construcción colectiva de respeto a la diversidad 

corporal, en palabras que expresen lo que el taller generó en cada participante, quedando de 

forma gráfica lo trabajado en el desarrollo del mismo. 

 

Consideraciones 

Se invita a repensar la autopercepción y el grado de satisfacción de la imagen corporal, 

abriendo el juego a las posibilidades de propiciar la auto satisfacción corporal como un 

aspecto esencial en el cuidado integral de la salud.   
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Resumo 

O projeto de extensão denominado Enlaces: Estudos e Intervenções em Terapia 

Familiar e de Casal, vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), tem como objetivo promover atendimentos psicológicos 

clínicos de casais e famílias que estão vivenciando algum tipo de conflito em suas 

relações. A atenção clínica visa fornecer suporte psicológico para as famílias a fim de 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
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favorecer o manejo das questões emocionais e relacionais presentes nos desafios das 

famílias contemporâneas. A ação é realizada por acadêmicos da graduação e pós-

graduação em Psicologia da UFSM, tomando como base a abordagem familiar 

sistêmica. O início da intervenção se deu no primeiro semestre de 2018, tendo 

continuidade até o presente momento.  

Palavras-chave: Saúde da família; Promoção de saúde; Relações familiares. 

 

Introdução 

A família, como parte constituinte da sociedade, reflete os diversos processos de 

transformações psico-sócio-político-econômico e culturais da sociedade 

(GRZYBOWSKI, 2011).  Para Carter e McGoldrick (1995), o conceito de família 

compreende o sistema afetivo de três ou mais gerações, não se limitando aos membros 

de uma estrutura doméstica ou um ramo da família nuclear. Wagner et al (2011) referem 

a existência de uma pluralidade de variáveis que implicam na definição e no conceito de 

família, ultrapassando conceitos de consanguinidade ou coabitação. Algumas 

possibilidades, dentro da multiplicidade de famílias da atualidade, são as famílias 

divorciadas, recasadas, adotivas, monoparentais, chefiadas por mulheres ou homens, 

produções independentes, uniões homossexuais, ultrapassando o modelo tradicional de 

família (WAGNER, 2002). Dessa forma, a família é considerada um sistema dinâmico, 

no qual os membros interagem a partir de vínculos afetivos, a partir de regras internas  

entre seus membros (WAGNER, 2011). 

Ao longo de seu desenvolvimento, espera-se que a família encontre 

desequilíbrios, sendo alguns desses previsíveis, como é o caso das crises advindas de 

transições no ciclo vital da família (como nascimento de um filho, adolescência dos 

filhos, saída dos filhos de casa). Ainda, muitas vezes, as famílias têm de se haver com 

crises consideradas não previsíveis ou não normativas, como o divórcio, desemprego, 

doença e morte. Nesses momentos de transição, há uma pressão para a mudança, que, 

frente aos recursos e história de vida de cada família, tanto pode levar ao crescimento e 
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o encontro de uma nova adaptação familiar, quanto pode favorecer o surgimento de 

dificuldades relacionais e sofrimento entre os membros da família. A terapia de família 

busca ajudar no restabelecimento do desenvolvimento da família e da busca pelo 

restabelecimento de padrões relacionais funcionais, que favoreçam a saúde de todos os 

membros da família.(CARTER; MCGOLDRICK, 1995). 

 

Objetivos 

Apresentar o projeto de extensão “Enlaces”, caracterizando as atividades 

desenvolvidas, público atendido e principais demandas identificadas. 

Materiais e Métodos 

Este trabalho consiste em um relato de experiência de um projeto de extensão, 

com base na experiência dos acadêmicos de graduação e pós-graduação participantes do 

projeto e da análise das demandas das famílias recebidas para atendimento a partir dos 

prontuários. 

 

Resultados, discussão e análises 

O projeto Enlaces atua junto à comunidade na oferta de atendimento clínico de 

casais e famílias e está vinculado ao Departamento de Psicologia da UFSM. Através 

deste projeto busca-se auxiliar casais e famílias que procuram atendimento, 

proporcionando um momento de escuta e de suporte a fim de promover e proteger a 

qualidade das relações e do exercício dos papéis familiares. 

Para sua execução, conta-se com a participação de acadêmicos de Psicologia da 

universidade que tenham concluído ao menos o quarto semestre da graduação, 

mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Atualmente, 

o projeto conta com seis graduandas e cinco pós-graduandas, sob coordenação e 

supervisão semanal de uma professora doutora em psicologia. Entre 2018 e 2019, os 

atendimentos ocorreram de forma presencial, no Departamento de Psicologia da UFSM. 
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Diante da pandemia que teve início em 2020, deu-se seguimento aos atendimentos, na 

modalidade on-line. 

Os procedimentos consistem em atendimentos clínicos de casais e famílias 

através da modalidade de coterapia. Os interessados entram em contato com a secretaria 

do serviço de psicologia da UFSM, a qual registra os dados para posterior contato, 

sendo o agendamento dos atendimentos responsabilidade dos componentes do projeto. 

No caso de não existirem vagas disponíveis no momento do contato, os interessados são 

informados e seus dados mantidos em uma lista de espera de atendimento. 

Todas as famílias atendidas através do projeto de extensão são convidadas a 

assinarem um Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido, autorizando a produção de 

trabalhos acadêmicos futuros a partir dos atendimentos realizados. São mantidos em 

sigilo todos os dados pessoais dos participantes. 

Os atendimentos são realizados sempre por um discente da pós-graduação e um 

acadêmico da graduação com duração de 50 a 60 minutos, semanalmente. As 

ações/intervenções com as famílias são propostas pela dupla de coterapeutas e 

discutidas nas supervisões coletivas. A fim de assegurar a qualidade das intervenções, 

são realizados encontros semanais entre os acadêmicos e a coordenadora do projeto para 

discussão e supervisão dos casos atendidos e estudo e aprofundamento teórico acerca da 

Terapia Sistêmica Familiar, abordagem teórica que dá suporte às práticas desenvolvidas 

no projeto. Neste momento, estão sendo atendidas 7 famílias. 

Para os acadêmicos envolvidos, as atividades de extensão incluem, além da 

psicoterapia familiar e de casal, discussões teórico-clínicas e produção de trabalhos e 

comunicações científicas referentes aos temas trabalhados nos encontros do grupo. 

Todas as atividades refletem a articulação e compromisso com o ensino, pesquisa e 

extensão universitária. 

 

Considerações 

Este projeto de extensão tem proporcionado um espaço de acolhimento e suporte 

às famílias e casais que necessitam de atendimento psicológico, auxiliando-os no 
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manejo de dificuldades e visando a saúde emocional dos membros das famílias.  Além 

disso, constitui-se como um importante espaço de formação acadêmica, caracterizando-

se como uma valiosa oportunidade de experiência clínica durante a graduação. Aos pós-

graduandos extensionistas, o projeto representa mais uma possibilidade de ampliar a 

prática clínica, o exercício de reflexão e articulação de dimensão política e crítica na 

formação acadêmica e prática profissional. 
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Especial CARIDI. 
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Colegio de Odontólogos. Corrientes, Argentina 

Resumen 
El fundamento básico del proyecto es realizar actividades odontológicas en personas 
con discapacidad, que concurren a C.A.R.I.D.I. Jesús Nazareno, Escuela Especial 
Ángela Llano de Iglesia. Corrientes, Argentina. Objetivos: lograr alta básica, para el 
control de caries y enfermedades gíngivoperiodontales. Enseñar higiene bucal a los 
alumnos, familiares, docentes especiales, cuidadores del alumno para contribuir a su 
bienestar integral. Que el estudiante de Odontología aplique los conocimientos a una 
situación y grupo etario diferente. Atividades: Promoción y educación para la salud 
bucal, control de infección y de nichos ecológicos, aplicación de flúor tópico. 
Planteamos nuestra intervención desde una perspectiva de derechos humanos 
especialmente de equidad en Salud, con una actitud de respeto hacia la comunidad 
destinataria, en contexto de diálogo e intercambio de saberes.  

Palabras-clave: Extensión; Salud bucal; Personas con discapacidad. 
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Propuesta de trabajo Eje 4 - Formación ciudadana, derechos humanos e inclusión. 
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  Email: piaggiomariana10 @hotmail.com  
 

Introducción 

La Extensión Universitaria tiene la probabilidad de conocer, estudiar, intervenir con 

perspectiva interdisciplinaria en cuestiones de relevancia social, con estas premisas se 

constituyó el equipo de trabajo para la presentación de este Proyecto, en el marco del 

Programa “La Universidad en el Medio” dirigido a personas con discapacidad que 

concurren a C.A.R.I.D.I. Se trata de una institución sin fines de lucro, del barrio Galván, 

Corrientes. Cuenta con maestros especiales para el dictado de las asignaturas, profesores 

de educación física y pedagogos diferenciales, para permitir un desarrollo lo más 

favorable posible en casos de discapacidad mental en sus distintos grados. Las metas se 

basan en articular Educación, Salud y Responsabilidad social, con el accionar 

mancomunado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Se fundamenta en la aplicación de los niveles de prevención bucal primaria, secundaria 

y terciaria, aciones orientadas a eliminar el impacto de la caries y enfermedad 

periodontal, logrando disminuir su prevalencia. Los destinatários son alumnos de la 

mencionada institución, aproxim. 150 alumnos, entre 8 y 25 años de edad, de ambos 

sexos, con capacidades diferentes, de condición socio económico baja. También serán 

destinatarios docentes y personal de la Escuela. Padres, tutores y cuidadores de los 

alumnos. 

La Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional del Nordeste, viene trabajando 

con Proyectos de Extensión desde el año 2002, en diferentes comunidades em áreas 

periféricas y localidades de Corrientes. En el año 2014 se inició este proyecto en la 

escuela CARIDI con la finalidad de llegar a comunidades vulnerables, con riesgo y 

actividad de caries y enfermedad periodontal.  

Objetivos  

1- Evaluar el estado de salud bucal de los alumnos de la Institución CARIDI Escuela 

Especial Ángela Llano de Iglesia. 2- Reconocer y eliminar la biopelicula dental. 3- 

Enseñar higiene bucal a familiares, docentes especiales, tutores y cuidadores del 

alumno.4- Diferenciar los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos. 5-Dar a 
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conocer el derecho a la salud de las personas con discapacidad. 6- Que el alumno de 

Odontología aplique los conocimientos adquiridos en la facultad, a una situación de 

infraestructura, grupo etario y socioeconómica diferente. 

Materiales y métodos  

Actividades de Educación para la Salud: para concientizar a los docentes, padres y 

alumnos respecto de la Salud Bucal teniendo en cuenta: Importancia de concurrir por lo 

menos una vez al año a la consulta odontológica. Disminuir la ingesta de hidratos de 

carbono. Enseñanza de técnica de cepillado. Charlas sobre Discapacidad y salud: 

Derecho a la salud de las personas con discapacidad, orientada a alumnos, padres y 

tutores de la institución Actividades de Diagnóstico: Relevamiento catastral. Detección 

de niños sanos y con necesidad de atención odontológica Examen de la cavidad bucal. 

Ficha odontológica, índice de biopelicula dental de O`Leary, gingival de Loe y Silness, 

odontograma e índice CPOD. Personalización del paciente según riesgo y/o actividad de 

caries y/o enfermedad periodontal. Diseño de estrategias: Estrategia preventiva 

individualizada y detección precoz caries y gingivitis. Se realizarán talleres destinados a 

familiares, cuidadores, terapeutas y maestras especiales, como una manera de organizar 

las actividades, estos favorecen el desarrollo de la participación y la creatividad. 

Enseñanza de higiene bucal: El cepillado dental es el mejor método con la que contamos 

los odontólogos para eliminar o disminuir la prevalencia de las principales patologías 

orales.El programa preventivo se basa en la ejecución de demostraciones de técnicas de 

cepillados acordes a la edad y capacidad psicomotriz de los alumnos.Para realizar la 

técnica de higiene oral,se observarán distintas pautas a tener en cuenta como motricidad 

fina, comprensión, habilidades. Los trastornos motores dificultan la higiene bucal, 

determinan una dependencia de otra persona, es necesario adiestrar a esas personas en 

las técnicas de higiene bucal. Como técnica de motivación, se utilizará el juego y la 

imitación como herramienta de aprendizaje.Se utilizarán macromodelos, macrocepillos, 

hilo dental y sustancias revelantes. Atención Preventiva: Eliminación de la infección: 
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control del biofilm dental. Inactivación de caries. Selladores de fosas y fisuras. Refuerzo 

del huésped: topicación con gel de flúor fosfato de sodio acidulado pH 3,5 al 1,23%. 

Resultados, discusiones y análisis   

Al finalizar el proyecto esperamos:  

Disminuir las enfermedades bucales producidas por el biofilm dental (caries y 

gingivitis) por medio de la aplicación de medidas preventivas y tratamientos 

rehabilitadores. 

Participación activa de los destinatarios de este programa para que cambien de actitud 

en el cuidado de su propia salud. 

150 alumnos que asisten a la Institución permitan que se les realice historia clínica 

80% de los destinatarios realicen control de la biopelícula dental por medio de técnicas 

de higiene bucal. 

60% de altas básicas  

70% de de piezas dentarias restauradas 

Lograr en los alumnos de la Carrera de Odontología, un compromiso social aplicando 

los conocimientos adquiridos en la Universidad, en comunidades vulnerables y 

diferentes realidades socioeconómicas y de infraestructura.                                                                 

Lograr la transformación social, y la modificación de hábitos de vida para preservar y 

mantener la salud, sobre todo teniendo en cuenta que son comunidades con escasas 

posibilidades de una atención odontológica privada. 
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Trabalho e Vida: Ações com Mulheres Recicladoras1 
 

Sirlei GLASENAPP2 
Solange Regina MARIN3 

Fernando da Rocha BELLÉ4 
Mariana MOZZAQUATRO5 

Marcelo TREVISAN6 
 
 

Resumo 
 
As ações têm por finalidade fomentar a expansão das capacitações das mulheres 
recicladoras de lixo (descarte) vinculadas a Associação de Reciclagem do município de 
Santa Maria/RS, Brasil. Através de metodologias de inclusão, que proporcionem 
desenvolvimento de seus funcionamentos individuais e discutir criticamente as 
condições para melhorarem suas vidas e serem protagonistas de suas histórias. Ao longo 
desta trajetória é possível compreender a importância de ações visando à melhoria da 
qualidade de vida, incluindo um ambiente de trabalho mais organizado e a elevação da 
renda mensal das mulheres recicladoras de materiais recicláveis.  

   

Palavras-chave: Extensão; Educação; Capacitações; Mulheres; Recicladores. 

 

Introdução 

 As ações extensionistas têm por finalidade a expansão das oportunidades das 

mulheres catadoras e recicladoras de resíduos (descarte) vinculadas à Associação de 

Reciclagem do município de Santa Maria/RS. Este objetivo vem ao encontro com da 

abordagem das capacitações de Sen (2000;2001), a qual representa um novo espaço 

informacional onde avaliações e comparações de bem-estar. Sendo importante a 

                                                           
1Trabalho apresentado no Eixo Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Professora da Universidade Federal de Santa Maria. Departamento de Ciências Administrativas. Email: 
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Email: solmarin@gmail.com. 
4 Estudante do Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Email: fernandorbelle@gmail.com. 
5 Estudante de Terapia Ocupacional da Universidade Federal deSanta Maria. 
Email:mozzaquatromariana@gmail.com. 
6 Professor da Universidade Federal de Santa Maria. Departamento de Ciências Administrativas. Email: 
marcelotrevisan@smail.ufsm.br. 
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realização de reflexões referente a trabalho e vida digna para as mulheres, as ações 

consistem em capacitações, ou seja, a liberdade de realizar escolhas sobre sua vida. 

 Um dos principais questionamentos que embasaram a nossa prática extensionista 

foram os motivos que levaram estas mulheres a trabalharem com reciclagem, se está 

relacionado com a falta de acesso a outras formas de trabalho ou se este serviço 

proporciona sentimento de pertencimento e motivação às mulheres. Há dignidade nesta 

laboração, mulheres buscam sua independência financeira, sustento e sobrevivência, 

além de contribuírem para a limpeza da cidade.   

  

Objetivos 

 As ações realizadas no âmbito do projeto Trabalho e vida digna: ações com as 

mulheres recicladoras e catadoras de lixo (descarte) no município de Santa 

Maria/RS/Brasil buscam que as pessoas envolvidas tomem o assento do condutor nas 

diferentes atividades propostas de forma a promover a autonomia e o empoderamento 

da comunidade envolvida. O projeto trabalha para a promoção de renda das mulheres ao 

proporcionar condições mais organizadas na coleta de materiais, reciclagem e 

desenvolvimento de produtos e comercialização. 

 

Metodologia 

O relato de experiência aqui exposto faz parte do projeto de extensão que está 

sendo desenvolvido com mulheres recicladoras e catadoras de materiais recicláveis 

desde 2019, foram elaboradas diversas ações de extensão. Recentemente, foi organizada 

uma estratégia de escuta qualificada, com intuito de fornecer um espaço seguro de 

acolhimento para as trabalhadoras. 

Com a intenção de compreenderas demandas apresentadas pelas mulheres 

vinculadas à Associação de Reciclagem foi organizada uma roda de conversa com seis 

trabalhadoras. Foi utilizado um roteiro com questões a fim de entender o cotidiano das 

mulheres no âmbito de saúde, trabalho e relações familiares. Para direcionar as 

discussões, houve um mediador integrante do projeto que conduziu a roda de conversa a 
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partir de questões preestabelecidas. Foram discutidas temáticas de reciclagem, renda, 

vulnerabilidades, família, acesso a direitos e dificuldades relacionadas à pandemia da 

Covid-19 no Brasil.  

 

Resultados, discussão e análises 

Inicialmente, foi questionado sobre o papel social desempenhado pelas 

trabalhadoras em suas respectivas residências, o retorno recebido foi que a maioria das 

mulheres associadas são as responsáveis por suas famílias; tanto financeiramente, 

quanto emocionalmente. Todas as trabalhadoras têm filhos, em média três filhos por 

família, a maioria em idade escolar e, também, recebem benefícios sociais mensais, 

como bolsa família. Em relação aos benefícios emergenciais, as mulheres relataram que 

optaram por este benefício, abdicando daquele, em razão da família não poder ser 

contemplada por ambos auxílios governamentais. 

Em relação ao acesso a direitos básicos, as mulheres compreendem a 

importância do trabalho desempenhado por elas para a sociedade de forma geral, 

destacando a prefeitura municipal e o meio ambiente, mesmo que, conforme o relato, 

não haja um reconhecimento e valorização por parte dos governantes. Neste viés, no 

que se refere ao direito à renda, as trabalhadoras trouxeram a insuficiência do salário 

para manter as contas mensais, sendo necessário complementar a renda com auxílio de 

benefícios sociais. 

No direito à saúde, foi possível compreender como relato das mulheres que elas  

não têm o hábito de ir a consultas regularmente, cabe aprofundar as razões pela qual 

estas trabalhadoras não têm acesso a este direito básico. Diversas mulheres vinculadas à 

associação foram contaminadas pelo Sars-CoV-2; todas encontram-se bem no atual 

momento, no entanto, relataram muito desconforto durante o período de atividade do 

vírus.Em relação ao tratamento, as mulheres relataram não terem efetuado intervenções 

medicamentosas em função dos valores dos remédios, os quais não são disponibilizados 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  
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No que concerne à alimentação, foi questionado sobre o acesso a alimentos e a 

refeições (café da manhã, almoço e jantar). As mulheres relataram, em média, duas 

refeições diárias: o almoço e o jantar. Esta situação vem se agravando ainda mais em 

função da pandemia do Novo Coronavírus. De acordo com o relato das trabalhadoras, o 

acesso à alimentação vem sofrendo mudanças, no que diz respeito à diminuição da 

quantidade de alimentos nas refeições diárias. 

Em certo momento, houve um espaço para questões direcionadas de forma 

individual para cada mulher relatar o significado da associação em sua vida, foi possível 

compreender que a associação é mais do que um espaço de geração de trabalho e renda, 

concede o sentimento de pertencimento. É fundamental considerar o papel social 

proporcionado pelo trabalho, é através dele que as mulheres consideram-se 

empoderadas e responsáveis pelo sustento de suas famílias. Os filhos, desde a gestação, 

vivenciam cotidianamente o trabalho das mães na associação, sendo um espaço que 

acolhe as crianças por meio de atividades específicas, como artesanato. 

Nesta perspectiva, foi indagado sobre o trabalho com materiais recicláveis, se em 

algum momento houve desejo por parte das mulheres em explorar outras profissões e as 

respostas foram unânimes: este trabalho faz parte da vida delas. As mulheres trouxeram 

a importância de projetos sociais vinculados à temática de reciclagem, visando 

melhorias para a associação e, igualmente, aos direitos sociais, de habitação, 

alimentação, educação e saúde. Além disso, em algumas narrativas foi apontada a 

necessidade de apoio e o desejo de mais consideração pelo trabalho desempenhado 

pelas mulheres, elas fazem uma relação entre a valorização por parte da sociedade com 

a qualidade de vida. 

 

Considerações 

Ao longo desta trajetória é possível compreender a importância de ações visando 

a melhoria da qualidade de vida, incluindo um ambiente de trabalho mais organizado e a 

elevação da renda mensal das mulheres recicladoras e catadoras de materiais recicláveis. 

Dessa forma, foram elaborados planos de ações a curto, médio e longo prazo.  
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O projeto visa questões complexas de formas de trabalho, família e qualidade de 

vida, além disso, buscamos estimular o empoderamento feminino e a independência 

financeira das mesmas. Para que isso fosse possível, em função do contexto social 

precário, foi imprescindível atender as necessidades básicas deste grupo vulnerável de 

mulheres, através de ações emergenciais de geração de renda. 

Em síntese, apesar de todas as dificuldades e desafios encontrados ao longo 

desta trajetória, as ações buscam por políticas públicas e promovem melhorias, auxiliam 

com informações e conhecimentos através da ampliação de capacitações, com intuito de 

elevar a renda mensal, sendo esta, uma demanda trazida pelas mulheres de forma 

decorrente. Ademais, repensando, de forma conjunta, a organização dessas associadas, 

fornecendo acesso e as colocando como protagonistas de suas histórias de vida. 
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Resumen 
El siguiente trabajo muestra los resultados del voluntariado en la estrategia de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento implementada en Chile en el contexto de pandemia por 
COVID-19 en el 2021. Se contó con la participación de 332 voluntarios/as 
capacitados/as y certificados/as, para actuar como trabajadores/as comunitarios/as en 
salud y desempeñarse como trazadores/as en diferentes CESFAM de 2 regiones del 
país. Esto ha permitido realizar 15.224 actividades de seguimiento y trazabilidad, 
registrando su sintomatología, entregando indicaciones de aislamiento o cuarentena, 
gestionando licencias médicas, apoyos sociales, realizando registros administrativos y 
educación. Esta instancia evidencia el aporte de los/as trabajadores/as comunitarios/as 
en salud como actores relevantes en la sociedad. 
 
Palabras-claves: Extensión; COVID-19; Trazabilidad; Voluntarios/as 
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Introducción 

La necesaria e imprescindible relación e integración entre la sociedad y la Universidad, 

se ve favorecida por la función de extensión universitaria (Cedeño Ferrín and Machado 

Ramírez 2012). Para este trabajo se entiende la extensión universitaria como la relación 

multidireccional, horizontal, que permite la co-construcción en y con la comunidad, de 

alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, contribuyendo a 

resolver los problemas sociales, en particular en la pandemia por COVID-19, al 

enfrentamiento de esta desde una perspectiva de empoderamiento ciudadano.  

La Atención Primaria en Salud (APS) tiene como objetivo principal establecer el primer 

contacto con las personas, estableciendo intervenciones en el ámbito de promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación; desde una perspectiva biopsicosocial 

considerando el trabajo interdisciplinar y con la comunidad, lo que se lleva a cabo en los 

Centros de Salud Familiar (CESFAM). 

Los Trabajadores Comunitarios en Salud (TCS), se definen según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) como: “(quienes)...proporcionan educación sanitaria y 

referencias para una amplia gama de servicios. Proporcionan apoyo y asistencia a las 

comunidades, familias e individuos con medidas preventivas y de salud para mejorar el 

acceso a salud curativa y a los servicios sociales. Crean un puente entre los 

proveedores de salud, servicios sociales y comunitarios; y las comunidades que 

pudieran tener dificultades para acceder a estos servicios”.  

Para el control de la pandemia, siguiendo las recomendaciones impulsadas por la OMS, 

en Chile se ha establecido como eje principal la estrategia de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento (TTA), la cual está a cargo de los establecimientos de APS. Esta busca 

ampliar la cobertura de los exámenes diagnósticos, disminuir el tiempo entre la 

detección del caso y la investigación epidemiológica, identificar y aislar a los contactos 

estrechos de manera oportuna, potenciar el seguimiento de los casos y sus contactos 

estrechos, junto con aumentar la efectividad de las medidas de aislamiento y cuarentena. 

Al inicio del año 2020 se conformó un equipo de gestión del riesgo en la Universidad, el 

cual tiene como objetivo generar estrategias que contribuyan al enfrentamiento de la 
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pandemia. Desde ahí, emerge la solicitud de los CESFAM para el apoyo de la estrategia 

TTA, lo que se condice con el octavo reporte de “Monitorización de la estrategia de 

Testeo, Trazabilidad y Aislamiento en la APS” (Septimo y octavo monitoreo a la 

estra...)el cual indicó que: 37,5% de los centros de APS no lograba realizar la 

trazabilidad a los casos sospechosos de COVID-19; además solo el 25% contactaba 

antes de las 24 horas a los contactos estrechos. 

En ese contexto, emerge desde la Universidad de Chile (UCh) durante el mes de abril 

del 2021, una iniciativa que tiene como propósito apoyar a los centros de salud 

realizando seguimiento y trazabilidad de los casos confirmados, sospechosos y 

probables de COVID-19, en conjunto a sus respectivos contactos estrechos, por medio 

de voluntarios/as ciudadanos/as capacitados/as. 

Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es demostrar el apoyo efectivo que se puede 

realizar a través de TCS en la APS. Como objetivos específicos, se consideran: 

- Conformar un equipo de voluntarios/as ciudadanos/as en el seguimiento de casos y 

contactos COVID-19. 

- Vincular al equipo de voluntarios/as con los CESFAM. 

- Favorecer el compromiso ciudadano en relación con la promoción del bienestar y la 

calidad de vida de la comunidad. 

Metodología 

Durante el mes de abril del 2021 se impulsó una campaña a través de la UCh, en busca 

de voluntarios/as para apoyar en la estrategia de TTA. Tras inscribirse, los/as 

voluntarios/as debieron realizar y certificar el curso de “Seguimientos de casos y 

contactos COVID-19”, de la Universidad John Hopkins, adaptada al español por la 

Escuela de Salud Pública de la UCh, disponible en diversas plataformas. Los 

voluntarios/as fueron organizados/as en equipos de 6-8 integrantes a cargo de un/a 

académico/a, quien cumplió una labor de coordinación; lo que se denominó 

“Cuadrilla”. La que fue asignada a un CESFAM, donde establecieron contacto con 
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el/la encargado/a de epidemiología a cargo de la estrategia de TTA.  

A través de cuentas Skype o por chips telefónicos, otorgados por la Universidad y los 

CESFAM respectivamente, los/as voluntarios/as realizaron diversas labores en relación 

al apoyo de la estrategia según las necesidades manifestadas por cada CESFAM, tales 

como: notificación de PCR, estudio epidemiológico, seguimiento de casos y sus 

contactos estrechos y registro administrativo. Durante el proceso, se contó con el apoyo 

constante del/la académico/a a cargo, manteniendo contacto permanente con el Centro 

de Salud para así resolver y coordinar diversos apoyos en base a las necesidades del/la 

usuario/a, como la emisión de licencias médicas, derivación a urgencias, apoyo en la 

entrega de alimentos, medicamentos y/o materiales de aseo. Por cada usuario/a 

contactado/a se completó un formulario de registro con las labores realizadas y 

dispositivos de apoyo activados. 

Finalmente, se crearon jornadas de capacitación en conjunto con el equipo “APS al día” 

del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la UCh, donde se 

abordaron temas como: síndrome post COVID-19 y rehabilitación por COVID-19, en el 

contexto de cuidados en domicilio post COVID-19; y detección de síntomas de 

empeoramiento de COVID-19. Además, se elaboró un curso de perfeccionamiento de la 

entrevista telefónica en salud. 

Resultados, discusiones y análisis  

Caracterización sociodemográfica, la convocatoria a voluntarios/as “logró” en dos días 

un total de 1.958 inscritos/as y de estos/as el 16,9% (n=332) fueron incorporados/as a 

Cuadrillas. Los/as voluntarios/as se distribuyeron a lo largo del país, donde un 57,6% 

residía en la Región Metropolitana, la mayoría de ellos/as se identificaba con el género 

femenino (78,4%) y según el rango etario el 50% se encontraba entre los 18 a 44 años, 

destacándose la participación de personas con más de 65 años (13,6%). En su mayoría 

no contaban con experiencia en el área de la salud (56%).  

Capacitaciones y certificaciones, de los 1.958 inscritos/as el 17,8% (n=350) certificaron 

su formación en el curso “Seguimientos de casos y contactos COVID-19”, requisito 

para ingresar al voluntariado. Posteriormente, accedieron a otras capacitaciones 
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relacionadas con el rol (45,6% ) y se inscribieron en el curso de perfeccionamiento de la 

entrevista telefónica en salud, actualmente en curso, un total de 82 voluntarios/as. 

Alcance, se recibieron a través de un formulario 38  solicitudes de apoyo del 

voluntariado; 37 CESFAM y del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), 

donde se concretó la labor en 28 CESFAM y en el SSMN, siendo en su mayoría 

pertenecientes a la Región Metropolitana (65,8%) y solo 4 de ellos a la Región de 

Valparaíso. El SSMN realiza el seguimiento a niños/as y adolescentes COVID-19 y 

PIMS. Las primeras instaladas a la fecha están cumpliendo cuatro meses de labor. 

Los/as voluntarios/as esperaron en promedio 3 semanas para ser asignados/as a una 

Cuadrilla y la mayoría de los CESFAM en promedio esperó alrededor de 1 semana en 

recibir el primer contacto con su coordinador/a y como máximo el trabajo de la 

Cuadrilla comenzó 2 semanas después. En su mayoría el motivo de la solicitud se debió 

a la sobrecarga de los equipos de salud de APS. Si bien el total de Cuadrillas activadas 

difiere de las solicitadas, se debe señalar que la no activación se produjo en algunos 

casos por no contar con académicos/as disponibles para ser coordinadores/as y en otros 

por la reticencia de equipos APS a incorporar voluntarios/as ciudadanos/as.  

Motivación, el 65,5% declara ingresar al voluntariado como una forma de 

comprometerse socialmente en el enfrentamiento de la pandemia.  

Tareas y roles, las acciones asignadas por los CESFAM a los/as voluntarios/as fueron 

decididas por los propios centros y acordadas con las/os coordinadores/as. Las 

actividades registradas a la fecha son 15.224, de estas el 40,2% corresponden a 

notificación de PCR negativo, el 59,5% son llamados de seguimiento y el resto de las 

acciones son registros o apoyos administrativos. Cabe destacar que los/as voluntarios/as 

tuvieron la posibilidad de activar dispositivos de apoyo a usuarios/as disponibles en 

cada CESFAM, tales como visita o llamado médico, derivación a servicios de 

urgencias, activación de residencias sanitarias,  gestión de licencias médicas, apoyo de 

trabajadores sociales y/o psicólogos, como también contención emocional y apoyos 

económicos, de alimentos y/o medicamentos, las acciones mencionadas se realizaron en 

el 13% de los llamados. 
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Experiencias, los/as voluntarios/as se vieron enfrentados/as a situaciones difíciles y 

complejas, por un lado las propias de la enfermedad, pero también a las psicosociales de 

los/as usuarios/as, esto generó en algunos un alto estrés emocional contenido por los/as 

coordinadores/as y compañeros/as de Cuadrilla.  

Gestión del voluntariado, se generó convocatoria, difusión, formularios y registros, 

junto con espacios de intercambio y reuniones, con lo cual se logró mantener canales de 

comunicación efectivos con todos/as los/as interesados/as en ser parte del proyecto, 

generando una comunidad activa que participa de las acciones de voluntariado. 

El proyecto ha demostrado con sus resultados ser un apoyo efectivo a los CESFAM, 

pero más allá de los números, ha demostrado un impacto positivo para los/as 

distintos/as participantes de este, a quienes los/as une un objetivo estratégico de 

contención y uno altruista construido día a día. 

Consideraciones  

Durante la implementación de este proyecto se evaluó en forma permanente y 

participativa la evolución de este, generando instancias de retroalimentación 

permanente.  

Se contó con el apoyo y respaldo de autoridades, instituciones y organizaciones de la 

UCh como la rectoría, Facultad de Medicina, Departamento de Atención Primaria y 

Salud Familiar, Departamento de Enfermería y Escuela de Salud Pública y del Colegio 

Médico de Chile a través del Consejo Regional de Valparaíso. 
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Resumo 
 
O silenciamento da parte idosa da população é um processo que se desenvolve de 
maneira discreta dentro de nossos grupos sociais, pouco se discute sobre a valorização e 
participação do passado na construção do novo. Esse sentimento de oposição ao passado 
faz com que os conhecimentos dos idosos sejam desvalorizados, e que a sua 
participação dentro dos espaços de discussão seja quase inexistente. Com o objetivo de 
se posicionar como resistência a essa tendência, o grupo PET Geografia da UNESP de 
Rio Claro decidiu trabalhar os temas anuais com o grupo de idosos do CCI “Mãe da 
Saúde” de maneira crítica, ativa e orgânica, abrindo espaço para que suas contribuições 
fossem valorizadas dentro do meio acadêmico. 

Palavras-chave: PET Geografia; Centro de Convivência do Idoso; Migrações; 

Geografia e Gênero. 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado e implantado no ano de 1979 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

fundamentado no tripé universitário indissociável de ensino, pesquisa e extensão para 

estimular a troca de experiências entre a universidade e a comunidade externa. O grupo 
                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo da Formação da Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de 
Extensão da AUGM.  
2 Estudante do Curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Suzana Geraldo 
Darahem, e-mail: suzana.darahem@unesp.br 
3 Estudante do Curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Aline de Souza 
Ribeiro, e-mail: aline.ribeiro@unesp.br  
4 Estudante do Curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marina de Oliveira 
Gomez, e-mail: marina.gomez@unesp.br 
5 Estudante do Curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Willian Otto Müller 
de Carvalho, e-mail: willian.otto@unesp.br  
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PET – Geografia da UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – Câmpus de Rio Claro (SP), foi criado em agosto de 1994 e desde o início dos 

anos 2000 se organiza em torno de uma temática anual, escolhida previamente no ano 

anterior. Os alunos participantes do grupo dividem-se em comissões específicas para 

trabalharem diversas atividades ao decorrer do ano letivo, com o intuito de atender, 

mais amplamente, às necessidades do próprio curso de graduação. Uma dessas 

atividades é realizada, anualmente, com um grupo de idoso em umas das instituições 

financiadas pelo município de Rio Claro. O Centro de Convivência do Idoso “Mãe da 

Saúde” (doravante CCI “Mãe da Saúde”), está previsto nas leis de Política Nacional de 

Assistência Social e na Política Nacional do Idoso (SÃO PAULO, 2014). O projeto 

surge como um espaço destinado a atividades socioculturais e educativas para idosos da 

comunidade local, atividades são baseadas nas necessidades, interesses e motivações 

dos idosos.  

Com a finalidade de trabalhar as esferas de atuação do programa PET nessa 

instituição, no ano de 2018, o tema abordado no CCI “Mãe da Saúde” foi sobre 

migrações e as influências dos processos de fluxos populacionais na construção do 

espaço intraurbano do município, além de debater os resultados dessa organização 

espacial que podiam ser observados no cotidiano. Já no ano de 2019 a discussão se deu 

a partir das esferas: Geografia e gênero, com enfoque na construção dos papéis sociais 

de gênero e como esse fenômeno podia ser analisado dentro de uma perspectiva 

histórica. 

Neste artigo, serão apresentados alguns dos resultados obtidos a partir da 

realização dessas atividades, bem como algumas reflexões sobre o papel da 

Universidade em relação a valorização de diferentes fontes de conhecimento. 

Objetivos 

O objetivo central deste trabalho é apresentar e discutir parte das atividades que 

foram realizadas pelo grupo PET Geografia da UNESP de Rio Claro, nos anos de 2018 
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e 2019 no CCI “Mãe da Saúde”, localizado no mesmo município. Nosso propósito 

consiste em ressaltar a importância de valorizar e incentivar o debate de diferentes 

temáticas com a terceira idade; além de fomentar a realização da extensão universitária 

com a comunidade local.  

Materiais e Métodos (Metodologia)  

A metodologia utilizada na construção deste trabalho foi dividida em etapas. 

Inicialmente, em conversa com membros ativos e egressos do grupo, coletamos 

informações sobre as atividades que foram realizadas nos anos citados e como a atuação 

do grupo era pensada. Em seguida fizemos a análise dos relatórios anuais, registros 

fotográficos e atas de reunião; os dados coletados foram trabalhados para que, por fim, 

pudéssemos selecionar as referências bibliográficas que alicerçaram a nossa pesquisa e 

que serão apresentadas no decorrer do artigo. Os anos escolhidos trabalharam, 

respectivamente, com os temas de “Imigração” e “Papéis sociais de gênero”, sendo 

assim, nosso referencial teórico foi pensado e selecionado a partir dessas temáticas. 

Resultados, discussão e análises 

 No ano de 2018, o PET Geografia trouxe em sua temática anual as “Migrações”, 

buscando atender a diversidade cultural e um maior aprofundamento sociocultural do 

município Rioclarense por meio dos idosos que frequentavam o CCI. Desse modo, 

trabalhamos a constituição da formação do município com os idosos, por meio das 

origens familiares, as histórias de vida, buscando sempre, utilizar suas histórias, anotar e 

catalogar os países e/ou região das origens familiares. Com isso, apresentamos a eles os 

países que participaram da formação histórica, como chegaram ao Brasil, dados e 

curiosidades, assim como os impactos dos imigrantes na constituição nacional e 

regional país. Por fim, realizamos uma confraternização de nome “Festa das Nações”, 

que tinha por objetivo trazer uma culinária diversificada e típica com base nas origens 

dos idosos e tinha por intuito levar uma experiência nova aos idosos, assim como, criar 

vínculos com suas heranças culturais (CARVALHO et al., 2019). 
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Em 2019, nossa atuação dentro do CCI também foi guiada pelo tema anual que, 

como já mencionado, se concentrou em estudar as conexões entre Geografia e Gênero. 

Como forma de incentivar o debate e a participação, selecionamos temas que podiam 

ser observados em suas relações diárias, como o Dia internacional da Mulher, a Dupla 

Jornada de Trabalho Feminino, Masculinidade Tóxica, as diferenças entre a 

Maternidade e a Paternidade, bem como as idealizações do processo de Envelhecimento 

(TIBÚRCIO; GOMEZ, 2020). A partir da realização de rodas de conversa e dinâmicas 

interativas, refletimos sobre as diferenças socialmente construídas entre os gêneros e 

como podíamos observar esse fenômeno no passado e também na atualidade. Muitos 

conhecimentos e vivências eram partilhados durantes nossos encontros, e o processo de 

ensino e aprendizagem acontecia de forma fluida e inclusiva. 

 Um aspecto importante, que vale salientar, são os resultados obtidos por 

intermédio da parceria entre o PET e o CCI “Mãe da Saúde” (Universidade e 

Comunidade), os quais foram extremamente positivos. A troca sociocultural e de 

experiências pessoais entre os PETianos e os idosos era recorrente em cada encontro, e 

o interesse pelas temáticas escolhidas era notório, uma vez que, os idosos participavam 

ativamente fazendo questionamentos, partilhando suas experiências vividas acerca do 

assunto.  Desse modo, as atividades desenvolvidas junto aos idosos contribuíram para 

uma socialização ou ressocialização, estimulando e mantendo o interesse do convívio e 

da partilha, assim, possibilitando uma troca mútua de conhecimentos e a ampliação do 

universo cultural de todos os agentes envolvidos. 

Considerações  

Em suma destacamos que  o PET Geografia teve um papel pioneiro em relação a 

mudança de perspectiva tida dos senis por outros grupos de extensão, visto que esses 

realizavam atividades envolvendo aspectos da motricidade e cognição; baseados na 

atuação do PET Geografia, os outros grupos repensaram e modificaram o seus 

comportamentos com a terceira idade, na medida em que, obtiveram uma outra visão 

em relação aos idosos: agentes sociais detentores de uma sabedoria gigantesca, que 
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continuam a ser parte fundamental dos processos socioespaciais da comunidade 

Rioclarense. Dessa forma, podemos inferir que, o projeto desenvolvido no CCI “Mãe da 

Saúde” promoveu, não só um acréscimo nas discussões de caráter acadêmico, mas 

também muitas contribuições de caráter pessoal.  
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Resumo  
 
O Cursinho Popular Guimarães Rosa é um projeto de extensão que oferece à 
adolescentes de baixa renda um curso preparatório para o ingresso no ensino superior. 
Com a pandemia, o projeto necessitou reformulação, transformando suas atividades no 
formato à distância. Arrecadou-se fundos e computadores de forma a garantir 
acessibilidade. Iniciou-se um programa de tutoria para acompanhamento da saúde 
mental. Os participantes do projeto eram majoritariamente adolescentes com renda per 
capita familiar menor que 1,5 salário mínimo. A adesão e permanência dos participantes 
decairam ao longo do curso. Apesar da transposição dos problemas de acesso à internet 
e a falta de equipamentos, o desafio econômico de sustentação das famílias por parte 
dos jovens pode representar obstáculo para manutenção dos estudos.  

Palavras-chave: Educação Popular; Cursinho Popular; Extensão; Pandemia 
 
Introdução 

O Cursinho Popular Guimarães Rosa (CPGR) é um projeto de extensão da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fundado em 2019. A proposta do 

projeto consiste em oferecer um curso preparatório para o ingresso no Ensino Superior 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a alunos de baixa renda, provenientes 

de escolas públicas brasileiras. O projeto visa contribuir com a oferta de oportunidades 

de formação pessoal e acadêmica. Até março de 2020, as aulas eram ministradas no 

período noturno. Contudo, devido à pandemia de Covid-19, as atividades presenciais do 
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CPGR foram interrompidas e novas estratégias foram aplicadas, tendo como principal 

desafio a manutenção da qualidade e dos princípios do projeto. 

Objetivos 

Os objetivos deste trabalho são apresentar estratégias de adaptação para extensão 

universitária em tempos de isolamento e distanciamento social e discutir a necessidade 

de manutenção de projetos de inclusão social em tempos da pandemia. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

A partir de março de 2020, o CPGR viu-se imerso em um grande desafio: 

conciliar seus princípios ao cenário da pandemia do SARS-CoV-2. O público alvo do 

projeto é vulnerável per si, e as intervenções tiveram que ser pensadas baseando-se na 

realidade apresentada pelos participantes. O público consiste em adolescentes cuja 

renda per capita familiar não ultrapassa 1,5 salário mínimo e que estão no último ano de 

conclusão do ensino médio em escolas públicas ou que já finalizaram seus estudos, 

também nessas instituições. 

Inicialmente, para traçar o perfil dos alunos, desenvolveu-se um questionário 

semiestruturado para averiguar o tipo de acesso à internet em casa, a posse de 

computadores ou de aparelhos celulares e a necessidade de atividade laboral no 

complemento da renda doméstica. Frente às informações obtidas, várias estratégias 

foram adotadas para transformar o curso no modelo de Ensino Remoto. 

Realizou-se uma campanha de arrecadação coletiva por meio de um 

crowdfunding cujo valor arrecadado foi destinado ao custeio de planos de internet para 

os alunos sem acesso. Paralelamente, uma campanha interna de doação de 

computadores foi desenvolvida para que todos os alunos pudessem usufruir da inclusão 

digital. 
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Todo o conteúdo do cursinho passou a ser ofertado de maneira síncrona de 

segunda a sexta-feira das 18:00 às 22:30. As aulas também ficavam gravadas na 

plataforma Google Classroom para aqueles que não podiam acompanhar o momento 

síncrono. Mensalmente, a equipe pedagógica fazia contato telefônico com cada um dos 

alunos para reafirmar o vínculo afetivo e institucional com o projeto. 

Metodologias mais ativas foram implementadas como a criação de uma gincana 

em que os alunos criavam conteúdo quinzenalmente desde paródias sobre matérias à 

artigos de opinião sobre temas polêmicos, havendo agraciamento das melhores 

produções com livros paradidáticos. 

Por fim, preocupados com a saúde mental dos participantes, foi criado um 

programa de tutoria no qual cada monitor era tutor de 4 ou 5 alunos, oferecendo um 

maior amparo pessoal e a disponibilidade de uma figura de referência. Os tutores 

reuniam mensalmente com psicólogos de apoio do CPGR. 

Resultados 

Os alunos matriculados no CPGR nos anos de 2020 e 2021 tinham entre 16 e 31 

anos, havendo predomínio da faixa etária de 17 e 19 anos, sendo a maioria do gênero 

feminino. A maioria detinha acesso à internet apenas por meio de Wi-Fi, existindo 

também alguns alunos que usufruíam adicionalmente de dados móveis. Em relação aos 

dispositivos utilizados para acompanhar as atividades, a maioria utilizava apenas 

smartphone.   

Em 2020, o CPGR iniciou as suas atividades com 30 alunos. A adesão às aulas e 

às demais atividades propostas pelo projeto decaiu ao longo dos meses, indicando 

tendência à evasão. Apenas 22 dos 30 alunos que se matricularam no início do ano 

terminaram o ano letivo sem se desligarem precocemente do projeto. As vagas foram 

ocupadas por novos alunos. 
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Até meados de julho de 2021 foi verificada a mesma tendência de diminuição da 

adesão dos alunos com o passar do tempo. Dessa vez, 45 estudantes se matricularam no 

CPGR no início do ano.  Já foram registrados alguns desligamentos e tem sido 

perceptível a queda no número de alunos assistindo às aulas, comparecendo às 

monitorias e fazendo os simulados. 

Mesmo diante de todas as dificuldades do contexto, dois alunos foram 

aprovados no vestibular para os cursos de Letras e de Direito, ambos na UFMG. 

Discussão e Análise 

A acessibilidade e a adoção de mecanismos de inclusão ganharam ainda mais 

relevância na pandemia. Pesquisa realizada entre abril e maio de 2020 mostrou que 

apenas 33% dos domicílios brasileiros contavam com computador, celular e acesso à 

internet (UNICEF, 2021). Assim, a distribuição de computadores realizada pelo 

Cursinho Popular Guimarães Rosa foi de grande importância para atenuar tal 

dificuldade que afeta, sobretudo, a população de baixa renda. A estratégia de gravação 

de aulas, para que possam ser assistidas de maneira assíncrona, também se mostrou de 

grande utilidade, contornando momentos de instabilidade no acesso à internet.  

Esse contexto desafiador ganhou ainda o agravante da redução da atividade 

econômica e sua consequente redução ou perda da renda em diversas famílias. Segundo 

pesquisa do Conselho Nacional da Juventude (2020), 49% dos jovens relataram, em 

2020, redução da renda familiar durante a pandemia. Tal realidade pode forçar os jovens 

a entrarem mais cedo para o mercado de trabalho, reduzindo ou até eliminando o tempo 

dedicado aos estudos.  

Há ainda problemas relacionados à saúde mental, pois houve aumento da 

ansiedade e forte preocupação em perder algum familiar para a Covid-19 entre os 

jovens, o que indica maior desgaste e estresse psicológico, afetando negativamente os 

alunos (CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE, 2020). Ações interativas 
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realizadas pela equipe do CPGR como saraus online e a seleção de tutores para uma 

atenção individualizada permitiram um melhor acolhimento dos alunos no cursinho 

popular, mitigando efeitos psicológicos negativos enfrentados durante o distanciamento.  

Considerações  

O CPGR tem por princípio fundamental a defesa da educação pública, gratuita e de 

qualidade para todos. Garantir o acesso à educação pelos alunos matriculados durante a 

pandemia tornou-se um grande desafio. Limitações no acesso à internet e a falta de 

equipamentos puderam ser minoradas com as campanhas de arrecadação realizadas. 

Buscamos também mitigar os impactos da pandemia sobre a saúde mental dos alunos 

com o apoio valoroso da equipe de psicólogos e de tutoria. Entretanto, ainda tivemos 

uma diminuição de adesão dos alunos às aulas e simulados com o passar do tempo. 

Uma das razões citadas para justificar os desligamentos dos alunos é a dificuldade de 

conciliar estudos e trabalho.  Com a pandemia, a crise econômica intensificou-se 

aumentando ainda mais a sobrecarga sobre a juventude brasileira, que precisa trabalhar 

para sobreviver.  
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UFSM Model United Nations (UFSMUN)1 
 

 Thomaz Francisco Silveira de Araujo Santos2; Giovanna Angeloti3 
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  

Resumo simples 
 
O UFSM Model United Nations é o projeto de extensão que representa o Modelo de 
Simulação das Nações Unidas aplicado à UFSM. Corresponde a um evento de extensão, 
organizado por estudantes de graduação e direcionado para demais estudantes de 
graduação e também do ensino médio, com interesse nas pautas contemporâneas de 
política internacional. Neste evento, estudantes se colocam na posição de representantes 
internacionais para conjuntamente pensarem em propostas de resoluções aos problemas 
globais. Cada comitê dialoga com uma temática específica e assim os países 
representados por suas respectivas delegações têm a chance de criar um plano de ação 
para os dilemas propostos pela organização. Partindo dessa proposta, o UFSMUN pode 
ser tanto um evento de extensão quanto um método de aprendizagem ativa.  
 
Palavras-chave:  diplomacia; simulação; debate; organismos internacionais. 
 
 
Introdução 

Inspirado na iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU)5 o UFSM 

Model United Nations busca, por meio da promoção de simulações, ser uma ferramenta 

prática e teórica de conhecimento. Com foco em  aproximar as Relações Internacionais 

do público e desmistificar esse espaço como elitista, por meio da construção de um 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão  
2 Professor adjunto do Departamento de Economia e Relações Internacionais (DERI) da UFSM, doutor 
em Direito (UFRGS), mestre em Relações Internacionais (UnB), bacharel em Direito (UFRGS) e 
coordenador do projeto do UFSMUN. 
3 Graduanda do quinto semestre de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e atual Secretária Geral do UFSMUN.  
4 Acadêmica de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas na Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), Diretora de Marketing do Projeto UFSMUN e Bolsista de Divulgação Institucional 
pelo CT/UFSM e Designer Gráfico. 
5 NATIONS, United, Model United Nations, United Nations, disponível em: 
<https://www.un.org/en/mun>. Consultado em 29 de julho de 2021. 
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ambiente diverso e acessível entre os membros da equipe, os outros projetos de pesquisa 

e extensão e a comunidade. Assim, no UFSMUN estudantes universitários e de ensino 

médio pensam em conjunto as temáticas globais a partir da cooperação, promovendo o 

desenvolvimento pessoal dos envolvidos e incentivando habilidades de pesquisa, 

conversação, debate, redação, pensamento crítico, trabalho em equipe e liderança 

(CARVALHO, 2017. p.62). Além de estimular a prática de negociação e análise do 

sistema internacional como forma de proporcionar uma atuação crítica da sociedade 

civil nas atitudes práticas tomadas pelos Estados (ENGEL, PALLAS, LAMBERT, 

2017).  

Portanto, esses eventos de extensão são lidos como um método de 

aprendizagem, que perpetuam tradição em renomadas universidades internacionais, 

como: Model United Nations of the Far West (MUNFW)6, Harvard National Model 

United Nations (HNMUN)7, Berkeley Model United Nations (BMUN)8 e a Americas 

Model United Nations (AMUN)9, mas que ainda não é amplamente difundido no Brasil.  

Dessa forma, O UFSMUN busca ser pioneiro na popularização das simulações, 

objetivando a construção de uma educação de qualidade no país, a partir de 

metodologias inovadoras de ensino, em que estudantes são capazes de não só aprender 

sobre o cenário internacional, como se sentir parte dele, fazendo de seus estudos 

atitudes e propostas práticas com potencial transformador.  

 

Objetivos 

O Projeto de Extensão UFSMUN, a partir da regulamentação da Associação 

Brasileira de Modelos de Nações Unidas (ABRAMUN), tem como objetivo disseminar 

as práticas de simulação de instituições internacionais. Isto, com a intenção de 

promover uma área prática de integração entre os estudantes universitários e as 

                                                           
6 MUNFW, disponível em: <http://munfw.org/>. Consultado em 29 de julho de 2021 
7 HMUN, disponível em: <https://www.hnmun.org/>. Consultado em 29 de julho de 2021. 
8 BMUN, disponível em: <http://www.bmun.org/>. Consultado em 29 de julho de 2021 
9 AMUN Brazil, disponível em: <https://web.archive.org/web/20140516193407/http://amun.org.br/>. 
Consultado em 29 de julho de 2021 
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comunidades locais, por meio das escolas de Ensino Médio. Proporcionando aos 

secundaristas de instituições públicas a oportunidade de acesso à aprendizagem de 

forma dinâmica. A seguir apresentamos os objetivos específicos, como dispostos no 

projeto de extensão UFSMUN.  

 

Objetivos específicos: 

- Aprofundar conhecimentos práticos e teóricos de instituições de Relações 

Internacionais;  

- Difundir a prática de debates sobre temas de carácter mundial;  

- Desenvolver nos participantes as habilidades de comunicação, oratória, argumentação, 

negociação, trabalho em  equipe e liderança;  

- Promover articulação entre a universidade, seus projetos de extensão ou pesquisa, a 

comunidade local e as escolas secundaristas;  

- Estimular a pluralidade no meio acadêmico;  

- Tornar acessíveis os assuntos relacionados ao cenário internacional, à geopolítica e às 

relações internacionais. 

- Suscitar uma aproximação dos estudos acadêmicos com a sociedade civil;  

- Contribuir para a efetivação de um ensino médio de qualidade no Brasil  

 

Materiais e Métodos  

O UFSMUN abarca e cumpre com as diretrizes e objetivos da Extensão 

Universitária a partir de uma metodologia em três fases. São elas: (1) Ensino, (2) Prática 

e (3) Disseminação do conhecimento. Essas atividades, como demonstraremos, engajam 

os discentes, os docentes e a própria instituição em atividades que visam a ampliação do 

debate e disseminação do conhecimento para a sociedade.  

Para tal fim, nos voltamos inicialmente ao (1) ensino e qualidade da formação, 

em que os membros do projeto são conectados com outras iniciativas de pesquisa e 

extensão em Relações Internacionais, de forma a inteirar-se dos principais objetos de 

estudo do cenário internacional atual. Aqui, os estudantes participam de capacitações 
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internas, palestras com professores convidados, reuniões em parcerias e simulações 

internas.. Para que, a posterior promovam debates acessíveis e de relevância acadêmica. 

Já a segunda fase é de (2) prática, em que as iniciativas de promoção e participação em 

eventos são realizadas, com a produção de conteúdos didáticos e de eventos nas escolas 

e universidades. Nesta fase, há a construção de uma relação entre os estudantes 

universitários e secundaristas, que debatem em pé de igualdade nas simulações em que 

participamos ou promovemos. 

Posteriormente às fases de ensino e prática, partimos para o patamar (3) de 

disseminação do conhecimento. Representando o pilar mais diversificado do projeto, 

em que nos propomos a realizar atividades como: palestras abertas e gratuitas, worshops 

e atividades em escolas de Santa Maria. Nesta fase, os membros UFSMUN levam para 

estudantes fora da graduação os conhecimentos de Relações Internacionais de forma 

acessível, além de promover a prática de MUNs. Em 2019, por exemplo, foram 

promovidas palestras para o Ensino Médio no Colégio Coração de Maria, com os temas 

“Conteúdos de Relações Internacionais no ENEM” e “Crise migratória na América e 

desastres ambientais no Brasil”. Além disso, em 2020, promovemos palestras abertas no 

youtube com a temática “Sustentabilidade através do ENEM”.   

Resultados, discussão e análises 

Quanto aos resultados alcançados pelo projeto podemos destacar: o maior 

envolvimento de estudantes em atividades de extensão universitária; o desenvolvimento 

das habilidades de comunicação, cordialidade, negociação, trabalho em equipe e 

liderança dos estudantes envolvidos; a difusão de debates sobre temas de caráter 

mundial; e o interesse dos estudantes de ensino médio de participarem de iniciativas 

como essa. Resultados expressos por meio das atividades realizadas pelo UFSMUN, 

como a realização, em 2020, das primeiras edições do Expresso UFSMUN, um boletim 

digital sobre Relações Internacionais, que tratou em seus volumes 1 e 2 dos Impactos 

Covid-19 e as políticas empreendidas por diferentes países no que se refere à contenção 

da pandemia, difundido gratuitamente em todas as redes sociais.  
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Além disso, neste mesmo ano, promovemos: (a) um workshop, aberto ao 

público, sobre regras de debate e simulação com a participação de 48 inscritos externos 

ao projeto, (b) uma live sobre a “Carreira e Trajetória na Diplomacia, com Christian 

Bicca Estivallet” compondo um diálogo sobre os processos de seleção para a carreira 

diplomática, contando com 1,5 mil visualizações pelo Facebook. Também realizamos 

(c) a mesa de debate “Novas Perspectivas Regionais sob a Óptica das Migrações”, com 

182 espectadores, (d) o evento de simulação UFSM Model United Nations “A crise 

migratória venezuelana”, no escopo da Organização dos Estados Americanos. E como 

última realização do ano de 2020 preparamos (e) uma aula sobre “Sustentabilidade 

Através do ENEM”, em que os alunos do ensino médio puderam localizar nas edições 

do ENEM temas de Relações Internacionais e Sustentabilidade, com 189 visualizações 

no youtube. Além de nos fazermos presentes nas iniciativas de simulação de outras 

instituições, como a presença da delegação do UFSMUN em 2021 da V Mundo Vagão, 

simulação promovida pelo Colégio Militar de Santa Maria.   

 

Considerações  

Dessa forma, vislumbrando os resultados já obtidos, mesmo em modelo online 

devido a pandemia do COVID-19, esperamos em 2021 nos tornarmos ainda mais 

presentes nos debates sobre projetos de extensão e métodos inovadores de ensino, 

levando a tradição das simulações diretamente para docentes e escolas.  

Já como atividades em desenvolvimento, neste ano, temos nossa participação 

com o “Paralelo 33", projeto de extensão de Relações Internacionais da UFSM, que 

produz podcast sobre temas relevantes do cenário internacional a serem disponibilizados 

gratuitamente. Além da colaboração com o projeto “Pré-Universitário Alternativa”, que 

promove aulas preparatórias para os vestibulares, partindo de um ensino de qualidade e 

sem custo. Podemos pontuar também, a participação na Simulação da União Europeia 

no Brasil (SUEB), com o recebimento de materiais didáticos, participação em palestras 

e debates, contribuindo para a qualidade da formação dos membros. Por fim, 

pretendemos em 2021 atuar mais localmente, em Santa Maria, fazendo ampla presença 
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em escolas com debates em Relações Internacionais e Modelos de Simulação das 

Nações Unidas. 
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Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil 
 
Resumo  
O projeto Sexualidade: Mitos e Verdades é composto por acadêmicos da área de 
ciências da saúde e biológicas, docentes e servidores da Universidade Federal de Goiás.  
Possui 4 oficinas: Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino, Infecções Sexualmente 
Transmissíveis e Métodos Contraceptivos. Como público alvo, a comunidade 
acadêmica e a comunidade não acadêmica goiana e goianiense. Possui uma grande 
quantidade de material didático utilizado nas oficinas. Tem papel transformador de 
realidades socioculturais estando presente em feiras de saúde, escolas públicas e 
privadas e  comunidade em geral, de maneira a contribuir para menor número de 
adolescentes grávidas, viabilizando a relação integradora e transformadora entre a 
Universidade e a sociedade, para que esta seja mais consciente e com escolhas 
saudáveis. 
 

Palavras-chave: adolescência; sexualidade; educação sexual 
 
Introdução 

A adolescência é marcada pela fase do desenvolvimento humano que ocorre 

mudanças físicas e comportamentais, influenciadas por fatores socioculturais e 

familiares, etapa fundamental no processo de crescimento e desenvolvimento (SOARES 

et al., 2008). Adultos deparam-se com dificuldades em orientar os adolescentes e, a falta 

de informação, somada à baixa idade nas primeiras relações sexuais, faz com que os 

jovens se tornem parte do grupo de risco de infecções sexualmente transmissíveis 

(ISTs), fazendo-se necessários estudos voltados para tal problemática. Segundo Vicente  

et al. (2020),  essas infecções quando não detectadas e tratadas podem evoluir para 

complicações graves.  

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão  do V Congresso de Extensão da AUGM. 
2 Gláucia Maria Cavasin Profa Dra da Universidade Federal de Goiás, Coordenadora do Projeto Sexualidade: Mitos e Verdades  
glaucia@ufg.br 
3 Walquiria Arruda Profa Dra do Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular da Universidade Federal de Goiás. 
4 Fernanda Cristina Alcantara dos Santos Profa Dra do Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular da 
Universidade Federal de Goiás. 
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Diante da vulnerabilidade que é o processo da adolescência, principalmente com 

relação a não adoção das práticas seguras relacionadas à  sexo e sexualidade, torna-se 

necessário priorizar ações programáticas voltadas para esse segmento populacional e 

desenvolver estratégias de educação em saúde que possibilitem vincular a informação à 

reflexão, permitindo que o jovem exponha as suas ideias, sentimentos e experiências. 

As situações sociais, econômicas e culturais da atualidade expõem os adolescentes cada 

vez mais precocemente a diferentes valores e comportamentos relacionados com a 

afetividade e a vida sexual ( D´ELBOUX 2015, ANGELO et al. 2021). O conhecimento 

sobre e para o indivíduo adolescente necessita ser construído num ambiente que 

privilegie o diálogo com oportunidades de questionar e analisar situações. Angelo et al. 

(2021), consideram que o diálogo familiar, e a boa qualidade educacional escolar, 

seriam imprescindíveis para a melhoria da sociedade. O desafio do professor ao 

trabalhar o tema, exige que este considere as concepções dos alunos, e se sinta seguro e 

preparado para desenvolver as atividades deste tema polêmico (OLIVEIRA 2009, 

ARAUJO et al. 2021). O presente estudo surgiu da solicitação e da dificuldade do 

professor de ensino fundamental e médio, em abordar o tema para os seus alunos.  

Objetivos 

Os objetivos do presente estudo foram:  Promover aprendizagem entre os alunos 

da UFG e a sociedade, no âmbito da educação sexual, para isso foi realizada  uma 

capacitação teórica dos acadêmicos para atuarem na comunidade por meio da integração 

dos conhecimentos recebidos em: Embriologia, Biologia Celular, Histologia e 

Anatomia, assim como postura, respeito e impessoalidade. Orientar  pais e  professores 

do ensino fundamental e médio sobre a problemática sexo/sexualidade e educação 

sexual. Aproximar acadêmicos da Universidade Federal de Goiás das atividades 

docentes através das 4 oficinas do projeto. Inter-relacionar os projetos de Extensão da 

Universidade dentre eles: Liga Acadêmica de Infectologia e Imunologia (LAINFi) - 

Instituto de Patologia Tropical da UFG e Liga Acadêmica Multidisciplinar de 

Sexualidade Humana (LASEX) – Faculdade de Medicina da UFG. Capacitar 

professores para abordar o tema em sala de aula. Elaborar materiais didáticos para 
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promoção de educação continuada nas escolas da comunidade e para o melhor 

aproveitamento das oficinas. Produzir material de mídias digitais para atingir o maior 

número de pessoas da comunidade. 

 Metodologia 

O Projeto Sexualidade Mitos e Verdades já existe há 16 anos e durante esse 

período, muitos materiais foram adquiridos, para utilização em suas 4 oficinas: 

Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino, Infecções Sexualmente Transmissíveis e 

Métodos Contraceptivos. Dentre esses materiais temos: Microscópio de Luz para 

visualização de espermatozóide, folders, pôsteres do aparelho reprodutor masculino e 

feminino, do ciclo menstrual, álbuns seriados de ISTs,  moldes anatômicos em resina do 

aparelho reprodutor masculino e feminino, maquetes dos principais vetores de doenças, 

próteses anatômicas da vagina e do penis para colocação de preservativo feminino e 

masculino enfim, uma série de materiais que facilitam a explicação o entendimento e a 

interação estagiário-aluno. O Manual:  Sexualidade: Mitos e Verdades, com 93 páginas 

coloridas deixados como contrapartida às escolas e participantes do projeto. Os bolsistas 

PROVEC/PROBEC foram os monitores oficiais, reunindo-se semanalmente  para 

realização do treinamento dos novos acadêmicos, isso ocorreu de 2015 à 2019. Para as 

escolas foi encaminhado o “Termo de Livre Consentimento e Autorização dos Pais” a 

fim de orientá-los para a participação de seus filhos nas oficinas do projeto. Com a 

Pandemia por Covid 19, as visitações nas escolas foram interrompidas.  Em 2019 e 

2020 foram produzidos filmes pelos alunos estagiários e pela coordenação do projeto. 

Resultados 

As oficinas do projeto Sexualidade: Mitos e Verdades, foram desenvolvidas e 

adaptadas segundo metodologia participativa, baseada em técnicas lúdicas, vivências e 

dinâmicas de grupo. O que define cada oficina é sua forma ou proposta de 

aprendizagem compartilhada, por meio de atividade grupal, face a face, com o objetivo 

de construir coletivamente o conhecimento, tornando-se um espaço de reflexão, o que 

permite trabalhar, simultaneamente, os aspectos cognitivos e afetivos da sexualidade, 

lidando, de modo articulado, com ideias, valores, práticas e comportamentos. Os efeitos 
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do projeto na sociedade são visíveis também através dos relatos dos professores e 

coordenadores escolares que constataram a diminuição de gravidez indesejada entre 

seus alunos. O projeto foi até Goianésia realizar um treinamento com alunos do Curso 

de Ciências Biológicas EaD e essa ação foi  expandida para dois trabalhos de conclusão 

de curso de alunos da Biologia EaD/UAB/UFG. O efeito dessa ação vai além, porque 

todos os alunos da EaD eram professores leigos e estavam atuando em sala de aula, 

como consequência, repassaram os conhecimentos adquiridos pelo projeto aos seus 

alunos. Como resultado e principal produto do projeto foi elaborado e impresso pela 

gráfica da UFG,  o Manual:  Sexualidade: Mitos e Verdades, com 93 páginas coloridas e 

tiragem de 1000 exemplares. O Manual contém todo conteúdo abordado nas 4 oficinas,  

e serve de orientação  e material de estudo para os professores. Pelo menos 8 

exemplares são doados para cada escola participante do projeto, sendo dois exemplares 

para a biblioteca. Segundo VICENTE et al., (2020), o conhecimento sobre ISTs dos 

adolescentes pesquisados é escasso, inadequado ou ineficaz, o que corrobora com o que 

foi vivenciado neste projeto. Outro fator positivo a ser ressaltado é que através da bolsa 

do estagiário(a) podemos buscar escolas mais distantes, e encaminhar maior número de 

alunos com ISTs para a LAINFi para devidas providências e cura. As ações em 

associação com as  das Ligas acadêmicas, a participação dos agentes de saúde utilizando 

nossos materiais e a ampliação de material didático, resultados positivos deste projeto, 

além de alta demanda de solicitação. Todas escolas participantes solicitaram retorno e 

passaram a ter sua independência após dois anos da aplicação do projeto, durante o 

período de pandemia desenvolvemos  mídias ou vídeo-aulas sobre o tema sexualidade e 

sexo. Através desse material didático estaremos promovendo uma educação continuada 

nas escolas da comunidade e melhor aproveitamento das oficinas, além de atingir maior 

número de pessoas.  Embora a sexualidade exista e se manifeste desde a infância, é na 

adolescência que os jovens se tornam sexualmente ativos, quer dizer, começam a 

enfrentar novas experiências como  as relações sexuais, com tudo o que elas envolvem, 

gravidez, ISTs, conflitos familiares e amorosos. Quando se trabalha com adolescentes é 

necessário fazer emergir os preconceitos quanto ao gênero na sexualidade, constatá-los 
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e, com isso, auxiliar meninos e meninas a perceber seus direitos e possibilidades e fazer 

suas opções conscientes. Em nossa experiência com pais no EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), comunidade de bairros e junto aos agentes de saúde, os pais se mostraram 

mais abertos ao diálogo com seus filhos. Segundo Fernandes et al. (2012), esses adultos 

do EJA têm o conhecimento da prática, mas pouco conhecimento teórico e científico. 

Sem a intenção de finalizar a discussão, concluímos nossa análise na expectativa de que 

o projeto e as ideias aqui discutidas possam provocar novos estudos e contribuir com 

outras pesquisas que investiguem a importância de projetos educacionais e de saúde, 

voltados aos adolescentes, contribuindo para ações que busquem a melhoria na 

educação brasileira. A produção de materiais digitais tem por objetivo deixar um legado 

às escolas visitadas, tanto para os alunos quanto para a equipe pedagógica. Além disso, 

se espera, com a produção dos vídeos, alcançar escolas rurais e de comunidades em que 

a visitação presencial não se faz possível. 
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Resumo 
 
No Estatuto da Criança e do Adolescente é assegurado, aos adolescentes que cometeram 
atos infracionais, a oportunidade de desenvolvimento e a reconstrução de seu projeto de 
vida. Assim o CSEMC, em parceria com a UFMG, propicia há 16 anos a formação dos 
adolescentes na área de hortaliças e plantas medicinais, O Curso de produção de 
hortaliças e plantas medicinais permite que o adolescente acompanhe projeto produtivo 
do plantio à colheita, com embasamento teórico e prático, permitindo que contribua 
futuramente na segurança alimentar de sua família e oportunidades de trabalho e 
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emprego, além da hortoterapia, como auxiliar na saúde mental. Na pandemia, foi 
empregado o sistema híbrido, com a maioria das ações de capacitação, realizadas por 
acadêmicos de Agronomia, em formato remoto e ações práticas no CSEMC, com apoio 
da equipe local.  
 
Palavras-chave: Inclusão social; Hortaliças; Hortoterapia; Medidas socioeducativas; 

Programa de educação tutorial. 

 

 

Como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), a internação 

em estabelecimento educacional é uma medida privativa de liberdade aplicada quando 

tratar-se de ato infracional cometido por adolescente mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, por 

descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Assim, o 

CSEMC, Centro Socioeducativo em Montes Claros é uma unidade educacional que 

recebe adolescentes em conflito com a lei desde sua inauguração em 2005. Em 2006 foi 

firmada parceria com o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em projeto de extensão 

visando promover a reintegração social, melhorar a autoestima, e dar oportunidade de 

que os adolescentes tenham formação profissional durante o cumprimento das medidas 

socioeducativas (AZEVEDO et al., 2018). Ainda, como parte desse projeto, a 

Hortoterapia ou “horticultura terapia” pode aliviar o estresse, proporcionar o bem estar e 

promover a participação na vida social, ajudando psíquica e fisicamente os praticantes, 

proporcionando ainda diversidade na alimentação e melhoria do valor nutricional 

(SÖDERBACK, 2004). Souza e Miranda (2017) relataram diversas experiências 

brasileiras nesse campo em relação à saúde mental, com claros benefícios aos 

envolvidos. 

O projeto de extensão vem sendo desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial do 

Curso de Agronomia da UFMG (PET-Agronomia), sendo a principal ação o curso de 

Produção de Hortaliças e Plantas Medicinais. Durante a Pandemia, o curso ministrado 

foi alterado para o formato híbrido, envolvendo atividades remotas e presenciais, com 
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apoio da equipe do CSEMC. A metodologia envolve a realização de um curso 

semestral, com 10 encontros semanais dos acadêmicos do PET-Agronomia com os 

adolescentes do CSEMC. Assim, foram realizadas oficinas relacionadas à produção 

agroecológica de hortaliças e plantas medicinais, sem uso de adubos minerais e 

agrotóxicos, envolvendo compostagem (materiais utilizados, importância, composteira 

caseira, etapas para preparação), adubação (como usar o fertilizante produzido pela 

compostagem), produção de mudas de hortaliças e plantas medicinais, plantio direto e 

indireto, utilização de hortaliças na alimentação, controle de pragas (preparo de caldas 

alternativas para o controle de insetos e ácaros), propriedades de plantas medicinais e 

aromáticas e remédios caseiros (chás, xaropes, pomadas etc.).  As oficinas remotas, 

realizadas aos sábados pela manhã, como ocorre há 16 anos, tinham duração de 60 

minutos, sendo repassado material escrito para acompanhamento, embora alguns 

adolescentes portavam dificuldades em ler e escrever.  Os adolescentes são selecionados 

pela equipe pedagógica do CSEMC, com grupos de 10 a 15 pessoas antes da pandemia 

e, agora, passaram a ser oito o número de participantes em função da necessidade de 

distanciamento necessário na sala de videoconferência no CSEMC, para os encontros 

remotos. Após cada encontro remoto com a equipe da UFMG, a equipe do CSEMC 

conduzia atividades práticas no espaço da horta da instituição. A oficina de remédios 

caseiros foi realizada pelos acadêmicos da UFMG de forma presencial.  

Nesse modo híbrido foram realizados dois cursos, sendo que a mudança na metodologia 

da ação de extensão, passando ao sistema híbrido, permitiu a continuidade das 

atividades no CSEMC, de forma ininterrupta, embora com redução do número de 

adolescentes atendidos. Também, ressalta-se o maior envolvimento da instituição no 

processo de formação dos adolescentes, com envolvimento direto da equipe do CSEMC 

na etapa prática, o que não ocorria no sistema presencial. Para os estudantes 

universitários envolvidos houve ampliação na sua formação, possibilitando a realização 

de ações de extensão em formato remoto, sem significativa perda de qualidade, com 

apoio importante da equipe pedagógica do CSEMC. A experiência indica que é possível 

realizar tais atividades em formato remoto em alguns momentos da formação, mesmo 
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após superar a etapa crítica da pandemia e volta às atividades presenciais. A execução 

do trabalho permitiu o empoderamento de toda a equipe envolvida quanto aos 

conhecimentos compartilhados e a troca de saberes, com o saber agronômico acadêmico 

e o saber tradicional dos adolescentes do CSEMC, alguns egressos do meio rural. O 

componente da Hortoterapia se manteve presente pelo fato de continuarem as atividades 

práticas na instituição, ainda que sem o envolvimento direto, na maioria das vezes, da 

equipe da UFMG, contribuindo com a saúde mental em tempos de pandemia. 
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Resumen: La pandemia ha tenido innumerables efectos en la población, entre ellos, la 
creciente demanda de información, lo cual tiene directa relación con el empoderamiento 
ciudadano. Frente a este contexto, surge la iniciativa “APS AL DÍA”, equipo conformado por 
docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Con el objetivo 
de empoderar a la ciudadanía en temáticas de salud, generando un espacio que democratiza el 
acceso a información científico-técnica, de calidad y actualizada, basada en la evidencia, en 
un lenguaje ciudadano y compartida gratuitamente por medio de plataformas online. Las 
temáticas que abarca son variadas y van desde información sobre la pandemia por SARS-
CoV-2 y asuntos relacionados con el cuidado de la salud, hasta la entrega de herramientas 
para el liderazgo y trabajo en equipo en tiempos de crisis. 
 

Palabras-clave: Empoderamiento; Participación; Ciudadanía; Educación; Salud. 
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Introducción: La preocupación de las universidades latinoamericanas por trascender las 

fronteras institucionales, aproximando su labor a distintos sectores de la sociedad, ha estado 

presente desde el siglo XX. Así es como, desde la reforma de Córdoba de 1918 Tulchin 

(1970), se consagran la extensión universitaria y la difusión cultural como tareas 

imprescindibles de la universidad. 

Hoy, a pesar de los grandes avances tecnológicos, aún persiste un acceso desigual a la 

información. Esto provoca que la opinión de la sociedad se construya en base a datos 

entregados por medios de comunicación masiva, fenómeno que incide en la calidad de lo 

comunicado, además de adquirir el carácter de “bien de consumo”. En consecuencia, nace 

una responsabilidad ética y social que hace necesaria la acción territorial de las universidades. 

El acceso a la información es un factor relevante para la generación de ventajas competitivas 

Riaga (2011). Tal afirmación refuerza el rol de las universidades en su función de extensión, 

puesto que facilita la co-construcción de conocimiento en su interacción con el entorno. 

Al comienzo de la pandemia por SARS-CoV-2, existían múltiples dudas y temores por parte 

de la comunidad, relacionadas a COVID-19 así como las medidas de confinamiento y 

autocuidado. En respuesta se comenzó a generar una cantidad importante de información 

repartida en múltiples fuentes y, a veces, expresada en un lenguaje excesivamente técnico. 

Teniendo en cuenta este contexto, surgió la necesidad de sistematizar la información y 

disminuir las barreras de acceso a ella. Inicialmente se realizaron esfuerzos individuales 

mediante la generación y difusión de material audiovisual, por redes sociales (RRSS) 

personales, para luego vincularse con grupos de la sociedad civil. Sin embargo, la necesidad 

de información aumentaba diariamente, por lo que la cobertura se hizo insuficiente. Es así 

como, se convocó a un grupo de profesionales del Departamento de Atención Primaria y 

Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, conformando el 

equipo “APS al día’’, el que inicia su trabajo en mayo del año 2020 motivado por generar un 

espacio de democratización de acceso a la información y de entrega de herramientas prácticas 

respecto al autocuidado, con el fin último de lograr empoderamiento ciudadano en temáticas 
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de salud. 

Considerando la creciente demanda de esfuerzos, es que en noviembre del año 2020, se 

suman al equipo un grupo de estudiantes de pregrado de Medicina de la Universidad de 

Chile, bajo el título de ayudantes, junto a quienes se han impartido nuevas iniciativas. 

Objetivo General  

Favorecer el empoderamiento ciudadano por medio del acceso a información confiable, 

sustentada en aspectos científicos y técnicos. 

Objetivos Específicos: 

1. Democratizar el acceso a información sobre medidas de autocuidado personal, familiar y 

comunitario acorde a la contingencia, bajo un lenguaje simple entendible por la comunidad. 

2. Contribuir con la dirigencia social, el área educacional y las redes intersectoriales en el 

acceso a la información y herramientas para el liderazgo y trabajo en equipo. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Por una parte, el equipo APS al día organizó actividades info-educativas tales como; 

seminarios, cursos y reuniones, cuyas temáticas fueron elegidas según las ideas y sugerencias 

expuestas por la ciudadanía en las encuestas de satisfacción. Las actividades se realizaron a 

distancia, vía plataforma Zoom, y se transmitieron mediante el canal de Youtube APS U 

CHILE. La organización de estas actividades se dividieron en 3 tiempos: pre, durante y post 

transmisión, las que consideraron la planificación y difusión,  transmisión, y evaluación de 

las actividades, respectivamente. 

Por otra parte, se generó información para ser compartida en redes sociales (RRSS), 

infografías, sobre temas contingentes para la sociedad, bajo un fuerte sustento científico y un 

manual para entregar herramientas de autocuidado en pandemia denominado “Cuidándonos 

en comunidad frente a COVID-19”.  
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Resultados, discusiones y análisis  

Las actividades info-educativas abordaron temáticas como: Salud mental; Gestión del Riesgo 

y Emergencias; Duelo; Violencia Institucional; Sabidurías ancestrales; Trabajo en equipo y 

liderazgo; Autocuidado; Síntomas y cuidados de COVID-19; Licencias Médicas, así como un 

seminario para visibilizar el Voluntariado ciudadano de apoyo a la estrategia de Testeo, 

Trazabilidad y Aislamiento. 

En total a la fecha, se realizaron 20 actividades, visualizadas en directo hasta por 300 

personas y en diferido hasta por casi 3000 personas cada uno. El público de alcance estuvo 

dividido entre organizaciones comunitarias, funcionarios/as públicos, trabajadores/as y 

personas naturales de todo el país y el extranjero (Latinoamérica y el continente africano). 

El perfil de los/as participantes correspondió principalmente a personas menores de 54 años, 

destacando el grupo etario entre 25 a 34. La mayoría residentes en Chile, concentrándose en 

las regiones Metropolitana y de Valparaíso. La mayoría se identificó como mujer (79%), 

seguida por hombres y personas no binarias. En cuanto a la ocupación, el 71,7% de los 

participantes eran trabajador/a, seguido por un 8,9% que era estudiante y un 7.6% que era 

jubilado/a. Las ocupaciones eran variadas, destacando el área de salud y ciencias sociales. De 

los/as estudiantes, sobre el 90% estudiaba una carrera profesional de pregrado relacionada 

con la salud, siendo la mitad alumno/a regular de la Universidad de Chile. 

La mayoría declaró participar en los seminarios referentes a COVID-19 y salud mental, 

recibir las invitaciones vía correo electrónico (53,48%) y por propaganda en RRSS (42,8%). 

Con respecto a Instagram (plataforma mediante la cual se publican las infografías), según 

estadísticas del último mes se llegó a 1.851 seguidores, alcanzando 2.460 cuentas con 106 

publicaciones. El perfil de los/as seguidores/as correspondió principalmente a mujeres 

(64,5%) entre 18 y 34 años (77,2%) de Santiago de Chile (63,9%). 

A través de estas actividades, se favorece el empoderamiento y la participación comunitaria. 

Es importante dado el contexto chileno mencionar que, desde el “estallido social”, iniciado en 

octubre del año 2019, la población se involucró activamente en la lucha por sus derechos, lo 
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que se reflejó en el levantamiento de diversas demandas sociales, en parte motivadas por las 

desigualdades en salud. A raíz de la pandemia, esto se vio profundizado, provocando cambios 

en la forma de organizarse. De hecho, según la consulta ciudadana de respuesta comunitaria a 

la pandemia, Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de 

Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera (2020) un grupo 

importante de personas se vinculó a organizaciones comunitarias desde octubre, existiendo un 

segundo aumento de participación tras la crisis social provocada por la pandemia por 

COVID-19. Ejemplo de esto es que el 76,6% (1193 personas) indicó que la organización con 

la cual mantenía un vínculo articuló alguna forma de respuesta a la pandemia. Estas se 

enfocaron en “recolección, compra y distribución de alimentos a nivel comunitario” y en 

“desarrollo de actividades de comunicación y/o educación comunitaria”, seguidas por 

“desarrollo de actividades recreativas, de autocuidado y/o de apoyo a la salud mental”, 

“sanitización de espacios públicos”, “ollas comunes” y “confección y distribución de 

mascarillas”, entre otras respuestas recibidas. Lo anterior, establece que la participación 

ciudadana, es algo deseable por parte de la ciudadanía, y que sus demandas sean acogidas de 

manera integral y con calidad. La participación y empoderamiento ciudadano son, desde la 

declaración de Alma Ata, considerados parte esencial en la salud de las comunidades, tal 

como lo es la estrategia de Atención Primaria de Salud Periago (2007), implementada en 

Chile bajo el Modelo de Atención Integral de Salud Dois et al. (2017) 

 

Consideraciones  

El equipo APS al día está conformado por docentes y estudiantes de salud con alta 

motivación en relación a la educación en salud. El contexto virtual producto de la pandemia, 

fomenta el uso de tecnología, sin embargo, el equipo no cuenta con estudios formales en 

herramientas digitales, por lo que el conocimiento se ha co-construido en base a “ensayo y 

error” y una constante autoformación, tomando en cuenta la retroalimentación recibida 

mediante las encuestas de satisfacción y comentarios por RRSS. 
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Para formar parte del equipo APS al día se requiere responsabilidad y compromiso, ya que al 

no ser un espacio curricular, con tiempos protegidos, se utiliza tiempo libre para mantener en 

marcha el proyecto, lo cual implica organizar, planificar y llevar un orden de las actividades a 

realizar. Por otro lado, es importante generar un ambiente de confianza, donde todo/as se 

sientan cómodo/as y libres de transmitir inquietudes, ideas y emociones, junto con las ganas 

de superarse. 

En cuanto a los resultados, es importante reconocer que puede existir un sesgo, producto de la 

brecha en alfabetización digital existente en Chile, la cual puede influir en el acceso a las 

actividades info-educativas del equipo. Sin embargo, el flujo de preguntas y comentarios 

desde la comunidad, asociado al gran número de visitas en las RRSS, demuestra interés, 

participación y alcance del proyecto. Tomando esto en consideración, esta iniciativa podría 

ser replicada en comunidades con acceso a internet y herramientas digitales, con el fin de 

combatir las desigualdades sociales en salud desde la solidaridad y compromiso ciudadano. 
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Resumo  
A pretensão deste resumo é trazer para o cenário acadêmico reflexões acerca da 
concretização da perspectiva da inclusão e dos direitos humanos no campo educativo, a 
partir da situação das pessoas que se encontram na prisão. Como integrantes do Projeto 
Inspira e do Programa de Extensão Educação Inspirando Vidas temos nos perguntado 
sobre as vidas que se encontram na prisão e os impactos das ausências da mãe e do pai 
na vida das crianças. Nesse resumo, nossas reflexões se atém ao campo da educação 
enfatizando a necessidade de diálogos acerca da universalidade dos direitos humanos e 
das contribuições dos estudos decoloniais sobre este tema. 
 
Palavras-chave: Educação; Sistema Prisional; Direitos Humanos 
 
 
Introdução 

As universidades se organizam através de diferentes políticas institucionais para dar 
conta de sua tarefa de ensinar, de pesquisar e de mostrar a incidência local.   A Política 
de Extensão da UFSM é composta de diretrizes, objetivos, eixos e linhas de extensão 
que orientam o fazer extensionista. No capítulo II -  artigo 4, que dispõe a respeito das 
diretrizes e objetivos é possível compreender que a extensão se organiza enquanto 
movimento no campo do saber, na formação acadêmica e apresentando os impactos na 
sociedade, isto é, transformações. Nessa direção, a tarefa docente centra sua atenção na 
perspectiva da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Integrar esses 

                                                           
1 O título deste trabalho é da poesia de autoria de Maria Júlia Callegaro Valente. Tomamos emprestada 
esta frase para as reflexões deste resumo. 
2 Trabalho apresentado no Eixo 4 - Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão. 
3 Dra em Educação. Professora do Centro de Educação da UFSM. Coordenadora do Programa de 
Extensão Educação Inspirando Vidas e integrante do Projeto Institucional Inspira. Líder dos grupos de 
estudos e pesquisas feministas El@s e Metamorfose. 
4 Mestre em Educação Técnica e Tecnológica - CTISM/UFSM. Integrante do Projeto Inspira e do grupo de 
estudos feministas El@s. 
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elementos durante a formação acadêmica é uma articulação necessária, pois une o saber  
acadêmico e técnico, apresenta os desafios do contexto, tendo no horizonte a incidência, 
a transformação social. Esses movimentos são de ambas as partes (docentes e discentes) 
e precisam dialogar com as teorias que se ocupam com a universalização dos direitos e 
com a justiça social. A política de extensão prevê impacto e transformação social a 
partir da inclusão de grupos sociais, tendo em vista “à formulação, implementação e 
acompanhamento das políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento local, regional 
e nacional. (art 4-inciso V)”. Nesse sentido, a Política de Extensão motiva os diferentes 
saberes para que se articulem e se transformem em projetos e programas para dar a sua 
contribuição acadêmica e social no seu contexto local. É evidente que para transformar 
realidades é necessário ação coletiva. Igualmente importante é a formação acadêmica 
que dialoga com as demandas  da realidade e pergunta sobre as desigualdades, as 
violências, pela falta de garantia de direitos para todas as pessoas.  

Nessa perspectiva, o Programa de Extensão Educação Inspirando Vidas (2019-2021) 
buscou apoio institucional para implementar suas ações extensionistas e possibilitar que 
estudantes das diferentes áreas do conhecimento pudessem construir suas aprendizagens 
e contribuir socialmente envolvendo-se com a temática prisional, especificamente com 
mulheres e crianças.  

Lembramos que fomos atravessadas pela pandemia do coronavírus e isso modificou o 
planejamento para 2020 e 2021. Todas as atividades presenciais foram suspensas. 
Realizamos, em 2019, as leituras previstas e os dois encontros com as mães e as 
crianças. Em 2020 refizemos o planejamento de ação. As reuniões do grupo de 
estudantes se manteve virtual e realizamos rodas de conversa mensal com temas afins a 
partir de agosto de 2020.  Esses movimentos se constituíram no fazer extensionista 
possível diante da realidade de pandemia que o mundo está vivendo.  

A temática prisional se insere num campo muito melindroso e pouco debatido no 
contexto acadêmico e na educação de um modo específico.  Reúne temas como crime, 
prisão, violência, segurança, punição  e são extremamente complexos. De um modo 
geral, o senso comum junta esses elementos  na ampla esteira dos julgamentos e numa 
perspectiva hierárquica e colonial, não abordando  os impactos do capitalismo, do 
racismo e do patriarcado na produção das violências e crimes. 

Entendendo a urgência e a necessidade de estudos e de aprofundamentos acerca desse 
tema complexo, mas muito presente na sociedade e na vida das crianças que têm a mãe 
e o pai presos, cabe à educação se ocupar com tal temática. 
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Os estudos decoloniais trazem uma importante contribuição para questionarmos as 
estruturas  de dominação coloniais que têm estruturado o pensamento e o modo de ser  
social, hieraquizando pessoas, saberes e  poderes numa lógica de dominação. Nessa 
lógica, a maioria das pessoas são dispensáveis dos direitos humanos e a dignidade é 
restrita para alguns poucos. 

Nessa direção, Thula Pires ao falar sobre colonialismo, questiona 

  Há uma crítica vigorosa aos padrões de normalidade que 
definiram até então “os de dentro” e os “outsiders”. Nesse sentido, é explicitada a 
vinculação entre colonialidade/modernidade e as hierarquias raciais, de gênero, 
religiosas, de normalização da sexualidade e de apropriação da natureza que se 
impuseram no continente americano desde o século XV. (PIRES, 2020, p.307) 

A perspectiva dos estudos decoloniais traz para esse tema específico muitas questões 
que merecem aprofundamento.  Entendemos que a formação acadêmica a partir das 
demandas sociais que o Projeto Inspira nos apresenta, nos desassossega e desafia a 
educação a pensar acerca da aplicação no cotidiano escolar, a urgência da perspectiva 
ética que a inclusão dos direitos humanos nos trazem. Pleiteia-se com os 
questionamentos teóricos que sejamos capazes de lutar pela vida digna, garantia 
política, econômica, social, cultural e jurídica (pessoal e institucional) para que a 
igualdade aos bens necessários para o bem viver possa acontecer. 

Sabemos que a jornada é longa e muito estudo se faz necessário ainda. Nesse resumo, 
trazemos o cenário da extensão e as possibilidades de formação. 

Nessa linha, ressaltamos esses objetivos do Programa Educação Inspirando Vidas  

- oportunizar espaços formativos para docentes e estudantes sobre o sistema 
prisional feminino e a situação das crianças com mães presas; 

- efetivar atividades conjuntas com a Susepe acerca das escolas em que as 
crianças das maẽs presas estão matriculadas; 

- oferecer oficinas de aprofundamento do tema do Programa. 

Nesse período de pandemia, nossa metodologia apoiou-se em reuniões quinzenais de 
estudos; rodas de conversa com temáticas do programa;  compilação de um 
documentário reunindo as aprendizagens de estudantes e professoras acerca do projeto e 
do tema;  organização de oficinas com escolas parceiras para estudos da temática do 
Programa. 
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Resultados, discussão e análises 

Os resultados são parciais e tiveram a influência da pandemia. Atividades com as 
mulheres, visitas às famílias, conversa com escolas no interstícios dos encontros do 
Projeto Inspira foram alterados e impossibilitados de acontecer por conta  da pandemia. 
Por outro lado, a reinvenção virtual se mostrou um potencial de possibilidades para o 
Programa seguir andando apesar da pandemia. Os encontros virtuais mostraram que o 
tema merece um diálogo mais estreito com a educação. Sistema prisional, infâncias e 
direitos humanos são temas que exigem questionamentos e aprofundamentos das 
reflexões à luz da teoria crítica e decolonial. 

 

Considerações  

Pode-se constatar que o Programa de Extensão tem dialogado com o tema prisional, 
infâncias e mulheres a partir das mais diversas perspectivas. Entrelaçar educação 
inclusiva e direitos humanos nesse tema produz muitos desassossegos. Entendemos que 
questionar a realidade social a  partir desses aspectos é tarefa da educação. A teoria 
crítica e decolonial  têm denunciado as estruturas de poder dominantes e que vigoram 
desde há muito tempo e que precisam ser desarticuladas. Reafirmamos a urgência e 
necessidade de ações coletivas que se juntam para desarticular as opressões de gênero, 
classe e raça que se desdobram em muitas outras opressões na vida social. As 
considerações foram preliminares nesse resumo, mas seguimos as pesquisas. A 
caminhada é longa, mas necessária!! 
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Resumen 
Este Proyecto tiene como meta articular Educación, Salud y Responsabilidad, con el 
accionar mancomunado de odontólogos, estudiantes, docentes, padres y niños. Las 
actividades de años anteriores fueron evaluadas y permitieron reducir la enfermedad de 
caries por medio de tratamientos preventivos, lo que demuestra el impacto de la 
campaña de salud bucal y de la prevención en sus estadios iniciales. Es un trabajo 
interdisciplinar porque en ella participan profesionales de la Facultad de Odontología, 
odontólogos, docentes de la escuela, docentes y auxiliares de distintas asignaturas y 
módulos junto con alumnos de la carrera, no docentes y tutores de la escuela. A la 
escuela asisten niños con capacidades diferentes, es una población que no cuenta con 
cobertura de obra social.  

 
 

                                                           
1  Eje 4 - Formación de ciudadanía, derechos humanos e inclusión 
2Docente Extensionista. Directora del Proyecto, Profesora Adjunta Dedicación exclusiva Asignatura 
Odontología Integral Practica Profesional Supervisada. pavaculik@odn.unne.edu.ar 
3 Co Directora del proyecto, Docente Extensionista, Auxiliar Docente dedicación simple, Asignatura 
Odontología Integral Practica Profesional Supervisada. ksvollmann@odn.unne.edu.ar 
4 Profesora Titular dedicación simple Asignatura Odontología Integral Practica Profesional Supervisada. 
Docente extensionista. jhgamon@odn.unne.edu.ar 
5 Docente extensionista, dedicación exclusiva. Desarrolla actividades como Director, codirector e 
integrante de proyectos de extensión. mvera@odn.unne.edu.ar 
6 Docente extensionista, dedicación simple. Desarrolla actividades como Coordinador de Equipos de 
Salud,  Codirector e integrante de proyectos de extensión. lromero@odn.unne.edu.ar 
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11 Alumno extensionista jnnp_89@hotmail.com 
12 Alumna extensionista 
13 Personal no docente integrante del equipo de extensión. 
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Palabras-clave 
 
Prevención; Promoción; Educación para la salud. 
 
 
Cuerpo del trabajo 
 
 
Introducción 

Debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado en el todo el territorio 

nacional y las diferentes medidas emanadas de los Gobiernos provinciales y la propia 

Universidad, las actividades presenciales en las Instituciones Educativas fueron 

suspendidas y reemplazadas por estrategias de enseñanza mediante el uso de 

plataformas y herramientas virtuales, asociando la innovación pedagógica con la 

tecnológica.  

En este contexto, se readecuaron las actividades que permitieron el desarrollo de 

contenidos de enseñanza. 

Las actividades de extensión, se adecuaron por tal motivo  nos contactamos con los 

directores del establecimiento donde se desarrollan las actividades y propusimos 

trabajar en equipo desde la virtualidad, a través del uso de watsap, enviando videos 

educativos, proponiendo reuniones por videollamadas o Google Meet y 

comprometiéndonos a  enviar  los cepillos dentales, pastas dentales, jaboncitos, barbijos 

y souvenirs para cada niño a la Directora del establecimiento siendo ella la persona 

encargada de entregar a los alumnos de la institución. 

Las actividades que se desarrollaron en el proyecto comprendieron diferentes momentos 

o módulos, que requirieron cada uno diferentes acciones:  

a)-Módulo Educativo: 

b) Módulo Preventivo de motivación 
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Objetivos 

Objetivo General 

● Promover en los niños hábitos de salud y lograr que adquieran técnicas de 

higiene correctas acordes a su edad. 

 

 

Objetivos Específicos 

● Diferenciar los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos 

● Reconocer la presencia del biofilms dental. 

● Realizar una correcta técnica de higiene oral. 

● Realizar correcto uso de barbijos y lavado de manos 

● Conocer el agente caudal de Covid-19, las barreras de prevención.  

 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Las actividades que se desarrollaron en el proyecto comprendieron diferentes momentos 

o módulos, que requirieron cada uno diferentes acciones, fueron desarrolladas bajo 

modalidad a distancia, entregando material didáctico impreso a cada niño, con temas 

abordados, y actividades para afianzar la comprensión de los mismos. 

a)-Módulo Educativo: El componente educativo del Plan consistió en formar a los 

docentes, padres y alumnos en agentes multiplicadores, respecto a la Salud Bucal 

concientizándolos acerca de:  

• La importancia de concurrir por lo menos una vez al año al consultorio odontológico 

del CAPS  

• La necesidad de una dieta equilibrada.  

• Un cambio de actitud respecto a los hábitos de higiene bucal. Enseñanza de técnica de 

cepillado, uso de hilo dental.  

La importancia de la Higiene de manos en épocas de pandemia. El por qué del uso 

obligatorio del barbijo, sus funciones. 
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Los recursos que  se utilizó  fueron  maquetas, confección de láminas, elaboración de 

material impreso y  multimedial para las charlas. 

Todo esto  permitió y facilitó la comprensión de los temas a abordar. 

Se elaboraron  los souvenirs, que fueron enviados a los destinatarios. 

b)- Módulo Preventivo -Motivación - -Asesoramiento dietético: consejo sobre dieta, 

empleo de sustitutos. -Recitación.  

En este módulo se elaboró material para motivar a los niños con los temas de enseñanza 

de higiene bucal, higiene  de manos, uso de hilo dental, uso de barbijo. La importancia 

de una  alimentación saludable. Enseñanza de la técnica de cepillado de acuerdo a la 

edad,  uso de hilo dental y crema dental. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

Los resultados son parciales porque está en ejecución el proyecto.  

      Se ha logrado formar  agentes de Salud bucal que actúen como agentes 

multiplicadores  sobre todo en su ambiente familiar.   

   Se obtuvo la participación de los destinatarios activamente en este programa y un 

cambio de actitud en el cuidado de su propia salud.                                                                              

  La transformación social, y la modificación de hábitos de vida para preservar y 

mantener la salud. 

Se ha realizo especial énfasis en cuanto a las medidas de prevención sobre Covid-19, los 

niños han trabajado sobre cuadernillos, completando las actividades. 

      Buscamos la disminución de  enfermedades producidas por el biofilms dental (caries 

y gingivitis) por medio de acciones de promoción y prevención de la salud. 

Los datos obtenidos son: 

1) Cuantas veces cepilla sus dientes? 

Promedio de Frecuencia de cepillado de 1 a 2 veces por día el 80 % de la población. 

3 veces por día el 19% de la población. 

Nunca el 1 % de la población no se cepilla. Grafico 1 

2)  Utiliza alguna técnica de cepillado?  
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El 95 % no utiliza técnica de cepillado dental. 

5 % afirmo usar una técnica de cepillado. Gráfico 2 

3) Utiliza pastas fluoradas?  

El 90% afirmó usar pastas con fluor 

El 10 % no sabe. Grafico 3 

4) Utiliza Hilo dental para su higiene?  

El 80% no usa hilo dental para su higiene bucal. 

El 5% utiliza palillos. 

El 15 % no sabe. Grafico 4 

Presentar los resultados obtenidos con base en la investigación destinada a la 

elaboración del trabajo y reflexionar sobre ellos, planteando la discusión hacia el 

conocimiento ya disponible. 

Los resultados obtenidos demuestran la importancia de concientizar a la comunidad 

escolar acerca de los hábitos de higiene y la prevención de enfermedades a nivel bucal y 

general, por ello la significancia de continuar realizando actividades de extensión en la 

comunidad de La Verde. En concordancia a lo que expone Cárdenas y cols. factores 

como pobreza y no acceso a servicios de atención odontológica en estadios precoces del 

curso de la enfermedad ejercen una influencia desfavorable para la salud bucal y general 

de los individuos. 

 

Figura 1: Frecuencia de cepillado 
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Figura 2: Utillización de técnicas de cepillado 

 
 

Figura 3: Utilización de pastas fluoradas 
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Figura 4: Utilización de hilo dental 

  
 

 

Figura 5: Actividades impresas enviadas y realizadas por los niños destinatarios 
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Figura 6: Entrega de cepillos dentales, pastas dentales y material didáctico 

 
 

Consideraciones   

En relación a los resultados parciales obtenido, hemos ido realizando ajustes en cuanto a 

los conocimientos, actitudes y prácticas que pretendemos que nuestra población 

destinataria logre incorporar. Fue una experiencia nueva en cuanto a la metodología 

porque siempre realizábamos las actividades de manera presencial, esta nueva 

modalidad nos ha dado nuevas satisfacciones. 
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Estudio epidemiológico de enfermedades gastrointestinales y promoción 

de salud en niños de la ciudad de San Luis, Argentina  
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Resumen 

Estudiantes del último año de Licenciatura en Bioquímica (FQByF-UNSL) elaboramos un 
proyecto acerca de las enfermedades gastrointestinales bajo el marco de la asignatura 
“Taller: Salud Pública y Epidemiología desde la Bioquímica Clínica”. Sus objetivos 
implican adquirir bases epidemiológicas, concientizar en la importancia de la prevención, el 
rol del bioquímico en la comunidad, entre otros. Se realizó un relevamiento en un barrio de 
ciudad de San Luis, Argentina. Se ejecutó un estudio epidemiológico y actividades de 
promoción de la salud, en una población pediátrica. Los resultados obtenidos indicaron una 
alta prevalencia de desórdenes gastrointestinales, identificando al consumo de alimentos y 
bebidas como principal causa. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y advertimos 
la importancia del intercambio con la comunidad. 

Palabras clave: Epidemiología; Promoción de la Salud; Diarrea; Población Pediátrica 

Introducción 

En Argentina, la posición adoptada con respecto al concepto de salud y su aplicación en el 

niño, se resume en el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios sanitarios.” 
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Las enfermedades gastrointestinales son el segundo tipo de trastornos más frecuentes en la 

infancia, solo superadas por las respiratorias. Cursan clínicamente con anorexia, náuseas, 

vómitos, hemorragias digestivas, diarrea y/o estreñimiento (Godínez-Oviedo., 2017).  

Se define diarrea como la excreción excesiva de heces. Es causada por agentes infecciosos, 

intolerancia a los alimentos, drogas o enfermedad intestinal (Riverón Corteguera., 1999). 

Según informe reciente de la OMS, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor 

causa de muerte en menores de 5 años, cobrando la vida de 1,5 millones de niños cada año. 

Por otra parte, es señalada en el mismo informe, como una de las principales causas de 

malnutrición en este grupo (Corral-Terrazas y col., 2002). 

Conocimiento popular en la salud y enfermedad gastrointestinal 

En la población infantil, reconocer signos y síntomas por parte del entorno familiar o 

escolar es fundamental para la detección precoz de enfermedades potencialmente mórbidas 

(prevención secundaria de la salud). Además, los conocimientos de los padres en tareas 

como: manipulación, preparación y conservación de los alimentos, y la comprensión de 

conceptos como prácticas higiénicas, cadena de frío e intoxicación alimentaria son 

necesarios en lo que respecta a prevención primaria de la salud (Vignolio y col., 2011).  

Promoción de la Salud 

La promoción de la salud es una estrategia definida como: “el proceso que proporciona a 

los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre 

su propia salud y así poder mejorarla”. Mientras que la prevención se refiere al control de 

las enfermedades poniendo énfasis en los factores de riesgo y poblaciones de riesgo; la 

promoción de la salud está centrada en ésta y pone su acento en los determinantes de la 

salud y en los determinantes sociales de la misma. 

Las actividades realizadas en la asignatura “Taller: Salud Pública y Epidemiologia desde la 

Bioquímica Clínica” de la Licenciatura en Bioquímica suponen un ejercicio interesante 

para la formación del alumno. En la misma, el estudiante es desafiado a confeccionar y 

ejecutar un proyecto, con miras a enfrentarse a una problemática de salud local.  
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Objetivos 

Reunir datos epidemiológicos respecto a casos de alteraciones gastrointestinales 

presentados en el barrio José Hernández de la Ciudad de San Luis, en el último trimestre 

del año 2019. 

Recolectar información acerca del estado del conocimiento y costumbres del núcleo 

familiar respecto a prevención primaria de enfermedades gastrointestinales en la niñez. 

Identificar las principales causas que inciden en la prevalencia y frecuencia de los 

trastornos gastrointestinales. 

Implementar tareas o actividades para difundir en la comunidad información sobre causas y 

medidas de prevención de enfermedades gastrointestinales que afectan la salud del niño. 

Materiales y Métodos 

Se confeccionó una matriz de priorización de problemas y un “árbol de ideas” como parte 

de las actividades propuestas por la asignatura. 

Se realizó una encuesta epidemiológica (Godínez-Oviedo., 2017) a padres de niños entre 6-

12 años pertenecientes al Barrio José Hernández de la Ciudad de San Luis, Argentina 

(n=30), durante el último trimestre del año 2019. La misma fue aprovechada como un 

espacio de intercambio inicial con los miembros de la comunidad. Los datos recolectados 

fueron clasificados y analizados, haciendo hincapié en prevalencia, frecuencia y causas. 

Basados en dichos datos, se distribuyeron folletos que sintetizan las causas mas frecuentes 

y las principales medidas de prevención de problemas gastrointestinales. 

Resultados, discusiones y análisis 

Los resultados más relevantes del estudio epidemiológico se presentan a continuación: 
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Como es esperable, la población estudiada presentó una alta prevalencia de cuadros 

gastrointestinales. En su mayoría, con una frecuencia de una vez al año. Los encuestados 

expresaron que tanto bebidas como alimentos sólidos fueron sus principales causas. 

Es conocido que muchos agentes infecciosos se transmiten por vía fecal-oral, siendo los 

alimentos reservorios claves de estos. Así, una etiología infecciosa es altamente probable 

(Peranovich., 2019). Los agentes infecciosos mas frecuentes que afectan a la población en 

estudio son Giardia lamblia, Enterobacterias y Rotavirus (Molina y col., 2019).  

El Programa Global para el Control de las Enfermedades Diarreicas (OMS) recomienda 

para el manejo en el hogar: a) ofrecer líquidos en mayor cantidad de lo usual; b) continuar 

la alimentación habitual durante el episodio diarreico, ofreciéndola con mayor frecuencia; 

c) aumentar las cantidades de alimentos en la etapa de convalecencia, y d) orientar a los 

padres para acudir al médico cuando aparezcan signos de alarma de la enfermedad.  

Consideraciones 

En líneas generales, los objetivos planteados fueron alcanzados satisfactoriamente. Los 

estudiantes adquirimos nuestras primeras herramientas en la elaboración de proyectos 

relacionados a prevención y promoción de la salud. 

Durante la ejecución de las actividades, notamos la importancia del intercambio 

bidireccional entre el profesional de la salud y la comunidad a la que pertenecemos, con el 

fin de visibilizar sus inquietudes y problemáticas.  

En vista de la prevalencia hallada, es menester realizar un estudio con una población 

mayor, ampliando el recurso humano, mejorando las herramientas y planificando proyectos 

que promuevan la prevención de salud desde el hogar.  
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Resumo 
 
Este texto apresenta as ações extensionistas realizadas por acadêmicos e professores do 
Laboratório Lúdico Pedagógico. Com a suspensão das aulas presenciais as atividades 
extensionistas foram redirecionadas para dar prosseguimento nos projetos 
desenvolvidos pelo LALUPE da Universidade Estadual de Ponta Grossa. As ações 
tiveram como objetivo propor estratégias de ensino para promover a inclusão 
educacional dos alunos do ensino fundamental por meio da elaboração de produtos 
educacionais, de forma remota com a utilização de plataformas digitais. As ações 
extensionistas foram realizadas a partir de uma nova dinâmica que provocaram 
mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas dos professores da rede pública, a partir 
da utilização de recursos digitais e online em seu planejamento. 
 
Palavras-chave: Extensão; Inclusão; Estratégias; Escola. 

 

 

Introdução 

Este texto apresenta as ações extensionistas realizadas no contexto de isolamento 

social pelos acadêmicos e professores participantes do Laboratório Lúdico Pedagógico. 
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No cenário mundial a pandemia ocasionada pela proliferação do SARS-CoV-2 

provocou mudanças drásticas na sociedade para contem e minimizar os riscos causados 

pelo vírus.   

Com a adoção de medidas de proteção, distanciamento e isolamento social as 

instituições educacionais, principalmente, na esfera do ensino superior suspenderam as 

atividades realizadas com a comunidade nos projetos de extensão. Concomitante, com a 

suspensão das aulas foi necessário redirecionar as ações extensionistas e adotar 

estratégias remotas para dar prosseguimento nos projetos desenvolvidos pelo 

Laboratório Lúdico Pedagógico – LALUPE da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

Brasil.  

 

Objetivos 

Identificar as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos do sexto ano do 

Ensino Fundamental da rede pública nas áreas de linguagem e matemática; 

Propor estratégias de ensino que promovam a inclusão educacional dos alunos que 

apresentam defasagem na aprendizagem, por meio da elaboração de produtos 

educacionais. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

O Projeto Intensificação da Aprendizagem visa identificar as principais 

dificuldades de aprendizagem dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental da rede 

pública nas áreas de linguagem e matemática e propor estratégias de ensino para 

promover a inclusão educacional por meio da elaboração de produtos educacionais 

redirecionou suas ações de forma remota, por meio de plataformas digitais, 

desenvolvendo as seguintes atividades com os acadêmicos: revisão bibliográfica de 

temas relacionados ao projeto: alfabetização, dificuldades de aprendizagem, ludicidade; 

estudos relacionados a estratégias para auxiliar no processo de aprendizagem, 

levantamento de material bibliográfico, jogos online, sites educativos.  
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Com o levantamento desse material os acadêmicos organizaram textos 

instrucionais destinados aos professores e alunos e disponibilizaram na página oficial do 

LALUPE. Numa segunda etapa envolvendo a comunidade (professores e alunos) foram 

planejadas e organizadas oficinas pedagógicas sobre a utilização desses recursos 

(Educaplay, Escola Game e jogos online). As oficinas estão sendo realizadas pelos 

acadêmicos de modo síncrono com os professores, no decorrer dos meses de maio a 

novembro deste ano e disponibilizadas no Canal do LALUPE no Youtube.  

Desta forma, os vídeos produzidos são disponibilizados e acessados quando 

necessário por professores e acadêmicos dos cursos de licenciatura possibilitando a 

consulta pública. As ações desenvolvidas neste contexto utilizando estratégias e 

recursos de forma remota, síncrona e assíncrona, permitiu envolver um maior número 

de participantes, sendo perceptível pelo número de acessos no Canal do LALUPE. 

 

Resultados, discussão e análises 

Resultados recentes das pesquisas que elaboraram o estado da arte sobre a 

produção acadêmica relacionada a dificuldades de aprendizagem constataram que a 

maioria dos estudos parte das concepções do professor e convergem na tentativa de 

conceituação das dificuldades de aprendizagem (OLIVEIRA; MENEZES, 2012). Por 

outro lado, a maioria dos professores apontam as dificuldades de aprendizagem como 

sendo de origem cognitiva, caracterizando tais estudantes como lentos, desatentos e/ou 

com alterações cognitivas; alguns apontam fatores sociais, psicológicos e sociais 

(OLIVEIRA, SANTOS, ASPILICUETA E CRUZ, 2012).  

Outros pesquisadores apontam também que há um número muito grande de 

crianças encaminhadas para atendimento médico, diagnosticadas pelas escolas como 

tendo algum tipo de problema. Entretanto, a maioria delas não apresenta nenhum tipo de 

anormalidade, necessitando apenas de uma metodologia diferenciada capaz de 

proporcionar uma aprendizagem mais eficaz (Bossa, 2002). Seabra e Capovilla (2011) 

apontam que os fracassos na aprendizagem têm relação com os fracassos do ensino, ou 

seja, a escola utiliza um modelo teórico conceitual e metodológico que mantém a 
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preservação do fracasso escolar, com índices alarmantes e persistentes, especialmente 

dos processos de alfabetização da população brasileira. 

Muitos alunos apresentam dificuldades no decorrer da aprendizagem e não 

conseguem finalizar a etapa de ensino devido a esses problemas. Essa constatação é 

perceptível tanto para os profissionais da educação quanto para as famílias dos alunos e, 

portanto, busca-se melhorar a prática pedagógica e consequentemente, a aprendizagem. 

 No início do ano letivo de 2020 a equipe do Núcleo Regional de Educação de 

Ponta Grossa solicitou a formalização de parceria, por meio do Laboratório Lúdico 

Pedagógico da Universidade Estadual de Ponta Grossa/UEPG, para o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa e extensão que possibilitassem a oferta de cursos de formação 

continuada aos professores para oportunizar estratégias pedagógicas diferenciadas aos 

alunos que apresentam baixo desempenho escolar. Conforme dados fornecidos no site 

da SEED/PR os indicadores educacionais apontam que no sexto ano 10,30% dos alunos 

são reprovados, destes 5,60% são aprovados por Conselho de Classe. A nota do IDEB 

referente a 2017, para os anos finais do Ensino Fundamental, continua com um índice 

abaixo do esperado (4,6), pois o estado não atingiu a meta e não alcançou o índice de 

6,0 previsto para este período. O desafio que se apresenta para os professores e gestores 

educacionais é garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado a 

idade/série. 

Tratando de ações extensionistas observou-se durante a realização resultados que 

diretamente possam provocar mudanças na realidade social e educacional dos alunos 

atendidos, bem como identificar mudanças na prática pedagógica dos professores 

participantes. Para os acadêmicos do Curso de Licenciatura contribuirá para o 

fortalecimento da formação inicial por meio do contato direto com a realidade da 

Educação Básica, articulando a teoria com a prática social. 

 

Considerações  

As ações extensionistas foram realizadas a partir de uma nova dinâmica, em um 

contexto de ensino remoto, no qual acadêmicos e professores foram desafiados a 

1817



                              

 

encontrar estratégias e buscar soluções para contribuir com a aprendizagem dos 

estudantes da rede pública. Tratando de ações extensionistas constatou-se que 

diretamente os resultados podem provocar mudanças qualitativas nas práticas 

pedagógicas dos professores da rede pública, a partir da utilização de recursos digitais e 

online em seu planejamento. Para os acadêmicos do Curso de Licenciatura contribuiu 

para o fortalecimento da formação inicial por meio do contato direto com a realidade da 

educação básica, bem como a possibilidade de se utilizar recursos digitais no 

planejamento didático.    
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Resumo 
 
Este texto apresenta os resultados das ações realizadas no projeto de extensão Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), desenvolvido no período de 
2013- 2018 em parceria com o Ministério da Educação. O projeto foi realizado com 
professores dos anos iniciais com foco na área de Alfabetização e de forma 
interdisciplinar com os demais componentes curriculares. Buscou-se como ponto de 
partida o estudo teórico na perspectiva de possibilitar uma prática pedagógica 
consciente, crítica e emancipatória. Os procedimentos metodológicos adotados 
nortearam o estudo de modo que permitisse ao professor o repensar dos conteúdos, para 
que fossem trabalhados de forma contextualizada, onde o ensino fosse permeado pelo 
lúdico e garantisse o direito à aprendizagem dos alunos. 
 
Palavras-chave: Extensão; Inclusão; Alfabetização; Direito à Aprendizagem. 

 

Introdução 

Os indicadores que avaliam a qualidade no ensino brasileiro, aliados às 

pesquisas e estudos, demonstram as deficiências e dificuldades no processo de 
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escolarização das crianças brasileiras (ANGELUCCI; KALMUS; PAPARELLI; 

PATTO, 2004), sejam elas ocasionadas por razões clínicas, pedagógicas ou sociais. Os 

dados alarmantes também se revelam por meio do resultado das avaliações externas à 

escola, como os dados divulgados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – 

SAEB, demonstrando o nível de dificuldades dos alunos das escolas públicas do país.     

O ensino de língua portuguesa, nos últimos anos, vem passando por mudanças 

cruciais quanto aos objetivos a serem alcançados e quanto à própria delimitação dos 

eixos a serem contemplados. No entanto, os resultados educacionais mostram-se 

insatisfatórios até mesmo em relação ao domínio dos alunos em capacidades básicas, 

como a compreensão do sistema de escrita. 

Dado o contexto de exclusão/inclusão dos alunos que apresentam distorção 

idade-série e a importância que a educação assume neste processo, uma vez que a 

escolarização e o analfabetismo configuram-se como índices de desenvolvimento 

humano, a atuação em projetos em parceria com escolas públicas instigou a refletir 

sobre a desigualdade social, seu impacto na rede estadual e sobre alguns desafios 

inerentes à prática pedagógica com vistas à superação deste quadro. O foco nesta 

pesquisa foi investigar o processo inclusivo na sala de aula de alunos com dificuldades 

em aprendizagem na área da linguagem e da matemática.  

A maioria das matrículas está concentrada no Ensino Fundamental (79,6% em 

escolas públicas), o contingente de alunos atendidos na escola pública, aliada a 

defasagem idade-série, exige uma mudança de postura de toda a comunidade escolar. 

Essa mudança exige a utilização de Tecnologias Assistivas que proporcionem a 

implementação de princípios democráticos, de forma que possa possibilitar 

oportunidades de acesso, permanência e sucesso do aluno, por meio do respeito à 

diversidade e ao ritmo de aprendizagem do aluno.    

O projeto atende as necessidades e expectativas de aprofundamento das 

temáticas propostas, na qual preza pela formação continuada dos profissionais da 

educação, constituindo-se como um espaço de formação permanente para melhoria do 
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processo de aprendizagem. Realizando pesquisas, palestras, grupos de estudos, 

seminários, fóruns visando estimular o debate e a busca por um ensino de qualidade. 

 

Objetivos 

Oportunizar formação continuada orientada para o diagnóstico de cada sala de aula e 

oferecer ao professor amplo repertório de práticas pedagógicas no campo da 

alfabetização e do letramento, permitindo-lhe intervir claramente para ajudar o aluno a 

superar obstáculos e progredir na compreensão do funcionamento do sistema de escrita, 

de modo que oportunize e garanta o direito à aprendizagem.   

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo e explicativo, portanto, de 

cunho qualitativo. Para atingir os objetivos propostos buscou-se compreender a 

complexidade da problemática evidenciada na pesquisa, analisar e identificar os 

processos dinâmicos vividos pelos sujeitos da pesquisa, aprofundando as 

particularidades dos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem no contexto da educação inclusiva, relacionando o tema 

às correntes teóricas escolhidas para essa análise. Além da revisão bibliográfica e 

pesquisa de campo a equipe do programa adotou a sistemática de encontros semanais 

para planejamento. 

A equipe de formadores do PNAIC/UEPG foi composta por professores da área 

de Pedagogia, Letras e Matemática e uma coordenadora geral. Foram realizadas 

reuniões semanais com toda a equipe para estudo e planejamento das formações e 

atividades que foram propostas para os professores cursistas. Devido a distância de 

muitos municípios e a dificuldade de acesso, a formação é realizada em dois polos: 

Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. 

Nas formações foram utilizados materiais elaborados pelas Instituições de 

Ensino Superior e convidados pesquisadores das áreas para aprofundar as questões 

discutidas. Tais materiais foram trabalhados, não como manuais, receitas, que retiram a 
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autonomia dos professores, mas, contribuem para que os professores iniciem pelas 

questões teóricas e metodológicas abordadas e planejem e elaborem novas propostas 

formativas para trabalhar com os professores alfabetizadores nos municípios. 

Foram trabalhados os seguintes temas: A organização do trabalho escolar e os 

recursos didáticos na alfabetização. A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de 

Alfabetização. Leitura e Escrita na Educação Infantil. Ser docente na Educação Infantil: 

entre o ensinar e o aprender. Ser criança na Educação Infantil: Infância e Linguagem. 

 

Resultados, discussão e análises 

O ensino de língua portuguesa, nos últimos anos, vem passando por mudanças 

cruciais quanto aos objetivos a serem alcançados e quanto à própria delimitação dos 

eixos a serem contemplados. No entanto, os resultados educacionais mostram-se 

insatisfatórios até mesmo em relação ao domínio dos alunos em capacidades básicas, 

como a compreensão do sistema de escrita. 

O projeto atende as necessidades e expectativas de aprofundamento das 

temáticas propostas, na qual preza pela formação continuada dos profissionais da 

educação, constituindo-se como um espaço de formação permanente para melhoria do 

processo de aprendizagem. Realizando pesquisas, palestras, grupos de estudos, 

seminários, fóruns visando estimular o debate e a busca por um ensino de qualidade. 

Pode-se inferir, por meio de relatos escritos e apresentados nos seminários pelos 

professores, que o programa contribuiu para o enfrentamento dos problemas que 

envolvem o ensino da leitura e da escrita, pois tais profissionais apontam os avanços, as 

dificuldades e as possibilidades de mudanças nas práticas realizadas pelos professores 

alfabetizadores nos municípios. Destaca-se, dessa forma, a importância da formação 

continuada de professores alfabetizadores, pois se percebe que o programa contribuiu 

nas práticas pedagógicas e didáticas e no repensar da prática docente. Outra questão 

muito importante é a troca de experiências entre os professores, o momento de 

discussão a partir dos temas trabalhados. 
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Considerações  

A formação continuada de professores alfabetizadores, sem dúvida, é essencial 

para contribuir na qualidade da educação pública. Entretanto, é importante ressaltar que 

não existe a possibilidade de garantia que tais programas garantam que todas as crianças 

serão alfabetizadas ao término do programa. 

Os problemas educacionais que vividos hoje, são devido ao déficit educacional, 

que é resultado de décadas de descaso, de políticas públicas descontínuas e de verbas 

insignificantes destinadas a educação.   

Nesse sentido, ressaltamos a formação continuada de professores como um 

direito garantido pela LDB 9394/1996, e que esta formação seja realizada pelas 

instituições de ensino superior públicas no país.  
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Resumo 
 
Vinculado ao Centro Cultural da UFRGS, Lixo não é lixo: reciclando práticas e ideias é 
um projeto que reúne um conjunto de atividades com o propósito de colocar em diálogo 
distintas possibilidades de pensar e produzir cultura, ancoradas na solidariedade, na 
sustentabilidade e na responsabilidade individual e coletiva. A produção e o destino de 
resíduos sólidos e não sólidos e seus impactos no mundo são o tema central das ações 
propostas pelo projeto com o intuito de abrir a reflexão e a busca por caminhos de 
enfrentamento à geração infinita de lixo na universidade e na cidade de Porto Alegre. 
São diversas atividades, como mesas redondas, exibição de filmes, workshops e 
performances com diferentes protagonistas da comunidade acadêmica e extra-
acadêmica: terceirizados, coletores urbanos, recicladores, pesquisadores e artistas. 
 
Palavras-chave: Universidade; Reciclagem; Lixo urbano; Sustentabilidade; Educação 
Ambiental 
 

Introdução 

A pandemia de COVID-19 alterou profundamente nossos modos de vida e a forma 

como nos relacionamos com o planeta. O conceito de distanciamento social inaugura 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão. 
2  Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, coordenadora do grupo de 
pesquisa Cnpq Poéticas da Participação. Coord. Projeto Lixo não é lixo.  email: claudia.zanatta@ufrgs.br 
3 Estudante de doutorado em Poéticas Visuais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Participante do grupo de pesquisa Cnpq Poéticas da Participação. email: cristianoindicefoto@gmail.com 
4 Graduada em Artes Visuais e estudante de Licenciatura em Dança-Esefid UFRGS. Aluna-bolsista do 
Departamento de Difusão Cultura/Centro Cultural da UFRGS. email: ellen.kambara@gmail.com. 
5Doutora em antropologia pelo PPG em Antropologia, UNICAMP; Técnica em Assuntos Educacionais da UFRGS. 
Coordenadora do Núcleo Educativo do DDC/Centro Cultural. email: giuliadasilva@gmail.com 
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um paradoxo caro à vida coletiva e suas relações. A crise sanitária nos impõe não 

somente um esforço no sentido de buscar novos meios de produção cultural, mas 

também nos conduz a uma constante reflexão sobre os fundamentos e o alcance das 

nossas ações no que se refere a como desperdiçamos boa parte dos bens que geramos 

atualmente, sejam eles materiais ou imateriais.  É nessa perspectiva que surge o projeto 

Lixo não é lixo: reciclando práticas e ideias, conjunto de atividades com o propósito de 

colocar em diálogo possibilidades de pensar e produzir cultura, tendo como eixos a 

solidariedade, na sustentabilidade e na responsabilidade individual e coletiva.  

 
Figura 1. Capa do website do projeto Lixo não é Lixo: reciclando práticas e ideias, 2021. 

 

Objetivos, Metodologias e Desenvolvimento do Projeto 

O Centro Cultural da UFRGS6 é um espaço que vive da proximidade de pessoas, de 

ideias e de variadas expressões artísticas. Ele congrega atividades oriundas dos 

                                                           
6 Situado em prédio histórico do campus central, o Centro Cultural possui múltiplos ambientes (cada um 
deles identificado com nomes de árvores brasileiras) para realização de exposições, workshops, recitais, 
espetáculos, debates, estabelecendo relação entre universidade e comunidade. Sua gestão está sob 
responsabilidade do Departamento de Difusão Cultural (DDC) da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS. 
Site do Centro Cultural da UFRGS:  https://www.ufrgs.br/difusaocultural/centrocultural/ 
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diferentes campos do conhecimento que constituem a universidade, colocando distintas 

perspectivas em diálogo. A partir desta vocação em estabelecer redes entre os espaços 

universitários em sua diversidade, o Centro Cultural se propôs a iniciar em 2021 uma 

série de ações visando a educação ambiental tanto no âmbito acadêmico como no extra-

acadêmico, na cidade de Porto Alegre. A produção e o destino de resíduos sólidos e não 

sólidos e seus impactos no mundo são o tema central das atividades propostas em Lixo 

não é lixo com o intuito de abrir a reflexão e a busca por caminhos de enfrentamento à 

geração infinita de lixo na universidade e na cidade de Porto Alegre. As ações 

compreendem mesas redondas, exibição de filmes, workshops e performances com 

diferentes protagonistas da comunidade acadêmica e extra-acadêmica: terceirizados, 

coletores urbanos, recicladores, pesquisadores e artistas. 

Dentro da perspectiva de pensar o manejo do lixo dentro e fora da Universidade e como 

a academia pode contribuir para o diálogo ampliado entre comunidade acadêmica e 

sociedade, foram realizadas ao longo de 2021 duas mesas redondas virtuais com 

transmissão online. A primeira, teve como título O que parece lixo transforma: 

universidade, cidade e reciclagem7. O encontro apresentou um panorama histórico do 

pensamento e das ações para um manejo sustentável do lixo produzido na cidade de 

Porto Alegre. “O lixo é apenas um sintoma de uma sociedade que produz coisas que não 

consegue dar utilidade”, afirmou Francisco Milanez durante o encontro. A mesa trouxe 

um resgate das iniciativas voltadas ao manejo de resíduos sólidos e meio ambiente ao 

longo das últimas três décadas e um questionamento sobre como nossos hábitos de 

consumo influenciam na quantidade lixo que geramos. Somos todos responsáveis.  

                                                           
7  Participaram dessa mesa Fernando Fuão, professor da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Francisco 
Milanez, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, e Rejane Tubino, 
professora do Departamento de Metalurgia da UFRGS. O encontro pode ser visto no link https:// 
www.youtube.com/watch?v=sY8J5aeL1Cg. 
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A segunda mesa intitulou-se A Reciclagem na Lei - Lixo na rua tem Dono?8  e discutiu 

a legislação federal e municipal que regulamenta a atividade de catadores em Porto 

Alegre. “A gente nota, aqui em Porto Alegre, uma política pública errática. Hoje os 

catadores não são mais assistidos sob a perspectiva da assistência social e passam a ser 

tratados como unidades de produção. Aí a legislação cai em cima deles de uma maneira 

absurda”, apontou durante o encontro a promotora pública Anelise Steigleder. 

A abertura de cada encontro, em geral, ocorre mediante a mostra de um vídeo de artista 

voltado ao tema ambiental. Exemplo é o vídeo Caçamba9, de Eduardo Srur. Intervenção 

realizada no Ceagesp - maior central de distribuição de alimentos da América Latina - o 

trabalho questiona o modelo de produção e desperdício de comida. O vídeo aponta para 

uma realidade: o Brasil perde 60% dos alimentos desde sua origem no campo até a mesa 

do consumidor.  

 
Figura 2. Fotograma do vídeo Caçamba, de Eduardo Srur, 2016. 

O projeto Lixo não é Lixo se desenrola no tempo. Partindo de uma proposição inicial - 

mostras de vídeos, mesas de debate, edital - a programação se constrói a partir do que se 

apresenta como necessidade da sociedade em relação com a universidade. Nessa 

perspectiva, teremos ainda uma série de vídeo-oficinas com artistas e uma mesa 
                                                           
8 Os debatedores foram o catador autônomo Jorge Fagundes, o ativista Paulo Guarnieri e Annelise 
Steigleder, promotora do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Vídeo disponível em https://www. 
youtube.com/watch?v=dHQ_i3DqSV0&t=5s. 
9 Trabalho disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uH14aiFXBxA&t=2s. 
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enfocando o tema das mulheres na reciclagem, trazendo questões de gênero na coleta e 

reciclagem de resíduos em Porto Alegre. Outra contribuição que faz parte do projeto se 

intitula Conversa Museu de Resgates, um encontro com o fotógrafo e papeleiro Jacson 

Carboneiro, que mantém em casa, na Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre, um museu 

de objetos coletados nas ruas.  

Por fim, com o objetivo de envolver a comunidade discente da universidade, lançamos o 

edital Concurso de Design do Centro Cultural da UFRGS. O concurso se destina a 

selecionar dois projetos de criação de coletores de resíduos sólidos – recicláveis e não 

recicláveis – para as áreas interna e externa do Centro Cultural e é voltado para 

estudantes de graduação10.  

Considerações Finais 

 Atualmente não é possível se pensar em cidade e universidade sem pensar em como 

lidamos com a temática do lixo. Nossos espaços são comuns e o gesto de qualquer 

habitante afeta o sistema como um todo, embora, na maior parte das vezes, não 

percebamos seu impacto. 

Mesmo tendo uma das legislações mais avançadas no que se refere ao tema ambiental, o 

contexto brasileiro necessita de ações que sensibilizem a sociedade para os usos e 

descartes corretos dos resíduos produzidos. Neste cenário, a universidade pública tem 

um papel de extrema importância não somente na discussão da temática como também 

na pesquisa de alternativas ecológicas e na disseminação de práticas que minimizem os 

impactos gerados pelo modo como consumimos e descartamos. As ações articuladas no 

projeto Lixo não é lixo: reciclando práticas e ideias indicam que conectar atividades 

entre os campos da arte, ecologia, cultura e pensar conjuntamente com a sociedade 

(associações comunitárias, poder público, comunidade acadêmica, população em geral) 

                                                           
10 Com resultado previsto para 06 de dezembro de 2021, os projetos selecionados serão desenvolvidos ao 
longo de 3 meses em 2022. Edital disponível em:  https://www.ufrgs.br/difusaocultural/lixonaoelixo/ 
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é um dos caminhos no sentido de alterar hábitos, perspectivas e de assumirmos a ética 

do cuidado e da responsabilidade ambiental. 
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Resumo 
 
Com o pressuposto de que é possível suscitar a memória coletiva sobre a relação entre os 
seres humanos e a terra, permitindo o conhecimento das características culturais de 
populações tradicionais, este trabalho busca levantar o direito de existir na morte de 
comunidades quilombolas de Caçapava do Sul - RS. O trabalho faz parte de um Projeto 
de Ação de Extensão que está alinhado com as prioridades do Geoparque Caçapava 
Aspirante UNESCO trabalhando com a visibilidade de grupos da sociedade considerados 
minorias, neste caso os remanescentes de antigos quilombos da localidade denominada 
Picada das Vassouras, buscando promoção de inclusão e cidadania ao divulgar os 
documentos e espaços de morte dessas comunidades.  
 
Palavras-chave: Quilombos; Geoparque Caçapava do Sul;  Inclusão; Memória; Morte. 

 

 

Introdução 

Os quilombolas de Caçapava do Sul têm sintomas dos fatores estruturais por sua 

origem e raça. A discussão do tema morte e morrer nos cemitérios rurais retoma esta 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 4 – Formação de Cidadania, Direitos Humanos e Inclusão do V Congresso de Extensão 
da AUGM.  
2 Professora da Universidade Federal de Santa Maria vinculada ao Departamento de Arquivologia, Doutora, 
coordenadora do projeto. email: fernanda.pedrazzi@gmail.com  
3 Professor da Universidade Federal de Santa Maria vinculado ao Departamento de Direito, Doutor, vice-coordenador 
do projeto email: zecamoura@hotmail.com 
4 Estudante do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, Bolsista Geoparques/PRE/UFSM 
email: gabsspat@gmail.com  
5 Estudante do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, Bolsista Geoparques/PRE/UFSM 
email:  sofiasimoneguerra@gmail.com  
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problemática e permite que seja conhecida a existência desses espaços cemiteriais 

localizados em Picada das Vassouras, naquele município gaúcho. Este trabalho atende ao 

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 10, de Redução das desigualdades 

pois todos têm direito à memória de sua comunidade, seja ela qual for.   

No território sobre o qual incide a proposta à UNESCO de candidatura como 

Geoparque Caçapava do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, existe, pelo menos, 

quatro localidades rurais identificadas como sendo remanescentes de antigos quilombos. 

Dessa forma, este projeto de ação se enquadra nas prioridades do Geoparque Caçapava 

Aspirante UNESCO (de acordo com Anexo I da Chamada 07/2021/PRE/UFSM 

GEOPARQUES) com o item 8 ali elencado “Valorização das minorias” uma vez que 

trabalha com a visibilidade de grupos da sociedade considerados minorias, neste caso os 

quilombolas de Caçapava do Sul os integrando à sociedade com reconhecimento de suas 

raízes e identidade. 

 

Objetivos 

 O objetivo geral do trabalho realizado é o de identificar, registrar e publicizar os 

documentos/espaços de enterramentos das comunidades quilombolas de Picada das 

Vassouras, em Caçapava do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, de modo a promover 

a inclusão e a cidadania para estes atores sociais. 

 Como objetivos específicos estão: identificar, mapear e georreferenciar cemitérios 

- ou espaços equivalentes – utilizados por comunidades de quilombos; resgatar, compilar, 

reproduzir, organizar e publicizar os documentos referentes à morte e enterro de membros 

de comunidades remanescentes de quilombos; criar um evento online sobre os achados 

do projeto em campo voltado a discutir este tema, levantando questões funerárias de 

tradição, cultura, identidade, memória e patrimônio em consonância com as novas 

tecnologias.  
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Materiais e Métodos   

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho de extensão inclui a 

revisão bibliográfica sobre os temas quilombo, terra, escravos, espaços e documentos de 

morte. Nos próximos meses deverá ocorrer a visitação in loco dos espaços de 

enterramento localizados na zona rural para que possa ser realizado o 

georreferenciamento dos cemitérios e a captura de fotografias no espaço. Também está 

prevista a análise documental em instituições de memória e registro civil e religioso e o 

contato com sujeitos da comunidade remanescente dos quilombos envolvidos.  Para 

encerrar as atividades, um evento divulgará os achados em seu desenvolvimento, 

preferentemente online, caso a Pandemia de Covid 19 ainda estiver sem controle. 

 

Resultados, discussão e análise 

 

De modo geral, as comunidades quilombolas estão sempre situadas em áreas 

pequenas, de difícil acesso e com declividades acentuadas, o que ocorre, quando da 

instalação como quilombo mesmo, como forma de esconderijo e defesa, e no pós-

Abolição por serem consideradas inúteis para atividades produtivas, como escarpas, 

terrenos alagados ou matas fechadas, e foi nestes territórios que, muitas vezes, depois de 

uma vida de muitas dificuldades, enterraram seus antepassados. 

  A dificuldade em termos de acesso físico - e mesmo nos aspectos intelectual e 

jurídico - conformam um manto de invisibilidade a encobrir o passado – e o presente, 

também - das comunidades afro-brasileiras, especialmente na região sul do país, em face 

das levas migratórias, notadamente europeias, razão pela qual pretende-se recuperar a 

memória dos antepassados dos atuais moradores da localidade denominada Picada das 

Vassouras (composta por quatro comunidades), no interior do município de Caçapava do 

Sul (RS), por meio da identificação de documentos e dos espaços de enterramentos 

1832



                              

 

relacionados à morte de quilombolas, registrando-os e divulgando como forma de 

preservação da cultura destes grupos.  

O processo de regularização fundiária das áreas quilombolas de Caçapava do Sul 

encontra-se tramitando de forma bastante lenta. Desde o advento da Constituição Federal 

de 1988, por força do artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - 

ADCT, uma série de normas foi sendo editada, muitas de natureza setorial, como aquelas 

referentes à saúde e educação, ficando a questão territorial – fundiária - praticamente 

paralisada em função da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 3239, cujo 

desfecho – no sentido da constitucionalidade do Decreto Federal nº 4.887/03, somente no 

final de 2018 foi proferida.   

Nenhuma das políticas setoriais poderá se efetivar, em níveis satisfatórios, sem 

que o aspecto territorial esteja definido, já que a relação das populações tradicionais com 

a terra perpassa aspectos da vida e da morte. A demanda de titulação das terras das quatro 

comunidades certificadas e remanescentes de quilombos da localidade de Picada das 

Vassouras, em Caçapava do Sul (RS): Rincão Bonito, Quebra Canga, Seivalzinho e 

Faxinal, não inclui os cemitérios do Seivalzinho e do Passo do Souza. O primeiro deles 

se encontra no meio de uma lavoura de arroz (área seguidamente inundada pela irrigação 

ou cheia do Arroio Santa Bárbara) e já está desativado. Já o segundo, apesar de estar em 

uso, encontra-se em quase abandono. 

Boa parte da memória da existência dos antepassados quilombolas, pioneiros da 

luta pela terra na região de Caçapava do Sul, se encontra em cemitérios precários, e hoje 

localizados em meio a lavouras, como que acontece no Seivalzinho e no Passo do Souza, 

respectivamente – onde, segundo alguns descendentes contam, eram enterrados “em pé” 

ou amontoados, sem identificação, seja para caber mais corpos, seja para evitar visitas e 

homenagens. Este é o caso do primeiro, Seivalzinho; ou com lápides improvisadas, 

carcomidas pelo tempo, ao lado de túmulos monumentais, como o do Coronel Romão 

Xavier, neste último, o de Passo do Souza. 
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Como não se cogita mexer no terreno e trasladar ossadas que ainda estejam nestes 

locais, entende-se que os campos santos são espaços que urge preservar como patrimônio 

cultural que são, já que não se encontram em áreas a serem tituladas (em caso de ser bem 

sucedida a proposta administrativa de titulação dos 86 hectares que corresponderiam a 

Picada das Vassouras), e legalmente, são considerados bens de interesse público, mesmo 

que situados em imóveis privados, especialmente aqueles secularizados a partir do 

advento da República, o que justifica o trabalho que vem sendo realizado. 

 

Considerações 

 

Espera-se que o desenvolvimento pleno do projeto de extensão, com a colaboração 

de dois professores da UFSM e dois estudantes bolsistas Geoparques/PRE/UFSM e de 

instituições que atuam junto à UFSM e à comunidade de Caçapava, contribua com a 

valorização das minorias quilombolas e para a candidatura a Geoparque de Caçapava do 

Sul por meio da identificação e registro de documentos e espaços de morte e o acervo 

funerário encontrado sobre estas comunidades. O evento que apresentará os resultados 

deste projeto, não apenas para estes e outros grupos quilombolas como também para a 

comunidade em geral, pode ser, também, um incentivo a desenvolver outros projetos em 

territórios próximos no RS. Pensa-se que estes são elementos culturais importantes que 

agregam na discussão sobre cidadania e inclusão e que podem, inclusive, despertar 

interesse enquanto atrativo turístico nestas regiões na medida em que representa a 

passagem do homem pelo território, sua ocupação e permanência. 
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Resumen  

La descentralización, mediante un modelo innovador que consistió en la regionalización, fue 
uno de los ejes principales de la Segunda Reforma de la Universidad de la República (Udelar). 
En este marco, la Red de comunicación de la Udelar en el interior se creó como estrategia 
transversal, horizontal y de coordinación. Así se generaron espacios de trabajo específicos para 
abordar las distintas realidades locales y regionales, y realizar acciones concretas de difusión 
unificadas. Este modelo de comunicación en Red es innovador dentro de la Udelar y este 
trabajo colaborativo permitió generar productos comunicacionales concretos, originales y de 
carácter multimedia, que posibilitan optimizar los recursos económicos y humanos. Las TIC 
han favorecido el accionar de la Red permitiendo que sus integrantes dispersos en el territorio 
puedan avanzar en los objetivos y las actividades planificadas.  

 
Palabras-clave 

Comunicación; red; descentralización; territorio; universidad. 

Introducción 

La Red de comunicación de la Udelar en el interior está integrada por comunicadores y 

comunicadoras de los Centros Universitarios Regionales (Cenures) y de la Comisión 

Coordinadora del Interior (CCI) de la Udelar. Lion (2017) plantea que en contextos más 

reducidos, como puede ser una universidad pública, emerge la oportunidad de gestar redes con 

colegas dispersos en el territorio o en el continente. Este espacio permite trabajar de forma 

conjunta para definir estrategias de comunicación que se basan en las pautas que guían el plan 

de acción de la política de descentralización y regionalización de la Udelar. 

Considerando que la Universidad de la República  ha tenido un crecimiento exponencial en el 

interior, planificado con un modelo descentralizador innovador, es que se entiende necesario  

abordar los aspectos comunicacionales de manera coordinada, integrados a la Udelar como 

institución unitaria extendida en todo el territorio nacional. El crecimiento vivido en los últimos 

años se refleja en el aumento de las carreras de grado y posgrado; en el número de estudiantes 

en los Cenures Litoral Norte, Este y Noreste; en las obras e infraestructura; y en la generación 

de nuevas investigaciones y conocimientos. Aspectos que,  a su vez, inciden en el desarrollo 

de cada región.  
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Rizo (2006) define a las redes como “formas de interacción social, espacios sociales de 

convivencia y conectividad. Se definen fundamentalmente por los intercambios dinámicos 

entre los sujetos que las forman. Las redes son sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a 

conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas” (p.1). 

En este sentido, los diferentes perfiles de los integrantes de la Red y el apoyo de las TIC 

permiten la adecuación de las estrategias de comunicación, resignificando su existencia y 

potenciando el trabajo profesional en virtud de la complementariedad de perfiles 

comunicacionales. Asimismo, “la externalización de la práctica profesional y la construcción 

de redes profesionales cambian del paradigma del aislamiento, en que la posición docente suele 

estar posicionada, al paradigma de la comunidad de aprendizaje profesional en el que los 

docentes encuentran espacios para iniciar proyectos, reflexionar y colaborar con otros colegas” 

(Lion, 2017, p. 52). 

Las acciones realizadas por la Red se enmarcan en objetivos concretos de difusión de la 

enseñanza, extensión e investigación de la Udelar en el interior del país. En este marco, se han 

generado estrategias y productos concretos y originales en diferentes formatos: radial, 

audiovisual, escrito, gráfico, redes sociales, entre otros. Para ello se partió del concepto de 

convergencia de medios. Jenkins (2008) expone: “con «convergencia» me refiero al flujo de 

contenido a través de múltiples plataformas mediáticas” (p. 14). Esta convergencia facilita, a 

ciertos sectores, la gestión de la comunicación. De esta manera, se han optimizado los recursos 

económicos y humanos que tiene cada Unidad de Comunicación, así como se han fortalecido 

los perfiles comunicacionales de cada integrante de la Red. Entre las acciones de difusión se 

pueden destacar: una propuesta radial que acerca las voces de estudiantes, egresados, 

autoridades, docentes y actores de la comunidad insertos en el territorio difundiendo las 

acciones de extensión, investigación y enseñanza, promoviendo la integralidad de las 

funciones; y una estrategia de difusión de carreras que se basó en ferias y visitas a centros 

educativos presenciales y posteriormente un sitio web que unificó todas las ofertas de 

enseñanza de las regiones.  

 

Objetivos 
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General: Abordar la experiencia de acercamiento al territorio, en el marco de descentralización 

universitaria en Uruguay, a través de la sistematización del trabajo de la Red de Comunicación 

de la Udelar en el Interior. 

Específicos: 

1) Identificar el impacto de las acciones de comunicación emprendidas por la Red de 

Comunicación de la Udelar en el proceso de descentralización universitaria.  

2) Contribuir a la construcción de un modelo innovador de trabajo en red de comunicación 

en la Universidad de la República.  

3) Describir el aporte de las líneas de trabajo (divulgación de carreras y espacio de radio) 

al acercamiento con los diferentes territorios con la divulgación de acciones concretas 

de extensión, enseñanza e investigación universitaria.  

Materiales y Métodos (Metodología) 

Este trabajo consiste en una sistematización de la labor que se ha realizado desde la Red de 

Comunicación de la Udelar en el interior para acercar el conocimiento y la acción de la  

Universidad de la República al territorio.   

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y 

por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 

de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora. (Jara Holliday, s/d, p.4) 

Este proceso consiste en: a) Ordenar y reconstruir el proceso vivido. b) Realizar una 

interpretación crítica de ese proceso. c) Extraer aprendizajes y compartirlos. 

Resultados, discusiones y análisis 
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La Red de Comunicación de la Udelar en el interior tiene dentro de sus objetivos principales 

acercar a las diferentes regiones la extensión, investigación y enseñanza que se produce en el 

territorio. Para el cumplimiento de este objetivo se ha buscado un modelo innovador dentro de 

la institución, en lo que refiere a la gestión coordinada y conjunta de los referentes en espacios 

de comunicación de la Udelar en el interior (Centros Universitarios Regionales del Este, 

Noreste y Litoral Norte), conjugando diferentes perfiles profesionales y realidades diversas 

acordes al territorio. Esto se da debido a la necesidad de unificar criterios, fortalecer el trabajo, 

optimizar recursos y afrontar de manera creativa, dinámica y estratégica los nuevos escenarios 

que puedan presentarse. Cabe señalar que este tipo de modalidad de trabajo en red no se 

encuentra presente en otros espacios de comunicación de la institución Udelar dado que cada 

unidad de comunicación de las Facultades o servicios trabaja de forma separada.  

Una de las debilidades continúa siendo la visibilidad de la Red en la interna de cada sede 

universitaria, esto se logra a partir de un trabajo más cercano con los agentes de cada lugar y 

delineando acciones que impliquen su participación, involucramiento y beneficio. Este es uno 

de los resultados que se espera alcanzar tomando algunos aportes de este proceso reflexivo.     

Para acercar a la sociedad el conocimiento y las acciones generadas por la Udelar en el interior, 

se desarrolla una serie de podcast que muestran dicha actividad, sin embargo aún se presentan 

limitaciones para medir el alcance y la incidencia de dicho producto; conocer no sólo a cuántas 

personas llega, sino también quienes son y sus características.  

Consideraciones 

Consideramos que la forma innovadora del trabajo en red, optimiza y potencia resultados. A 

pesar del desafío que implica nutrir un trabajo común con las particularidades de cada región  

y las experiencias y competencias comunicacionales de cada sede, se prioriza la integración de 

una red territorial con herramientas efectivas que unen comunicacionalmente a la Universidad 

en todo el Uruguay. El trabajo en equipo hizo posible acortar las distancias y romper las 

barreras geográficas generando una dinámica de trabajo con características únicas, con 
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propuestas innovadoras, donde se suman los esfuerzos regionales, estableciendo una dinámica 

de integración que se retroalimenta constantemente.  
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O uso do Instagram® como ferramenta de educação em saúde nas 

disfunções do trato urinário inferior¹ 
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Resumo:  

A disfunção do trato urinário inferior (DTUI) pode comprometer significativamente a 
qualidade de vida dos pacientes. Para o tratamento dessa condição médica, é essencial 
compreender a experiência das famílias e exercer um cuidado centrado na criança com a DTUI 
e em seus cuidadores. O acesso a informações de linguagem acessível exerce um papel 
fundamental no manejo da DTUI. Com essa demanda, foi criado o projeto Bexigaped, que 
integra a extensão universitária ao se colocar como espaço para disseminação de 
conhecimentos em saúde. Nesse contexto, por meio do perfil @bexigaped na plataforma 
Instagram®, busca-se suprir as demandas do público alvo sobre a DTUI e sobre outras 
informações de saúde na infância e na adolescência. Portanto, o projeto consolida, por meio de 
uma rede social, uma ferramenta de democratização de conhecimentos sobre disfunções do 
trato urinário inferior. 

Palavras-chave: Sintomas do Trato Urinário Inferior; Educação em saúde; Redes sociais de 
saúde pública. 
 
Introdução: 

A disfunção do trato urinário inferior (DTUI) compreende anormalidades no 

armazenamento ou no esvaziamento vesical, que podem ser de etiologias anatômicas, 

neurogênicas ou funcionais. Trata-se de uma condição muito prevalente na população 

pediátrica, acometendo cerca 25% das crianças em idade escolar. A DTUI pode comprometer 

significativamente a qualidade de vida dos pacientes, sobretudo daqueles que apresentam 
1incontinência urinária fecal simultâneas ou isoladas. Por isso, pode estar associada ao 

 
1Trabalho apresentado no Eixo 5: Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.; 2 - Discente; extensionista da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais ; 3 - Professora do departamento de Pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais 
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desenvolvimento de transtornos psicossociais, que se manifestam como insegurança, 

isolamento social e baixa autoestima, repercutindo também nos cuidadores e na dinâmica 

familiar.  

O projeto é parte de uma ação extensionista da UFMG, a qual alunos e profissionais de 

diversas áreas da saúde trabalham no ambulatório de DTUI e objetiva compreender a 

experiência das famílias e exercer um cuidado centrado na criança, no adolescente e em seus 

cuidadores. A desmistificação da disfunção e o acesso a informações, com linguagem acessível, 

baseadas em evidências exercem, portanto, papel fundamental no manejo da DTUI.  Nesse 

contexto, foi criado o perfil @bexigaped, na plataforma Instagram®, como ferramenta de 

democratização de conhecimentos sobre DTUI na infância e adolescência, empoderamento e 

transformação social. 

Objetivos: 

Discutir, por meio da experiência do projeto @bexigaped, o impacto e a importância 

do Instagram® como ferramentas de inclusão e de disseminação da educação em saúde. 

Materiais: 

Estatísticas da plataforma Instagram®, revisão da literatura não sistematizada 

disponível sobre o tema nas plataformas PubMed e Scielo.  

Resultados e discussão: 

 Durante a pandemia da COVID-19, as redes sociais apresentaram um crescimento 

exponencial, grande parte em situações relacionadas à saúde. Essa expansão dos 

conhecimentos em saúde pela população é expressa pelo dado de que 1049 contas foram 

alcançadas por meio do perfil @bexigaped no mês de junho de 2021, com o total de 3887 

impressões, de acordo com dados fornecidos pela própria plataforma da rede social. Há 1573 

contas registradas que acompanham o perfil e houve registro de 365 interações com o perfil em 

junho, somadas a cerca de 10 atividades realizadas na plataforma, seja por meio de publicações, 

seja por meio dos stories.  
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Desde a criação do perfil @bexigaped, em junho de 2019, foram realizadas 82 

publicações e 129 stories. As temáticas das produções incluem informações sobre DTUI, 

treinamento esfincteriano e qualidade de vida em crianças e adolescentes. Entre as publicações 

com maior alcance nos últimos 2 anos, os temas incluem “Vamos falar sobre: Bexiga 

neurogênica”, “Incontinência Urinária: aspectos psicológicos” e “Constipação intestinal na 

infância”, todas estas com alcance de mais de 1200 contas.  

No alicerce do alcance obtido está a educação em saúde, a qual compreende um 

processo político pedagógico, crítico e reflexivo, que permita a abordagem das questões de 

saúde da população, propondo ações transformadoras que possibilitem aos indivíduos a 

emancipação e autonomia em seus cuidados e decisões em saúde para si, suas famílias e suas 

comunidades. Segundo o educador Paulo Freire, saúde e educação não podem ser dissociadas, 

sendo este processo baseado no diálogo, problematização e conscientização, na busca da 

educação como prática de liberdade.  

A relevância da extensão universitária se justifica pela indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão, sendo esta uma ação integrante do processo formativo acadêmico e um 

espaço para reflexão crítica sobre as ações acadêmicas frente às demandas sociais. Desse modo, 

o projeto integra a extensão universitária ao se colocar como espaço para disseminação de 

conhecimentos em saúde bem como sendo parte da formação acadêmica de profissionais de 

saúde. 

O uso do Instagram® como ferramenta para educação em saúde é fundamentada na 

acessibilidade da plataforma, gratuita e de fácil uso, no seu uso como recurso complementar 

aos métodos tradicionais de educação e na crescente pesquisa online sobre informações em 

saúde pelos pacientes. Considerando os conceitos freireanos de diálogo e problematização, o 

projeto segue os preceitos de educação em saúde ao utilizar linguagem acessível e recursos 

visuais ilustrativos na apresentação das temáticas abordadas (figura 1), além da adaptação das 

publicações para pessoas com deficiência visual a partir do recurso de textos alternativos da 

plataforma. Além disso, os conceitos explorados nas postagens seguem as demandas do público 

alvo sobre a DTUI e outras informações sobre saúde na infância e adolescência. Nesse sentido, 

1844



     
um exemplo de temática foi o treinamento esfincteriano, o qual teve abordagem em várias das 

publicações realizadas pelo @Bexigaped, como “Tirando dúvidas sobre a retirada de fraldas”, 

com alcance de mais de 1000 contas. 

 

Figura 1 - Associação educação e saúde - comunicação acessível e eficaz 

Os aspectos comportamentais e neurodesenvolvimentais são os principais fatores 

etiológicos das DTUI. Nesse sentido, o tratamento conservador se baseia em três pilares: 

medidas dietéticas; medidas comportamentais; e tratamento de comorbidades.  O plano de 

tratamento é individualizado, porém é possível divulgar erros comuns na prática do manejo das 

DTUI, o que torna possível que os responsáveis e a criança se tornem sujeitos autônomos nos 

seus cuidados em saúde, ao identificar e corrigir situações de estresse que contribuem 

negativamente com a queixa clínica. 

Conclusão: 

  O método médico centrado no paciente é fundamental para a condução das queixas, 

frente ao caráter benigno e transitório da grande maioria. Sendo assim, explorar, por meio das 
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mídias sociais, as angústias e anseios dos cuidadores e do paciente pode representar a única 

terapêutica, o que onera menos os serviços de saúde, além de reduzir atos e exames 

desnecessários. As orientações realizadas por meio das redes sociais não são realizadas de 

forma individualizada, o que torna necessária a participação de uma equipe multidisciplinar na 

assistência ao paciente com DTUI, e nesse sentido o @bexigaped tem grande potencial para 

atuação em paralelo aos serviços de saúde a partir dos métodos de educação em saúde.  
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Resumo 
 
O Carcinoma do Colo Uterino (CCU) é considerado uma das maiores causas de morte 
por câncer na população feminina, estando intimamente associado à infecção pelo 
Papilomavírus Humano (HPV). Devido à sua alta prevalência, torna-se necessário o 
desenvolvimento de projetos baseados na divulgação de informações, de forma bastante 
acessível à população, sobre temas relevantes, relacionados ao controle e `a prevenção 
do câncer, com foco principal direcionado às lesões associadas ao HPV. Dessa forma, 
postagens informativas mensais vêm sendo realizadas no Instagram do Museu de 
Ciências Morfológicas (MCM) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 
o objetivo de transmitir informações de alta qualidade científica, para a população em 
geral, e também às escolas de ensino básico e médio atendidas pela equipe do Museu.   
 
Palavras-chave: HPV; CCU; Divulgação Científica; Museu de Ciências Morfológicas 
da UFMG; Instagram. 

Introdução 

O Carcinoma de Colo Uterino (CCU) é responsável anualmente pela morte de 

muitas mulheres em todo o mundo, sendo que acima de 85% delas ocorrem em regiões 

com baixo poder socioeconômico (IARC, 2019; WHO, 2019). No Brasil, é o terceiro 
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tipo de câncer mais frequente na população feminina, e a quarta causa de morte de 

mulheres por câncer no país (INCA, 2020). 

Diversos estudos epidemiológicos e moleculares desenvolvidos nos últimos 40 

anos demonstraram que a infecção persistente pelo Papilomavírus Humano (HPV) de 

alto risco oncogênico está intimamente relacionado com a patologia do câncer cervical 

(zur HAUSEN, 1977; MUÑOZ et al., 2004; CASTLE et al., 2005).  

 Em relação às estratégias de prevenção das lesões precursoras do CCU e da 

infecção do HPV, destaca-se o teste de rastreio, através do exame de Papanicolaou, 

além da Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV, disponíveis no Sistema Único 

de Saúde (SUS). Entretanto, considerando-se que ainda as taxas de incidência e de 

mortalidade do CCU são elevadas, torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias 

de Saúde que levem também à informação para a população feminina, de forma 

acessível, sobre os importantes aspectos relacionados ao controle e à prevenção do 

CCU. (RAMA et al., 2006; PINTO et al., 2013). 

Delineou-se assim o presente Projeto de Extensão, que está sendo desenvolvido 

por duas alunas do 6º período do curso de Ciências Biológicas da UFMG, Alice Reis e 

Nycolle Souza que são bolsistas da PROEX-UFMG e vinculadas ao Museu de Ciências 

Morfológicas (MCM) da UFMG.  

O Museu é aberto à comunidade e um de seus principais objetivos é ampliar e 

difundir o conhecimento através de diversas ações desenvolvidas por sua equipe. Em 

seus programas de pesquisa, ações educativas, divulgação científica e projetos sociais, o 

Museu atua junto ao ensino fundamental e médio, com o objetivo de motivar a 

ressignificação do ensino de ciências e participa da formação de novos educadores em 

ciências e de profissionais de saúde, nos níveis de graduação e pós-graduação.  

Objetivo Geral 

Promover ações que visem a divulgação de informações sobre temas relevantes 

baseados em publicações científicas, relacionados à epidemiologia, patologia, fatores de 

risco, estratégias de prevenção e de controle do câncer, em geral, mas especialmente das 

neoplasias que atingem a população feminina, (i) através da elaboração de texto 

acessível e material gráfico sobre os temas relacionados ao câncer, que serão utilizados 
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para a montagem de “posts” informativos veiculados por meio digital no Instagram; 

promover a disseminação dos conteúdos por meio de reuniões digitais, com as Escolas 

públicas que já desenvolvem trabalhos e parcerias com o MCM da UFMG, visando 

levar a informação sobre os métodos de controle e prevenção do CCU e da infecção 

pelo HPV. 

 

Materiais e Métodos 

Para a divulgação científica dos temas por meio dos posts na página do 

Instagram do Museu de Ciências Morfológicas da UFMG 

(https://www.instagram.com/museudecienciasmorfologicas/) é realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre a temática do câncer através de sites como Google acadêmico, 

Pubmed, INCA, entre outros. Após a coleta de dados, realizamos reuniões periódicas 

para discutir as informações obtidas e organizar a escrita e a parte gráfica dos posts.  

Todos os posts são elaborados através do CANVA (https://www.canva.com/), 

uma plataforma de design gráfico com várias opções gratuitas e algumas pagas, 

disponível na versão online e para download em iOS e Android. Nele é adicionado o 

texto e as imagens que são retiradas do próprio CANVA ou dos artigos utilizados como 

referência, através do upload realizado na plataforma. Após a montagem do post que 

será publicado, uma revisão final é feita em grupo para a aprovação de todo o material 

que será postado. 

Resultados 

Até o presente momento, foram feitos dois posts no Instagram do MCM, sendo 

o primeiro uma abordagem geral do CCU e sua relação com o vírus-HPV, intitulado 

“HPV e o Câncer de Colo de Útero”, e o segundo, um panorama geral sobre a 

incidência global do câncer, intitulado “Incidência Global do Câncer”. Além desses, 

está planejado para agosto um post intitulado “HPV e o Câncer de Pulmão”, para 

abordar sobre a atuação do vírus no corpo humano e suas diferentes formas de 

transmissão. Futuras postagens irão abordar questões como os Fatores de risco do 

Câncer cervical, Vacinas como forma de prevenção do vírus, diferenças do exame 

preventivo pela Citologia convencional e Citologia em meio líquido. Além disso, no 
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mês de outubro pretendemos fazer um post relacionado a estratégias de cuidado às 

mulheres portadoras de Câncer de mama, por ser o mês de conscientização sobre o 

assunto.  

Além da divulgação realizada através das redes sociais, atualmente nosso grupo 

está organizando uma ação a ser desenvolvida no 2º semestre de 2021 com algumas 

Escolas Públicas parceiras com o objetivo de levar informações com linguagem fácil e 

de forma didática sobre os métodos de controle e prevenção do CCU e da infecção pelo 

HPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Projetos de extensão direcionados à divulgação de conteúdo científico, com o 

objetivo de levar informação sobre temas associados a diversos tipos de câncer e lesões 

que afetam a população feminina, mas especialmente daqueles associados à infecção 

pelo HPV são de extrema importância. As postagens realizadas na página do Instagram 

Figura 1: Imagens das postagens realizadas no Instagram do Museu de Ciências 
Morfológicas da UFMG de maio a julho de 2021. 
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do Museu de Ciências Morfológicas da UFMG têm levado conhecimento à população 

de modo geral e a grupos de crianças e adolescentes, alunos do Ensino fundamental e 

médio de escolas situadas em Belo Horizonte, cumprindo assim um papel importante 

das Universidades Federais, relacionado à prestação de serviço a comunidade, 

promovendo interação entre a Universidade e a Sociedade. 
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Resumo 
Assim como na saúde humana, no contexto da saúde animal, observa-se problemas com 
o uso de medicamentos, podendo desencadear eventos adversos. Desse modo, a 
disseminação de informações científicas sobre medicamentos, em linguagem de fácil 
compreensão, é de grande relevância para a sociedade. O objetivo deste trabalho é 
apresentar a criação e implantação do projeto "Promoção do Uso Racional e Seguro de 
Medicamentos para Animais (PRUMA)". Por meio de uma rede social, foram realizadas 
publicações que alcançaram um público predominantemente feminino (76,6%), da 
cidade de Goiânia-GO (43,9%), com faixa etária entre 18 a 34 anos (76,2%). Por meio 
de curtidas e compartilhamentos, observou-se o interesse do público, assim como a 
necessidade de divulgação das informações científicas no âmbito do uso de 
medicamentos em animais. 

Palavras-chave: Extensão; Farmácia; Veterinária; Animal; Comunicação. 
 
Introdução 

No contexto da Saúde Única, o cuidado farmacêutico deve abranger além da 

saúde humana, a animal e a ambiental (SBRAFH, 2019). De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 1985, o Uso Racional do Medicamento é definido como 

as situações em que o indivíduo recebe a terapia de forma adequada à sua situação 

clínica, na dose adequada, no período de tempo adequado e no menor custo para si e 

para a comunidade. Para que isso aconteça é necessário um monitoramento adequado da 
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prescrição e da utilização do medicamento, avaliando a prevalência de utilização do 

medicamento, identificação das indicações, posologias, tempo de duração da 

terapêutica, o uso de co-medicações e os efeitos adversos (DIAS, 2014). 

No contexto da Saúde Única, o uso irracional de medicamentos é considerado 

um problema que afeta a saúde de seres humanos, animais e do meio ambiente. Apesar 

de ter surgido há muito tempo, a Medicina Veterinária enfrenta dificuldades em uma de 

suas principais ferramentas clínicas, a farmacoterapia (OLIVEIRA, 2015). 

A ausência de profissionais capacitados, uma política de saúde irregular e 

inconstante e a carência de registros na literatura, prejudicam a adequada orientação 

sobre o correto uso de medicamentos no âmbito da saúde animal. Adicionalmente, no 

Brasil, não existe um serviço de farmacovigilância de medicamentos de uso animal. 

Dessa forma, o projeto de extensão PRUMA vem desenvolvendo material de caráter 

informativo destinado a profissionais e tutores de animais para melhor informá-los 

sobre o uso de medicamentos relacionados à saúde animal. 

 

Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a criação e produtos do projeto de 

extensão PRUMA o qual visa a importância da comunicação e da transmissão das 

informações de caráter científico para os profissionais da saúde, estudantes e para a 

população em geral, com ênfase nos cuidados com a saúde animal. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

O projeto de extensão PRUMA foi criado no dia 25 de agosto de 2020 por 

discentes e docentes do curso de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Ele teve 

seu início a partir da oferta da disciplina de núcleo livre Farmácia no Âmbito 

Veterinário, que abordou temas como saúde única, farmácia comunitária, oncologia, 

farmácia hospitalar, vigilância em saúde, indústria veterinária, farmácia de manipulação 

e formas farmacêuticas inovadoras, juntamente com o interesse dos alunos em produzir 

conteúdo informativo para a população, profissionais da saúde e estudantes. A 
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plataforma de divulgação escolhida foi o Instagram®, buscando uma maior visibilidade 

e interação com o público e melhor administração por parte dos integrantes do projeto. 

Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura, com produções que 

utilizaram temáticas como: farmácia no âmbito veterinário; divulgação de artigos e 

resumos científicos específicos da área; assistência farmacêutica no âmbito veterinário; 

divulgação de eventos acadêmicos como simpósios, jornadas, projeto de pesquisa e 

cursos; uso de quimioterápicos antineoplásicos; uso racional de medicamentos; 

identificação de efeitos adversos; definições a respeito dos diferentes tipos de animais; 

CoVID-19 e animais domésticos. As bases de dados utilizadas foram: PubMed/Medline 

(National Library of Medicine and National Institutes of Health); Lilacs (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e o Portal de Periódicos Capes. 

Para a construção das publicações, foi utilizada a plataforma CANVA® na 

modalidade gratuita e em seguida as postagens foram publicadas no Instagram® sob a 

identificação Prumaufg para atingir o público alvo (profissionais, estudantes e tutores de 

animais). Buscando uma maior visibilidade, foram utilizadas estratégias de divulgação 

por meio de postagens no story, encaminhamento via direct e em grupos de estudos dos 

alunos. Além disso, são usadas hashtags (#) juntamente com palavras-chave, de acordo 

com cada temática, para alcançar um maior número de visualizações.  

O perfil dos seguidores da rede social, foi analisado por meio da ferramenta da 

rede, o insigth, entre o período de 07 de julho a 05 de agosto de 2021. 

 

Resultados, discussão e análises 

Com base nas informações coletadas a respeito do projeto e dos interesses dos 

participantes em divulgar as informações de caráter científico, criou-se primeiramente a 

logomarca oficial (Figura 1). Sendo esta a primeira publicação que possibilitou alcançar 

224 contas do canal, 87 visitas ao perfil e 70 curtidas. 

Figura 1: Logomarca oficial do PRUMA publicado no Instagram® Prumaufg, 2020. 
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Fonte: próprios autores. 

A exemplo de publicações, tem-se a figura 2 com o tema “Você sabe o que é a 

farmácia no âmbito veterinário?”, alcançando 223 contas, 22 visitas ao perfil e 50 

curtidas. 

Figura 2: “Você sabe o que é a farmácia no âmbito veterinário?” publicação no 
Instagram® Prumaufg, 2020. 

 
Fonte: próprios autores. 

Por se tratar de um período no qual a pandemia de CoVID-19 estava estabelecida, 

foi produzido material com o intuito de informar os tutores a respeito dos cuidados a 

serem tomados com seus animais de estimação (Figura 3). Dessa forma, foram 

alcançadas 254 contas, 18 visitas ao perfil e 44 curtidas.  

Figura 3: “CoVID-19 e Animais de Estimação” publicação no Instagram® Prumaufg, 
2021. 

 
Fonte: próprios autores. 

A partir das postagens e do compartilhamento, até agosto de 2021, o Prumaufg 

possui ao todo 231 seguidores, sendo que o público é predominantemente feminino 
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(76,6%), da cidade de Goiânia-GO (43,9%), com faixa etária entre 18 a 34 anos 

(76,2%). 

 

Considerações  

Com o desenvolvimento das atividades do projeto PRUMA foi possível observar 

a carência de estudos científicos assim como a divulgação das informações disponíveis 

relacionadas ao uso seguro e racional de medicamentos em animais de estimação. 

Observamos também uma limitada disponibilidade destas informações destinadas ao 

público em geral. Ressaltamos que esta é uma temática científica incipiente em nosso 

país e neste intuito, acreditamos que a divulgação criativa, com base científica e de fácil 

compreensão das informações relacionadas ao uso de medicamentos é capaz de instigar 

o leitor a pesquisar e se interessar mais pelo conteúdo publicado e promover um maior 

entendimento do público quanto aos aspectos relacionados à segurança, cuidado e 

qualidade de vida dos animais de estimação. 
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Resumo 

O presente trabalho trata da ação Expedição: I Encontro de Editoras Experimentais 
Acadêmicas, atividade realizada na 47ª Feira do Livro de Santa Maria, no estande da 
UFSM, em 2020. A proposta, ancorada em estudos editoriais, visa estabelecer rede de 
diálogo e criar conexão entre laboratórios de produção de livros alocados em 
universidades brasileiras, com as finalidades de ampliar a abrangência de atuação e de 
trocar experiências coletivas. A iniciativa partiu do projeto de extensão da Universidade 
Federal de Santa Maria (pE.com) e contou com apoio de projetos da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Selb) e da Universidade Federal Fluminense (Arquivo dos 
Livros). Como resultado, contou com relatos de doze professores/coordenadores e 
desdobramentos acadêmicos em parcerias e produções.  
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Introdução 

O campo editorial é constituído de complexas relações na cadeia produtiva do 

livro. Do autor ao leitor, há imbricadas relações em instâncias e posições distintas. Isso 

já foi abordado por sociólogos como Pierre Bourdieu e posteriormente desdobrado em 

teorias de pluralidade de campos por John B. Thompson. No entanto, pertencente a essa 

complexidade editorial, está a esfera acadêmica em posições com fins distintos. É nesse 

espaço que se distinguem as editoras experimentais, com viés de formação, qualificação 

e reflexão, voltadas para atender à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A proposta da atividade de extensão intitulada Expedição: I Encontro de Editoras 

Experimentais Acadêmicas reuniu editores atuantes em universidades e que têm, como 

propósito comum, promover a formação de estudiosos e profissionais da edição, bem 

como a aproximação com a sociedade. Para tanto, o evento realizou duas mesas-redondas 

na Feira do Livro de Santa Maria com convidados oriundos do meio universitário, de 

diversas regiões do Brasil, para discutir temas caros ao campo da edição, no contexto 

experimental. Sob o mote “Desafios e superações”, o momento oportunizou a discussão 

dos percalços plurais enfrentados dentro e fora da instituição e as estratégias utilizadas 

para superá-los. Além disso, o evento deu conta de propor um espaço de circulação de 

ideias no âmbito acadêmico, considerando a gestão do projeto experimental voltado para 

a produção de livros e a troca de vivências entre os participantes. 

 

Evento como congregação de ideias  

Na primeira versão, 2020, participaram representantes de editoras experimentais 

de várias regiões do país, que tinham como cunho a formação pedagógica no exercício da 

edição de livros. Como uma teia de atração, a reunião de editoras experimentais no âmbito 

acadêmico é um espaço para troca de experiências, com fins de diálogos que possam ter 

desdobramentos construtivos, como ações futuras em conjunto, com vistas a melhorias. 

Uma das maiores dificuldades da organização do evento foi encontrar critérios 

para a escolha de convidados. Apenas laboratórios? Somente projetos de extensão? Corte 

a iniciativas vinculadas a editoras universitárias? Veto a selos editoriais com 

1858



                              

3 
 

funcionamento empresarial? Essas questões, entrelaçadas a um cuidado dos 

organizadores em se abrirem a regiões para além do Sul-Sudeste, foram fundamentais 

para que se compusesse um verdadeiro arquivo de iniciativas heterogêneas.  

O objetivo geral foi alcançado, uma vez que o encontro proporcionou a troca de 

experiências entre editoras experimentais, de cunho pedagógico, no âmbito acadêmico de 

nível universitário, com fim de estreitar laços e estabelecer elos de trabalho relativos às 

práticas editoriais de livro. Além das demais questões propostas: Sensibilização da 

sociedade para com o trabalho realizado em editoras experimentais no âmbito da 

universidade; Visibilidade da produção realizada por editoras experimentais com vistas à 

produção de livros e projetos adjacentes; Troca de experiências entre integrantes do 

campo editorial no que diz respeito à edição e formação acadêmica; Socialização de 

estratégias para a implementação e manutenção da rotina editorial; Padronização de 

mídias junto a instituição de origem; Institucionalidade de projeto e formação pedagógica 

do sujeito. 

Uma vez que as mesas foram ambientadas no Estande virtual da Pró-Reitoria de 

Extensão da UFSM, a programação ficou gravada e disponibilizada na página da PRE, de 

maneira a ampliar o público-alvo estimado. Pode-se entender por isso, toda sorte de 

profissionais atuantes nas etapas do processo editorial em editoras experimentais (cunho 

extensionista, pedagógico e de formação): editores, gestores, coordenadores de projetos, 

discentes, bolsistas, voluntários, acadêmicos, interessados no produto livro e comunidade 

em geral.  

Em termos metodológicos, as ações criadas, elaboradas e produzidas no 

espaço laboratorial do projeto de extensão pE.com contaram com a parceria de outras 

duas instituições na organização do evento. A programação foi montada a partir de 

conexões reconhecidamente de laboratórios produtores de livros, ligados a grupos de 

pesquisa como Intercom, bem como a relações de trabalho resultado de conexões entre 

docentes de várias universidades do Brasil. Foram contatados professores de mais de um 

estado e região, a saber: Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo 

e Rio Grande do Sul.  
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Para tais procedimentos, o cabedal intelectual precedente de pensadores corrobora 

com o embasamento teórico, pensadores provenientes da história, ciências sociais,  

antropologia, letras, só para citar algumas das áreas afins, fornecem pilares robustos. 

Nesse sentido, a teoria desenvolvida interdisciplinarmente com autores tais como  

Umberto Eco, Roger Chartier, Robert Darnton, Italo Moriconi, Aníbal Bragança, Djamila  

Ribeiro, Conceição Evaristo, Sonia Zancheta, Eugênia Barichelo, Peter Burke, Jean-Yves 

Mollier, tem muito a acrescentar.   

Pode-se considerar que as metas e os resultados atenderam a expectativa ao 

comungar saberes distintos e complementares, provenientes de áreas afins como a 

Comunicação e a letras, no design, preparação e revisão de textos, gerenciamento, e tantas 

outras etapas que valorizam o processo editorial. O Expedição permitiu refletir sobre o 

fazer nos laboratórios a partir do relato e da troca entre os presentes. As temáticas trazidas 

a partir do tema, nas dificuldades foram levantadas questões tais como a dependência de 

recursos por meio de editais, o comprometimento dos participantes e a relação da carga 

horária e os encargos dos docentes, em maioria coordenadores dos laboratórios; as 

dificuldades comuns como falta de recursos e de visibilidade institucional. Em relação a 

superação a busca de apoio inter e extra instituição, coedições, parcerias e nesse caso, o 

encontro permitiu o surgimento de novas parcerias, uma vez que cada laboratório trabalha 

mais fortemente em um ou outro eixo do processo de edição. O fato da reunião dos 

membros representativos das diferentes editoras experimentais permitiu perceber a 

bibliodiversidade como um elemento forte e uma tendência à dedicação “por prazer”, de 

se fazer o que gosta em meio às dificuldades apresentadas. O resultado junto ao ensino, à 

questão pedagógica e à aproximação à sociedade é um ponto que surge de maneira 

homogênea nos relatos. A possibilidade de estabelecer elos entre os laboratórios  nacional 

e internacionalmente aparece como tendência. Aqui inclui a obra recentemente lançada 

pelo Selb, de Sandra Santos em que a autora portuguesa faz levantamento das editoras 

experimentais no Brasil. Além disso, a relevância de se estabelecer uma rede de interação 

para que faça circular a produção das obras. 

 

1860



                              

5 
 

Considerações 

Atender a comunidade interna e externa em ações de extensão relacionadas ao 

processo editorial. Manter os elos iniciados em atividades externas à UFSM e em parceria 

com demais Cursos da UFSM. Dar continuidade à parceria com a Pós-graduação em 

Psicologia ofertando atividades junto à comunidade como é o caso dentro do CASE,  

aumentando a experiência dos acadêmicos, proporcionando o gosto e incentivo pela  

escrita e leitura e sensibilizar os acadêmicos para o exercício de cidadania. Realizar  

atividades junto à comunidade externa e reforçar a área de atuação da universidade;  

Participar com ações em eventos voltados para o campo editorial como as Feiras de livro,  

permitindo o aprofundamento do conhecimento dos alunos em relação à profissão ao  

mesmo tempo que aprendendo com a comunidade externa. publicação de artigos 

acadêmicos provenientes das práticas. Em suma, fortalecer elos com outras instituições  

locais, nacionais e internacionais a partir da troca de ideias e realização de projetos de 

incentivo ao livro e à leitura, em conjunto. Para tanto, são previstos encontros com 

oficinas, bate-papos e palestras. 

A proposta de extensão atende, portanto, aos critérios estabelecidos 

institucionalmente, critérios esses que visavam a fomentar a interação dialógica entre 

universidade e sociedade. 
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centro e periferia: TICs e informação na perspectiva da extensão a partir do 

Projeto Lazos América Latina 1 
 

Carlise Porto Schneider Rudnicki2 
Ada Cristina Machado Silveira3 

Verenice Zanchi4 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil 

 
 

Resumo 
A proposta descreve a metodologia Lazos e as contribuições no âmbito da comunicação 
para o desenvolvimento (CpD) e da extensão. A pandemia tem mostrado que o mundo 
digital, apesar de suas limitações, se apresenta como espaço em que as barreiras de tempo 
e espaço podem ser cada vez mais invisíveis. Nosso método é um caminho para aproximar 
usuários de políticas públicas de territórios e regiões periféricas, em movimentos off-line 
e on-line. Para isso, criamos o curso Rural Conectado: TICs para o Desenvolvimento, 
uma iniciativa conjunta entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Brasil e a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) Chile e 
Paraguay. A partir de políticas públicas e com o uso do App Lazos, oferecemos espaços 
para dar voz a atores sociais envolvidos.  
 

Palavras-chave: Comunicação; Extensão; Cibercultura; TICs. 

 

Introdução 

A pandemia tem mostrado que o mundo on-line, apesar de suas limitações, se apresenta 

como espaço em que as barreiras de tempo e espaço são cada vez mais invisíveis, sem 

previsão de volta ao “normal” das relações face a face. No âmbito da comunicação para 

o desenvolvimento (CpD) as tecnologias são compreendidas como aquelas criadas para 

impulsionar a inovação social e a emancipação das comunidades periféricas. As 

periferias, ou aqueles que não estão no centro, são aqui entendidas como um universo 
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simbólico e uma sociabilidade referente a uma multiplicidade de aspectos, socioculturais, 

econômicos e ecológicos. Já a comunicação é percebida como encontro e como processo 

com potencial para transformar a vida das pessoas. Diante destes temas, pretendemos 

lançar o olhar para a expansão de processos sociais vivenciados pelas populações 

periféricas envolvidas com a agricultura e para as relações que essa expansão possui com 

as novas formas de comunicar. Dessa forma, ao trazer a ideia lançada pela FAO 

“cambiar”, que traduz o sentimento de transformação a partir de políticas públicas que 

envolvam os atores sociais no processo de co-criação de projetos e compartilhamento de 

circulação de sentidos.  

O desenvolvimento da metodologia Rural Conectado: TICs para o 

Desenvolvimento da Plataforma Lazos América Latina, contou justamente com a 

pandemia atravessando sua implementação. Em março de 2020, quando a equipe 

organizava a terceira saída de campo para o Paraguai, a pandemia surge e muda nossos 

rumos. Como em todos os lugares, e para as pessoas, as mudanças em nossas vidas não 

demoraram a se instaurar. O que parecia ser apenas 15 dias, passou a ser um novo modo 

de ver, ser e viver.  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) a partir da proposta de 

Muniz Sodré (2002), não são consideradas meros meios transmissores de informação, 

característica da mídia e tecnologias em sua gênese (sentido de veículo). As TICs podem, 

com o passar do tempo e novos conhecimentos, converter os usuários em produtores de 

conteúdo. Emergem os sentidos de vínculo e de cognição que as dimensões 

comunicacionais e informacionais podem propiciar. 

Em Silveira e Viero (2011), verificamos que "[...] a problemática da difusão de 

inovações no meio rural vincula-se às barreiras de conexão e à questão da alfabetização 

digital" (2011, p. 274), ou ainda, quando as famílias incorporarem o uso na rotina, 

empregando com naturalidade a procura de soluções aos problemas cotidianos. 

A proposta pretende debater sobre as contribuições e as possíveis interações que 

vêm sendo construídas entre as tecnologias sociais, a digitalização no campo e as 

periferias. A tecnologia digital e suas ferramentas são fruto de um processo social de 
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construção da realidade, estando condicionadas, portanto, por fatores econômicos, 

sociais, políticos e culturais.  

Se os sujeitos se utilizam dos discursos midiáticos para apoiar seus interesses e 

legitimar/justificar os discursos e as verdades disponíveis para sua reprodução no mundo, 

entender como estes têm se apropriado das redes digitais e da tecnologia, bem como as 

barreiras que os impedem, temos aqui um espaço importante para pensar os momentos de 

tomada de decisão, de se informar e de exercer sua cidadania, não apenas em tempos de 

pandemia, pois estas mudanças devem permanecer em nosso cotidiano, mesmo após o 

término do novo coronavírus. Lèvy (2003, 2010), ao falar sobre a essência da internet, 

denominada ciberespaço, uma rede de computadores e um novo meio de comunicação 

entre os humanos. Lemos (2002) retrata em suas discussões profundas alterações no 

espaço urbano, nas formas de relações sociais e no surgimento de novos formatos de 

comunicação. Estudar criticamente a área da comunicação, em especial em tempos de 

COVID-19, aplicando tais reflexões a processos de usos e apropriações no meio rural, 

sobretudo de isolamento social, significa relacioná-la às reflexões sobre a forma como as 

organizações planejam, criam e mensuram suas interações com seus públicos de interesse. 

 

A metodologia Rural Conectado: TICs para o Desenvolvimento / Curso para 

Mediadores da Plataforma Lazos América Latina: o que é isso? 

Nosso método é um caminho para aproximar usuários de políticas públicas de 

territórios e regiões periféricas, em movimentos off-line e on-line. Para isso, criamos o 

curso Rural Conectado: TICs para o Desenvolvimento, uma iniciativa conjunta entre a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Brasil e a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO) Chile e Paraguay. O curso faz parte do projeto 

de pesquisa “Comunicação para o desenvolvimento: Projeto Lazos América Latina”, uma 

iniciativa conjunta entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) de Brasil e a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) em sete países 

sócios: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay e Perú. As limitações 

ocasionadas pela COVID nos fizeram adaptar o formato da metodologia para híbrido. 
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Videoaulas foram produzidas para que o conteúdo de Lazos fosse devidamente 

compartilhado com a população. O formato híbrido se aproxima do que afirma Hine 

(2016), uma vez que o conteúdo compartilhado de forma on-line (re)circula de maneira 

inimaginável no espaço off-line. Logo, temos um ambiente híbrido que se estabelece de 

forma circulatória, afastando as barreiras entre on-line e off-line. 

O método é um caminho para aproximar usuários de políticas públicas 

de territórios e regiões periféricas, em movimentos off-line e on-line. Para isso, criamos 

o curso Rural Conectado: TICs para o Desenvolvimento, que reúne não apenas 

capacitação em relação a CpD e produção de conteúdo através da utilização consciente 

das redes sociais. Ademais, no aplicativo Lazos, uma rede social, ocorrem troca de saberes 

e experiências entre professores e alunos de escolas técnicas, policemakers e 

pesquisadores de universidades. 

Em primeiro lugar, destacamos que os cursos foram desenvolvidos para oferecer 

conhecimento por intermédio de recursos tecnológicos e incentivar comportamentos mais 

autônomos. A pandemia revelou a importância da educação híbrida, permitindo a 

acessibilidade e ampliando as liberdades de tempo, ritmo e lugar dos estudantes. Por meio 

dos cursos os participantes aprendem procedimentos, acessam novos conceitos, 

compartilham conhecimentos que lhes darão um amplo conhecimento da sua própria 

realidade. As ferramentas de aprendizagem envolvem vídeos, textos e a realização de 

atividades que foram desenvolvidas no aplicativo, e que facilitaram a compreensão dos 

conteúdos. O curso foi lançado em uma webconferência internacional e as videoaulas 

foram publicadas no Canal do Youtube da Lazos; ao mesmo tempo em que os alunos de 

escolas técnicas assistiam, participavam de tarefas no aplicativo, mais especificamente 

nas comunidades criadas para cada curso. A partir das comunidades foi possível analisar 

o conteúdo das dúvidas e quantificar a qualidade das interações. O baixo custo, 

relacionado ao caráter mobile, beneficia tanto a esfera da produção de Lazos, bem como 

a de seus usuários.  Enquanto proposta que preza pela simplicidade, a equipe 

desenvolvedora de Lazos focou em uma metodologia intuitiva, que permite que as 

instituições utilizem a metodologia a partir de conhecimentos e de experiências anteriores 
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com outras plataformas, redes e mídias sociais já descritas acima. Assim, possibilita aos 

usuários uma melhor navegabilidade e facilita a geração de um ambiente interativo.   

 

Reflexões finais  

A pandemia tem acelerado processos de interação nas plataformas digitais, bem 

como uso das TICs, transformando os mundos social e profissional. Muitas vezes 

ouvimos que o digital aparece para ampliar as diferenças, entretanto, nosso olhar busca 

resgatar uma promessa antiga, a da possibilidade de democratização e acesso ao 

conhecimento e informação. Acreditamos na importância da organização futura de 

um observatório de comunicação para o desenvolvimento no intuito de propiciar a 

organização dos dados e realidades, bem como subsidiar inferências sobre políticas 

públicas futuras. No âmbito das políticas públicas, um dos motivos para sua execução, é 

trazer à tona os problemas emergentes de infraestrutura para que, no futuro, tenhamos 

melhores condições de uso e apropriação das TICs. A partir de políticas públicas e com 

o uso do app Lazos, oferecemos espaços para dar voz a atores sociais envolvidos, tanto 

técnicos agrícolas, policemakers e pesquisadores de universidades, professores e alunos 

de escolas agrícolas. 
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EL PODCAST COMO RECURSO DE  
VISIBILIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN1 

Autores2: Victoria Cattáneo, Ariel Levatti, Paola Barovero, Valeria Voruchalsky, 
Georgina Rodriguez, Andrea Rossi y Mariela Urbani 

Universidad Nacional de Litoral. Secretaria de Extensión Social y Cultural. Área 
Comunicación Estratégica  

Resumen  
 
La Universidad Nacional del Litoral presentó su primera serie de podcast. Se trata de 
“Conocer para decidir” producida desde el Área de Comunicación Estratégica de la 
Secretaría de Extensión Social y Cultural. Una propuesta que apuesta a la búsqueda de 
nuevos caminos en la democratización de los conocimientos teniendo en cuenta los 
nuevos escenarios en los cuales se producen los consumos culturales. En cada episodio 
propuesto se abordan y problematizan temáticas vinculadas a derechos y la construcción 
de ciudadanía articulando distintas voces académicas con las voces de los territorios en 
los que trabaja la Universidad enmarcadas en sus Programas y Proyectos de Extensión.  
 
Palabras – clave:  Comunicación – Podcast - Derechos – Construcción de ciudadanía  

 
 

La Universidad Nacional del Litoral presentó su primera serie de podcast. Se trata de 

“Conocer para decidir” producida desde el Área de Comunicación Estratégica de la 

Secretaría de Extensión Social y Cultural. Una propuesta que apuesta a la búsqueda de 

nuevos caminos en la democratización de los conocimientos teniendo en cuenta los 

nuevos escenarios en los cuales se producen los consumos culturales. En cada episodio 

propuesto se abordan y problematizan temáticas vinculadas a derechos y la construcción 

 
1 Trabajo presentado en el Eje 5: Comunicación y redes del V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Integrantes del equipo de trabajo del Área de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Extensión 
Social y Cultural- UNL  comunicacionextension@unl.edu.ar  
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de ciudadanía articulando distintas voces académicas con las voces de los territorios en 

los que trabaja la Universidad enmarcadas en sus Programas y Proyectos de Extensión.  

Consideramos podcast a un sistema de distribución de contenidos sonoros 

digitales que brinda nuevas posibilidades tanto para la difusión de información como para 

el entretenimiento. Esencialmente, se trata de contenidos radiofónicos a los que se puede 

acceder en cualquier momento (no se escucha en vivo), a través de múltiples plataformas 

y diferentes dispositivos.  

En este sentido se puede considerar como un podcast a los contenidos que se 

ponen en el aire a través de la radio y luego se cargan a una plataforma digital para su 

redistribución (descarga o escucha on line). Esta es una modalidad utilizada por muchas 

radios, sin embargo, hoy existen pocas emisoras que cuentan con estrategia de producción 

de contenidos exclusiva y diferencial para Internet. En el caso que nos ocupa, 

abordaremos un segundo tipo de podcast. Se trata de un formato pensado y distribuido 

con una lógica, reglas, formatos y géneros propios, pensado para un tipo de consumidor 

con características y necesidades homogéneas (nicho) y que consume en contextos 

particulares. Es un producto secuencializado, presentado bajo segmentos temáticos, con 

una duración breve. Realizado para ser escuchado por fuera de una transmisión 

radiofónica tradicional, algo así como el “consumo de radio a la carta” (on demand). 

Creemos que es este tipo de podcast el que presenta una oportunidad para narrar historias 

con formatos más que interesantes.  

En un contexto donde los contenidos audiovisuales se consumen cada vez más a 

demanda y a través de un acceso multiplataforma, el audio no se queda atrás. Con el 

podcast, intentamos dar una vuelta a los contenidos radiofónicos de calidad, pensados, 

producidos y distribuidos teniendo en cuenta estos nuevos escenarios en los cuales se 

producen los consumos culturales. Así, se pueden renovar las posibilidades de producción 

radiofónica a través de las potencialidades de la radio: documentales, entrevistas, mesas 

de conversación, ficciones e incluso algunos formatos que se pueden pensar a la medida 

del contenido.  
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Además, se trata de un mercado en expansión (según la última encuesta disponible 

un 70% de quienes hoy escuchan podcasts en Argentina comenzó a hacerlo entre 2017 y 

2019) y dominado por la producción de contenidos por parte de actores no tradicionales. 

Consideramos que esta situación representa una oportunidad para la innovación por parte 

de la Universidad. Contar con un canal de podcast con una mirada institucional y 

abarcativa, permitirá que los nuevos contenidos sonoros/radiofónicos que se demanden 

desde diferentes espacios puedan encontrar un horizonte, guiados por las políticas 

comunicacionales de la UNL. 

 

Objetivos 

•  Visibilizar el trabajo de Extensión, enmarcado en Programas y Proyectos, 

articulando distintas voces académicas con las voces de los territorios en los que 

trabaja la Universidad.  

• Difundir contenidos que contribuyan a la apropiación social del conocimiento, a 

través de un formato comunicacional novedoso, versátil y en expansión, de bajo 

costo de producción y circulación. 

 

Ciclo “Conocer para decidir” 

El ciclo fue presentado a finales de 2020 y trabaja en la temática de “derechos” 

donde se pone el eje en la construcción de ciudadanía. Cada episodio, se ocupa de un 

derecho humano y plantea qué se puede hacer para que ese derecho se garantice. El 

problema se plantea en las dimensiones individual y colectiva, pero sin esquivar el 

indelegable rol del Estado a la hora de hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Allí 

distintas voces académicas se articulan con las voces de los territorios en los que trabaja 

la UNL, enmarcadas en sus Programas y Proyectos de Extensión. De esta manera la serie 

propone socializar conocimientos del ámbito académico, científico, cultural y social, 

producidos por equipos de la Universidad; difundir contenidos que contribuyan a la 
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apropiación social del conocimiento, a través de un formato comunicacional novedoso, 

versátil y en expansión, de bajo costo de producción y circulación y visibilizar el trabajo 

de los programas y proyectos de extensión haciendo foco en la construcción de ciudadanía 

y el ejercicio de derechos. 

Hasta el momento se produjeron seis episodios: 

•  “¿Qué comemos cuando comemos?” alimentos, industria de consumo y 

soberanía alimentaria - Programa Alimentos de Interés Social. 

•  “¿Podemos elegir cómo trabajar?” Trabajo, emprendimientos autogestivos y 

economía social - Programa de Economía Social 

•  “Si duele es amor” Relaciones sexo-afectivas violentas - Programa de Género y 

Sociedad) 

•  “¿Qué arde con los humedales?” -Biodiversidad, humedales e incendios - 

Programa Ambiente y Sociedad. 

•  “¿Decidimos cómo parir?” - Parto respetado - Programa Equidad en Salud. 

•  “Discapacidad y autonomía ¿otra mirada?”. Discapacidad, derechos, autonomía 

e integración -Programa de DDHH. 

 

Producción y circulación 

La producción requiere una serie de etapas que comienzan con la generación de 

la idea o el concepto general de la serie de podcast, la definición de formatos y la cantidad 

de episodios. Pasan por el guión, la grabación y la edición, para culminar con su 

publicación y puesta en circulación.  

Para ello, se constituyó un equipo de producción en el marco del Área de 

Comunicación Estratégica con profesionales integrantes de comunicación, locución, 

diseño y sonido.  

Luego de producidos los episodios son publicados en Anchor (una plataforma on 

line) y luego se distribuyen y Spotify https://spoti.fi/3h6SthW, Google Podcast 

https://bit.ly/3b6Tym2 y se publican en la web institucional  

https://www.unl.edu.ar/extension/podcasts/ 
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En cuanto a la difusión y teniendo en cuenta el importante rol de las redes sociales 

en el descubrimiento de los podcast. (Según Drop The Mic, 64% los descubre así y un 

35% lo hace a través de recomendaciones de amigos), se elaboró una estrategia en la redes 

institucionales de la universidad (Facebook e Instagram) que apunta a visibilizar el 

producto. Sin embargo se observa que para aumentar los niveles de escucha se deben 

sumar estrategias que se están analizando. 

 

Resultados, discussão e análises 

La Serie “Conocer para decidir” constituye el puntapié inicial del proyecto de 

Podcast. Sin embargo, las posibilidades comunicacionales, expresivas y didácticas que 

abre el formato son muy amplias y se están comenzando a descubrir y experimentar. 

Es una propuesta que nos permite acompañar, visibilizar y reforzar el trabajo sostenido 

de los Programas y Proyectos de Extensión junto con la comunidad.  

Como próxima etapa, se prevé continuar trabajando en nuevas series y temas vinculados 

con las acciones de extensión, territorio y cultura de la Universidad.  
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Na Onda da Aquacultura, um Mergulho dos Organismos Aquáticos na  

UFMG1  

 
 

¹ Eixo 5: Trabalho apresentado no eixo 5 - Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM. 

Daniela Chemim de Melo Hoyos1, Matheus Anchieta Ramirez1, Rogéria Maura Pazini 
Xavier1, Breno Rodrigues da Silva1, Franklin Fernando Batista da Costa1 

1 Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte – MG - Brasil 
 
Resumo  
 
A aquacultura é uma atividade que obtém um crescimento exponencial no setor 
agropecuário e ganha cada vez mais destaque econômico nos últimos anos. No âmbito 
educacional, a universidade pública é vista pela sociedade como ferramenta de criação 
de novas ideias, que possibilitam a inovação profissional e acadêmica. Além de ser 
espaço de desenvolvimento dos mais diversos âmbitos, as universidades também são 
meio de disseminação de toda nova informação gerada. Com o intuito de relacionar o 
meio acadêmico e o meio prático, este trabalho tem o objetivo de disseminar informação 
científica, de forma acessível à população. Por meio da Rádio UFMG Educativa já 
foram transmitidos diversos textos informativos, oferecendo ao ouvinte uma visão 
multidisciplinar sobre este grande tema denominado aquacultura. 

 
Palavras-chave: Aquacultura; peixes; rádio educativa; divulgação; interdisciplinaridade 
 
 
Introdução 

Os programas de rádio além de atuarem conjuntamente com os sistemas de 

ensino de qualquer nível ou modalidade, visam à educação básica e superior, à educação 

permanente e formação para o trabalho, além de abranger as atividades de divulgação 

educacional, cultural, pedagógica e de orientação profissional.  

A aquacultura é uma das atividades que mais tem crescido no mundo nos 

últimos anos. Desempenha um papel econômico e social de grande importância, através 

da produção de alimento e geração de emprego, renda, e promoção da igualdade social. 

A ideia do programa. Diante da importância da aquacultura, o programa Na onda da 
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Aquacultura surgiu com base no sucesso do programa já existente na Escola de 

Veterinária da UFMG Prosa de Bicho, procurando oferecer ao ouvinte uma visão 

multidisciplinar sobre este grande tema denominado aquacultura.  

Na onda da Aquacultura é um programa de rádio produzido em torno de um 

grande tema central: Aquacultura, onde os textos serão produzidos por alunos do curso 

de aquacultura em disciplinas variadas e serão corrigidos por professores do curso de 

Aquacultura da UFMG que lecionam essas disciplinas. O programa busca informar e 

instruir cidadãos comuns sobre diversos temas que estão relacionados á aquacultura, 

como piscicultura, ostreicultura, mitilicultura, carcinocultura e cultivo de peixes 

ornamentais, onde procurará trazer informações sobre a biologia, a fisiologia, métodos 

de produção, controle sanitário e processamento de pescado para consumo humano, 

utilizando um vocabulário simples, objetivo e direto.  

Para a produção desse programa foi feita uma parceria entre a rádio UFMG-

Educativa e a EV-UFMG. A produção dos programas para a veiculação em uma rádio 

educativa, de uma concessão direta à UFMG, implica na maior facilidade de acesso às 

produções pelo público, uma vez que estes podem ser disponibilizados em outras fontes, 

como sites, e a isenção de patrocínio e controle de outros parceiros. Implica também em 

estabelecer e/ou ampliar a integração da Escola de Veterinária da UFMG (EV-UFMG) e 

a própria UFMG com os setores da sociedade na qual ela se encontra inserida, 

promovendo a integração dialógica da Universidade com a sociedade em geral e entre a 

Escola de Veterinária e os outros setores da UFMG. Isso proporcionaria uma maior 

visibilidade à Escola de Veterinária e ao curso de Aquacultura, tornando-os mais 

conhecidos e reconhecidos interna e externamente, o mesmo acontecendo com a rádio 

UFMG e a própria Universidade.  

As ações a serem desenvolvidas compreendem iniciativas que, ao firmar o 

processo de interação desejado, com identificação das questões postas pelas 

comunidades, a prestação de serviços de utilidade pública, o treinamento e exercício de 

estudantes, professores e membros da população, todos se credenciando como atores 

sociais relevantes, proporcionarão maior visibilidade à Escola de Veterinária, tornando-
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a mais conhecida e reconhecida interna e externamente, o mesmo acontecendo com a 

rádio UFMG e a própria Universidade.  

Assim a construção das mensagens é realizada de forma a reforçar a 

indissociabilidade entre o ensino, orientação para a produção das mensagens, a 

pesquisa, a qualificação dos estudantes para a construção e desenvolvimento dos 

programas, e a Extensão, uma vez que a exibição dos programas se destina a um público 

externo. O programa é produzido na forma de pílulas - programas com curta duração -, 

cerca de três a quatro minutos cada. O fato de ser produzido em pílulas permite que a 

cada dia da semana possa abordar o assunto em pauta sob um ponto de vista diferente. 

 

Objetivos 

O trabalho tem como principal objetivo a produção de programas de rádio com 

mensagens informativas, educativas, facilmente inteligíveis, para a veiculação na rádio 

UFMG-Educativa, com a finalidade de estabelecer e/ou ampliar a integração da Escola 

de Veterinária da UFMG e a própria UFMG com os setores da sociedade na qual ela se 

encontra inserida como também gerar conhecimento e divulgação do curso de 

aquacultura da UFMG.  

 

Materiais e Métodos  

Para a produção do programa, Na onda da Aquacultura, foi feita uma parceria 

entre a rádio UFMG-Educativa, 104,5 e a EV-UFMG. A produção dos programas para a 

veiculação em uma rádio educativa, de uma concessão direta à UFMG, implica na 

maior facilidade de acesso às produções pelo público, uma vez que estes podem ser 

disponibilizados em outras fontes, como sites, e a isenção de patrocínio e controle de 

outros parceiros. Implica também em estabelecer e/ou ampliar a integração da Escola de 

Veterinária da UFMG (EV-UFMG) e a própria UFMG com os setores da sociedade na 

qual ela se encontra inserida. 

O projeto acontece por meio de textos produzidos pelos próprios alunos do curso 

de graduação em aquacultura em disciplinas variadas, onde estes são transformados em 
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programas na forma de pílulas - programas com curta duração - cerca de quatro a cinco 

minutos cada, o que permite que a cada exibição do programa possa ser abordado o 

assunto em pauta sob um ponto de vista diferente. Os alunos escolhem os temas que 

mais se identificam dentro do conteúdo ministrado e constroem as mensagens sob a 

orientação do professor responsável pela disciplina, sendo os textos sem erros técnicos e 

devendo apresentar uma linguagem leve e interativa. Preferencialmente, o próprio 

redator do texto faz a respectiva gravação. Contudo, em caso de recusa, a gravação é 

feita por monitores do projeto. Os programas são gravados no estúdio da Rádio UFMG 

Educativa, localizada no Centro de Comunicação da UFMG (CEDECOM). Após serem 

gravadas e editadas as mensagens são veiculadas na rádio UFMG em duas exibições 

semanais, aos sábados e domingos às 10:00h e também são permanentemente 

disponíveis no site da EV-UFMG.  

Foi criado um endereço eletrônico para a comunicação do público com a equipe 

executora, ou seja as demandas que chegam até o site da EV-UFMG são direcionados 

para a equipe. A variedade desses meios auxiliares permite que público de vários setores 

e camadas sociais reaja e se articule com a produção, de modo a participar na 

construção das temáticas a serem selecionadas para compor os respectivos programas e, 

assim, contribuir para superar a limitação interativa.  

 

Resultados, discussão e análises 

O primeiro programa a ir ao ar na rádio UFMG educativa, foi no dia 20 de setembro de 

2014 e desde então é vinculado aos sábados e domingos as 10h da manhã. O público 

também pode ter acesso aos programas no site da veterinária, em: www.vet.ufmg.br 

através do link https://vet.ufmg.br/pesqextensao/projetos/31/ 

O programa hoje, é produzido em 3 disciplinas de graduação e uma de pós graduação e 

conta com a ajuda de dois alunos de pós-graduação e um aluno de graduação em 

aquacultura da EV-UFMG, sendo este, bolsista da Proex. 

Atualmente foram produzidos 368 textos em 07 anos de existência do projeto. Até o 

início da pandemia (março de 2020) haviam 306 programas gravados e do ano passado 
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até o momento 62 textos já foram produzidos e estão aguardando o momento para 

serem gravados. Os programas têm englobado diferentes áreas da aquacultura, como 

produção de peixes ornamentais e peixes de corte de água doce, piscicultura marinha, 

malacocultura, genética, nutrição, processamento de pescado e reprodução, mobilizando 

todos os estudantes do curso e atingindo a todos os ouvintes da rádio UFMG Educativa. 

 

 
Figura 1: Gravação do programa “Na onda da aquacultura, um mergulho dos 

organismos aquáticos da UFMG”. 
 

 

Considerações  

Da mesma forma que a atividade de aquacultura cresce exponencialmente, cresce 

também o número de publicações, mas, além do grande número é preciso ter qualidade 

e a possibilidade de alternativas que levem informações para a sociedade e é através da 

linguagem acessível que essa divulgação é feita.  
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Os desafios na divulgação de informações sobre a COVID-19 para as
populações periféricas: a Rádio Janela e suas redes sociais.1
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Resumo

O trabalho tem como propósito refletir sobre os principais desafios para divulgar
informações úteis sobre a Covid 19, para as comunidades periféricas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (Minas Gerais/Brasil), atendidas pelo programa Carro
Biblioteca (ECI/UFMG). Diante do quadro de isolamento social decorrente da urgência
de controlar a expansão da pandemia, nosso projeto se viu diante do grande desafio de
dar continuidade ao atendimento. Um dos principais problemas era o acesso precário
das comunidades à internet. A alternativa encontrada foi a criação do podcast Rádio
Janela que é veiculado através de pontos de auto-falante e das redes sociais. A
programação é composta por informações utilitárias, estórias e música. Analisamos
neste artigo as formas de percepção do programa pelo público atendido e pelos
mediadores que têm contribuído para a sua divulgação.

Palavras-chave: Informação; redes sociais; rádio janela.

Introdução

O artigo tem como tema os principais desafios para divulgar informações úteis sobre a

Covid 19, para as comunidades periféricas da Região Metropolitana de Belo Horizonte

(Minas Gerais/Brasil), atendidas pelo Projeto COVID 19/CARRO

6 Discente do curso de museologia da ECI/UFMG, bolsista voluntária da Rádio Janela, e-mail:
ingridferreira264@gmail.com
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BIBLIOTECA/RÁDIO JANELA. O quadro de isolamento social decorrente da urgência

de controlar a expansão da epidemia de COVID-19 causou a suspensão de todas as

ações presenciais de extensão realizadas pelas universidades públicas brasileiras. O

programa Carro Biblioteca da UFMG, que atua em comunidades periféricas, se viu

diante do grande desafio de dar continuidade ao atendimento. Um dos principais

problemas era o acesso precário dessas comunidades à internet. A alternativa encontrada

foi a criação do podcast Rádio Janela que é veiculado: a) presencialmente, mas com

distanciamento social, através de um carro de som e de pontos de auto-falante cedidos

por membros da comunidade e b) remotamente, através das redes sociais do Programa.

A Rádio Janela é composta atualmente por cinco sessões a saber: Contação de Estórias,

Informativo, Fala da Janela, Dicas e curiosidades e Música Independente. O objetivo

geral desse trabalho é analisar as formas de recepção e de percepção sobre o programa

pelo público atendido e colaboradores.

Métodos para avaliação do Programa Rádio Janela, resultados e análises

Para analisar as formas de recepção e de percepção do programa Rádio Janela pelas

comunidades atendidas foram adotadas duas estratégias metodológicas: uma

quantitativa – a medição dos acessos aos programas no Youtube, com indicadores de

perfil, tempo de acesso e conteúdos acessados, perfil e outra qualitativa – questionário

para os colaboradores mais próximos (incluídos no grupo de whatsapp). O YouTube do

projeto de extensão Rádio Janela foi criado no dia 21 de julho de 2020, possui 125

inscritos e 45 vídeos, sendo 43 deles de programas divulgados e dois de participação em

eventos, e um total de 1515 visualizações. As suas visualizações, aos 43 vídeos, foram

analisadas em termos de tempo de exibição, origem de tráfego, média de tempo de

visualização por programa e a porcentagem de visualizações do público inscrito e não

inscrito por mês em 2020 e 2021. Criado com o intuito de divulgar os programas em

uma rede acessível e gratuita, o canal é atualizado semanalmente com vídeo de até 29

minutos divididos em cinco sessões: Contação de Estórias, Informativo, Xô Corona,

Dicas e Curiosidades e Música Independente. Em seu segundo ano, o quadro Xô Corona
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foi substituído pelo quadro Fala na Janela - o intuito era criar um espaço para os

ouvintes expressarem as suas opiniões sobre o tema do programa, bem como os

aproximá-los do desenvolvimento do mesmo. De maneira geral, observou-se que os

usuários não visualizam todo o vídeo, pois o tempo médio de visualização em 2020 foi

de 2 minutos e 05 segundos, e 5 minutos e 03 segundos em 2021. Consequentemente, as

sessões menos vistas são sempre as que estão no final do programa. Isso pode ser um

indicativo de que os vídeos deveriam ser mais curtos, com informações mais pontuais.

Outro ponto interessante a ser analisado é a mudança de quadro mais visto em 2020 e

2021. No primeiro ano os quadros Estórias, Entrevista e Brincadeiras e Curiosidades

dividiam o protagonismo, já em 2021 as Entrevistas e o Informativo ganham mais

destaque. Dois fatores que podem ter motivado tal mudança é o maior enfoque na

divulgação dos quadros nas redes sociais (Instagram e WhatsApp), bem como ser um

quadro que conta com a participação de diferentes pessoas a cada programa, recebendo

assim múltiplos divulgadores espontâneos. O aumento de visualizações acompanhado

da alteração da origem de tráfego é outra alteração no gráfico de grande relevância.

Com a inviabilização do carro de som e o aumento da divulgação em nossas redes

sociais, os usuários começaram a ingressar em nosso vídeo a partir dos links enviados

pelo Instagram e WhatsApp e não a partir da busca direta pelo canal no YouTube. Isso

mostra que, assim como existe uma “impaciência” dos usuários motivada pela vontade

de se obter informações mais rápidas, a facilitação do acesso a partir do envio de um

link direto ao vídeo fez com que a conexão crescesse. Tal mudança também é observada

na frequência do público inscrito e não inscrito e no aumento de inscritos – uma média

de dois inscritos por mês em 2020 e 11 inscritos por mês em 2021. Em 2020, devido ao

foco ser a divulgação do carro de som e a sua rota nos bairros, havia um desequilíbrio

entre os públicos e uma baixa taxa de inscritos por mês. Em 2021, com a mudança de

foco e maior divulgação do canal, percebe-se uma divisão de público mais próxima,

chegando até o número visualização por parte dos inscritos, 53,14%, ser maior que os

de não inscritos, 46,86%, em junho, mês com o segundo maior número de inscritos.
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Com o objetivo de se realizar uma análise qualitativa em relação ao alcance e adesão do

programa, foi criado um formulário que ficou aberto entre os dias 16 e 25 de julho de

2021 e foi encaminhado para as pessoas que já possuem algum grau de proximidade

com o trabalho: ouvintes frequentes que o acompanham há mais tempo, colaboradores

que participaram de algum dos quadros do programa, com a disponibilização de estórias

contadas, músicas autorais ou mesmo dando entrevistas para as seções “Informativo” e

“Fala na Janela”. No formulário foram contabilizadas 26 respostas, 72% dessas pessoas

se identificavam com gênero feminino e apenas 24% com o gênero masculino e 4%

com outro. A idade desses ouvintes variou entre 19 e 70 anos, tendo uma maior

percentagem de ouvintes entre os 40 e 50 anos. Além disso, 84,6% desses ouvintes se

dividiam entre os que ouviam frequentemente e às vezes o programa, somente 15,4%

alegaram ouvir raramente. Quando solicitado para os participantes da pesquisa que

elencassem a seção do programa que mais gostam, a mais votada foi o quadro

“Contação de Estórias”, dando sequência os quadros, “Música Independente” e

“Informativo”. Além disso, na parte do questionário que havia espaço para que os

participantes se expressassem livremente, podendo fazer sugestões, críticas ou elogios,

cinco dos participantes fizeram sugestões, três delas em relação à ampliação da

divulgação do programa. As duas outras sugestões foram em relação à estrutura do

programa, uma delas sugeriu que algum dia a Rádio Janela abordasse o tema “Como

viver de arte” e outra sugeriu a alocação de um quadro fixo de “histórias negras”7, uma

vez que o Carro Biblioteca possui uma estante com a temática. Os outros 9 comentários

teciam elogios ao programa, o parabenizando pela iniciativa, pela riqueza na

programação, pela atualidade e pertinência dos temas, por seu compromisso social e

educacional, pela valorização dos artistas autorais e por seu aprimoramento ao longo do

tempo.

Considerações: desafios e dificuldades na divulgação.

7 Termo utilizado pela própria colaboradora.
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Em relação à pesquisa quantitativa (Youtube), a principal conclusão é que a ampliação

das visualizações, constatada de 2020 para 2021 é resultante da divulgação em nossas

redes sociais, bem como o enfoque em certos quadros. A expectativa é que cada vez

mais ocorra uma interação com os espectadores em quadros abertos ao público, para que

eles participem na elaboração dos vídeos e se tornem ouvintes frequentes. Além disso,

visto o período pandêmico em que ele se desenvolve, espera-se que o canal cresça e

divulgue medidas de segurança acessíveis e de fácil entendimento cada vez mais.

Em relação à análise qualitativa, a principal contribuição foi a captação das perspectivas

dos ouvintes e colaboradores mais próximos. Os participantes dessa pesquisa

representam 20,8% do público do programa e suas respostas foram fundamentais para o

processo de crítica e de transformação do programa Rádio Janela, em termos do

conteúdo, do interesse dos ouvintes em cada quadro, da pertinência dos temas e da

consistência da divulgação. A partir das respostas desses ouvintes pode-se concluir que

o programa tem uma boa aceitação, aborda temas considerados atuais e pertinentes. Em

relação a divulgação do programa, foram contabilizadas muitas sugestões de ampliação,

principalmente em relação a divulgação por meio das caixas de som, muito cara ao

programa uma vez que é a única das formas que chega até as comunidades sem estar

intermediada pela internet.
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O uso das Redes Sociais para Disseminação de Informações Acerca da 
Eficiência Energética.1 

Dion Lenon Prediger FEIL; Laura Callai dos SANTOS2 
Gabriela TAVARES; João Victor MARTINS3 

Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, Cachoeira do Sul, Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

Resumo 

Este trabalho faz parte de um projeto de extensão, desenvolvido por professores e 
alunos da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Cachoeira do Sul. O 
projeto tem o objetivo de compartilhar informações nas redes sociais sobre o uso 
eficiente de energia, como consumir de forma racional e econômica e ter instalações 
elétricas que contribuam com esse consumo, sem riscos de danos a integridade dos 
consumidores e do ambiente. Acredita-se que a disseminação de informações de 
maneira objetiva e acessível para todos, a respeito de produtos e processos que fazem 
parte do cotidiano, contribuam com o entendimento do funcionamento destes produtos e 
processos, sendo assim, possível utiliza-los de uma maneira consciente, diminuindo o 
consumo. 

Palavras-chave: Extensão; Eficiência energética; Redes Sociais.  
 
Introdução 

A crescente demanda por eletricidade, em razão do crescimento populacional, 

traz à tona discussões relacionadas à eficiência energética, sendo necessário que 

ocorram debates acerca do tema, principalmente pela necessidade da redução de 

emissão de gás carbônico na Terra, (Bill Gates, 2021). Para isso, é importante 

compartilhar essas informações através de campanhas que promovam a consciência da 

população. Neste projeto, busca-se compartilhar informações que permitam que a 

comunidade entenda o funcionamento de alguns equipamentos, no que tange a energia 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 5 de Institucionalização da Extensão Universitária do V Congresso de Extensão da 
AUGM. 
2 Professor (a) da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Cachoeira do Sul; email: dionlenonpf@gmail.com 
laura.callai.santos@gmail.com   
3 Estudante do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Cachoeira do Sul 
email: gabireis_tavares@hotmail.com; joaov_inter@hotmail.com  
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elétrica, e seus processos de funcionamento, consigam colocar em prática ações que 

tornem o consumo mais eficiente e racional. A energia e todos os seus benefícios estão 

presentes na vida de todos, mas nem todos os consumidores entendem como utilizar 

chuveiro elétrico, refrigeradores e ar condicionados de maneira eficiente, bem como o 

funcionamento desses equipamentos e como é composta da tarifa de energia elétrica, 

por exemplo. Questões como essas são abordadas no projeto com uma linguagem 

simples, de fácil compreensão, trazendo esses entendimentos de maneira didática e 

objetiva, através de posts em redes sociais.  

 

Objetivos 

Compartilhar com a comunidade informações acerca do funcionamento de 

produtos e processos que fazem parte do dia a dia, através de materiais publicitários 

publicados em redes sociais, incentivando o uso eficiente de energia elétrica. Acredita-

se que conhecendo o funcionamento dos equipamentos que mais consomem energia em 

uma residência, é possível utiliza-los de maneira eficaz, reduzindo consumo de energia 

elétrica e diminuindo a fatura de energia elétrica. 

 

Materiais e Métodos 

 Os encontros acontecem semanalmente, com o objetivo de organizar o 

desenvolvimento das publicações nas redes sociais. Definido o tema, iniciam-se às 

pesquisas e o desenvolvimento das artes para publicação. O processo de pesquisa e 

criação dos textos perdura em torno de três dias, até iniciar-se o desenvolvimento das 

artes – que também é um processo longo. As artes são desenvolvidas no Canva, uma 

plataforma de design gráfico online.  

 

A divulgação nas redes sociais 

O consumo de energia no setor residencial é de quase 30% de todo o consumo 

de energia elétrica do Brasil, ficando atrás apenas do setor industrial. São 73,4 milhões 

de consumidores residenciais tendo os mais variados comportamentos de consumo. Por 
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isso, é importante saber como utilizar a energia elétrica, quais são os equipamentos que 

mais consomem energia dentro de uma residência e como é o funcionamento dos 

mesmos, funcionamento dos sistemas fotovoltaicos e o que compõe a matriz energética 

brasileira, qual a finalidade da matriz energética e a sua diferença da matriz elétrica 

(EPE, 2020).  

Os equipamentos que mais consomem energia dentro de uma residência são: 

refrigeradores, condicionadores de ar, chuveiro elétrico e a iluminação. Esses produtos 

são equivalentes à boa parte do consumo de energia elétrica residencial. O Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) é o órgão responsável pela 

fabricação de produtos mais eficientes. Para isso, adotaram-se metodologias de 

avaliação seguindo alguns critérios, como a vida útil do equipamento, a degradação da 

eficiência ao longo do tempo, o menor impacto ambiental e claro, o menor custo para o 

funcionamento. Um produto com o selo PROCEL consome menos energia e pode 

proporcionar um retorno do investimento ao longo do tempo. Há um aumento nos 

índices de eficiência energética e houve uma redução no consumo de energia elétrica no 

país, graças ao PROCEL. Em 2020, o Brasil registrou uma economia de energia em 

torno de 22,02 bilhões de kWh, evitando a liberação na atmosfera de 1,36 milhão de 

toneladas de CO2 equivalentes (PROCEL, 2020).  

O chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da conta de energia, então, o 

recomendado é seguir algumas orientações a fim de amenizar o consumo de energia, 

como por exemplo, evitar prolongar o banho, economizando energia e água. Para 

economizar energia de qualquer produto em sua residência, é importante entender o 

funcionamento do equipamento, como é mostrado na figura1. A figura 1 foi utilizada na 

publicação nas redes sociais sobre o chuveiro elétrico. O refrigerador e o ar 

condicionado têm como função refrigerar alimentos e o ambiente, respectivamente, por 

isso, é importante ficar atento às regulagens do termostato e de temperatura. 
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              Figura 1 Funcionamento do chuveiro.  

             Fonte: Elaborado pelos autores. 
A energia solar é uma alternativa para quem está buscando investir em uma 

energia renovável e diminuir custos com a tarifa de energia elétrica. A figura 2 

apresenta o funcionamento dos sistemas fotovoltaicos e a figura 3 apresenta o aspecto 

econômico desse investimento. Mesmo o investimento inicial sendo alto, ela se torna 

uma opção econômica, tendo em vista a previsão de retorno de investimento.  

  

Figura 2 - Publicação sobre o Sistema Fotovoltaico explicando 
o funcionamento. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Figura 3 - Publicação sobre o Sistema Fotovoltaico explicando 
sobre o Payback. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 
Resultados, discussão e análises. 

Para elaboração das postagens é feito um debate de ideias entre alunos e 

professores de como será montado às imagens e quais temas serão abordados. Após a 

finalização da fundamentação teórica e da arte, as postagens são corrigidas e revisadas 

pelos professores responsáveis pelo projeto. Até o presente momento, o resultado é a 

disseminação do conhecimento. A partir do engajamento do público no Instagram do 

curso e nos compartilhamentos dos professores, alunos e público geral, os resultados 
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aumentam a cada postagem e continuam elevando o conhecimento e a disciplina no 

consumo de energia elétrica.  

O Instagram é um dos meios utilizados para alcançar o máximo de pessoas 

possível. Além disso, colegas do curso e seguidores da página contribuem 

compartilhando as postagens para haver uma projeção maior a cada publicação. 

Considerações  

O projeto busca disseminar o conhecimento sobre a energia elétrica, conforme 

os temas “Chuveiro Elétrico” e “Sistema Fotovoltaico” citados acima. Esses assuntos 

foram escolhidos para trazer explicações e novidades sobre a geração de energia 

fotovoltaica que contribuem para o uso consciente da energia elétrica. A motivação para 

a criação do projeto e produzir conteúdos compartilhados é levar conhecimento e 

conscientização a respeito de temáticas que fazem parte do cotidiano, porém passam 

despercebidos e acabam gerando um consumo desnecessário de energia.  

A cada curtida, pergunta e compartilhamento,  nota-se que o objetivo está sendo 

alcançado, e, e espera-se que ao retorno das aulas presenciais, seja possível finalizar o 

projeto como planejado inicialmente.  
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Log&Mob 2021: Minicurso Online sobre Logística e Mobilidade1 
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Resumo 
 
O exponencial crescimento das cidades evidencia a importância do desenvolvimento 
sustentável da sociedade, no qual a logística e da mobilidade urbana têm grande influência 
desde o ponto de vista social, econômico e ambiental. Para isso, é necessária a 
conscientização da população nesse desafio. Assim, no contexto da pandemia de Covid-
19, o minicurso Log&Mob 2021 foi elaborado para a disseminação de informações sobre 
logística e mobilidade urbana através das plataformas digitais, divulgando conhecimento 
à comunidade utilizando uma abordagem atrativa mediante a ferramenta 5Ws. O presente 
trabalho mostra o processo de construção e resultados do minicurso elaborado. 
 
Palavras-chave: Divulgação; Mobilidade Urbana; Logística Urbana; Sustentabilidade. 

 

 

Introdução 

Com o crescimento das cidades, a concentração de atividades econômicas e de 

oportunidades para uma melhor qualidade de vida incentiva a migração direcionada aos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Eixo 5: Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2  Estudante do Curso de Engenharia de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Maria – Campus 
Cachoeira do Sul, Bolsista FIEX do LAMOT, email: xangrings@gmail.com  
3 Estudante do Curso de do Curso de Engenharia de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Maria – 
Campus Cachoeira do Sul, Bolsista FIEX do LAMOT, email: giovana.oliveira.merces@gmail.com 
4 Estudante do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria – Centro de Tecnologia, Bolsista 
FIEX do LAMOT, email: eduardorgx@hotmail.com  
5 Estudante do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria – Centro de Tecnologia, Bolsista 
FIEX do LAMOT, email: jessicacarvalho138@gmail.com 
6 Professora da Universidade Federal de Santa Maria, Coordenadora de projeto de extensão do LAMOT, email: 
vanessa.alves@ufsm.br 
7 Professor da Universidade Federal de Santa Maria, Coordenador de projeto de extensão do LAMOT, email: 
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grandes centros urbanos. O transporte é o responsável por auxiliar no desenvolvimento 

urbano e influencia na qualidade de vida dos cidadãos, pois os deslocamentos são 

necessários para o desempenho de funções sociais e econômicas em qualquer sociedade 

(OLIVARES E DALCOL, 2010).  

Em termos bem amplos, mobilidade urbana é a habilidade de atender a demanda de 

movimento de pessoas ou bens dentro da cidade, e para que haja efetivamente o 

atendimento das necessidades sociais e econômicas das pessoas é requerido seu 

deslocamento no espaço, que pode ser feito a pé ou por meio de veículos de transporte 

motorizados ou não motorizados (CAMPOS, 2006). Por outro lado, um bom conceito de 

logística urbana é dispor a mercadoria ou serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e 

nas condições desejadas, a um custo aceitável (BALLOU, 2006). A sustentabilidade dos 

sistemas de logística e mobilidade nas áreas urbanas, desde o ponto de vista social, 

econômico e ambiental, é responsabilidade de todos os usuários, mas esses conceitos nem 

sempre ficam claros para o público em geral. 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de extensão estruturado e 

desenvolvido durante o período de pandemia do Covid-19, com o interesse em contribuir 

com informações e conhecimentos sobre mobilidade e logística urbana em formato de 

minicurso aberto à comunidade com apoio de recursos digitais e internet. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

No ano de 2021, com a permanência da pandemia de Covid-19, os projetos de extensão 

DiaLog e Planejamento Colaborativo da Mobilidade Urbana foram remodelados e 

construídos sob um novo formato, através da criação de um minicurso chamado de 

Log&Mob. O minicurso foi idealizado para ser realizado de forma virtual, com 11 

capítulos falando da Logística e da Mobilidade Urbana através da plataforma Youtube do 

Laboratório de Mobilidade e Logística (LAMOT) e também nas redes sociais, Instagram 

e Facebook, ficando disponível para acesso em qualquer momento. 
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Para a realização do minicurso no formato online, foi necessário o estudo e utilização de 

programas de mixagem de áudio e vídeo, criação de folders e artes para promoção, 

treinamento de equipe, testes de qualidade e gravação dos vídeos para serem postados nos 

canais digitais, assim como reuniões periódicas para planejamento das atividades, tudo 

de forma virtual para respeitar as normas de saúde no período de pandemia. Além disso, 

foi realizada uma cuidadosa preparação de todo o material a partir da procura de fontes e 

estudos confiáveis e sua adaptação para uma linguagem acessível à população.  

O cronograma do minicurso da série Log&Mob se estende entre os meses de julho e 

dezembro de 2021, com capítulos disponibilizados a cada duas semanas em formato de 

vídeos curtos de 10 a 20 minutos incluindo animações, imagens e entrevistas. Para a 

divulgação do conteúdo sobre os temas logística e mobilidade urbana, de uma forma clara 

e atrativa, foi usada a ferramenta 5Ws. Essa ferramenta constitui a abordagem de análise 

de problemas através de 5 perguntas: o quê (what), por que (why), onde (where), quando 

(when) e quem (who), trazendo informações para o entendimento dos diferentes aspectos, 

suas inter-relações e as contribuições com a sociedade. 

Resultados, discussão e análises 

A metodologia utilizada permite que os autores compartilhem com a comunidade 

conhecimento relacionado à logística e à mobilidade urbana. Assim, com “what”, se 

identificam e descrevem os conceitos de logística e mobilidade e quais são seus objetivos 

desde o ponto de vista da sustentabilidade no contexto atual. Com “who”, se verifica quem 

são os indivíduos associados às operações de logística e mobilidade nas cidades e quais 

são os agentes que intervêm e tomam decisões para que essas operações se desenvolvam 

de maneira eficiente e sustentável. A resposta da pergunta “where” indica onde se 

localizam esses agentes, onde acontecem os processos relacionados, e quais são as 

características das cidades que influenciam no fato de ter uma logística e uma mobilidade 

sustentável. Com “why”, se analisa por que é necessário estudar esses temas e quais as 

razões e estratégias que justificam a importância de incluir a sustentabilidade na logística 

e mobilidade de nossas cidades nos planos de ação de empresas, organizações e 
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administrações públicas. E, finalmente, com “when”, se aborda o quando: o planejamento 

no tempo de diagnósticos, decisões, projetos e intervenções que devem ser realizados, e 

determinar quando cada uma das tarefas propostas será realizada e também a duração das 

mesmas. Na Figura 1 se apresenta uma das artes utilizadas para divulgação do minicurso. 

 
Figura 1 – Capa do vídeo de divulgação do minicurso Log&Mob 

Assim, o primeiro capítulo da série Log&Mob, referido à logística urbana, foi postado 

nos canais digitais do LAMOT no dia 16 de julho de 2021, com o seguinte tema “What - 

O que é logística urbana e sua importância”. Nesse primeiro capítulo, foi apresentada a 

definição do conceito da logística urbana, e como ela influencia diretamente na 

mobilidade de uma cidade. O capítulo teve a participação da professora Dra. Juliana 

Azevedo, do curso de Administração da Universidade de Passo Fundo – UPF, com uma 

análise de como os novos hábitos de consumo da população afetam a logística, assim 

como com a colaboração de Victória Ramos, acadêmica integrante do LAMOT, que 

trouxe uma apresentação de como o transporte impacta a logística e a mobilidade urbana.  

No caso da mobilidade urbana, o segundo capítulo da série Log&Mob também abordou 

o primeiro “W”, e foi postado em 30 de julho de 2021, no mesmo formato do anterior, 

com o tema: “What - O que é a mobilidade urbana sustentável”. Nele, foram introduzidos 
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conceitos de mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade e foram apresentados fatores 

históricos relacionados ao desenvolvimento das cidades. O capítulo conta com a 

contribuição de falas de Diego Hernández e Diego Sánchez, especialistas em transportes 

públicos, infraestrutura e mobilidade urbana do Banco de Desenvolvimento da América 

Latina, que aprofundam no entendimento da mobilidade urbana não apenas como o 

deslocamento de um ponto a outro, mas como um conjunto de ações e aspectos a serem 

considerados no planejamento das cidades para satisfazer as necessidades da população. 

Considerações  

A pandemia do COVID-19 abalou drasticamente a vida cotidiana das pessoas e o 

funcionamento das empresas em todo o mundo. Esse cenário destaca a intrínseca relação 

entre o desenvolvimento urbano, mobilidade e meio ambiente, comumente denominado 

o tripé da sustentabilidade urbana. 

Como forma de contribuir com a disseminação do conhecimento e tornar as cidades mais 

justas, sustentáveis e economicamente viáveis, esse projeto buscou, através da criação do 

minicurso Log&Mob no formato online, compartilhar dados, informações e depoimentos 

de especialistas, sobre conceitos, objetivos, problemas e soluções relacionados à logística 

e mobilidade urbana. Além disso, também contribui para aperfeiçoar o uso da tecnologia 

para a propagação de eventos que possam atingir públicos de várias localidades, 

permitindo assim uma difusão do conhecimento na área de logística e mobilidade. 
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Resumen 
 
Se buscó identificar en un proyecto de extensión universitaria las categorías de gestión de 
comunicación interpersonal en la planificación y gestión del proyecto de extensión 
realizado por los estudiantes organizadores, mediante un enfoque cualitativo, con una 
lectura según la sociología fenomenológica de Schutz y Husserl y la comunicación 
constructivista. La observación directa fue sistemática y participativa sobre la unidad de 
análisis (n=72), constituida por estudiantes de cuatro años de la carrera Ciencias de la 
Comunicación sede central y filial San Juan Bautista Misiones. Las categorizaciones 
fueron: pragmáticas-verbales (ilocutivas e indirectas) y paralingüísticas de los actos de 
habla observados dentro de un esquema motivacional inducido por los tutores desde el 
Modelo Kotter (MK). Resultados: los efectos de encierro provocados por la pandemia y 
las nuevas prácticas en TIC pueden ser motivo de crecimiento profesional, motivacional 
y de habilidades en el quehacer comunicacional de estudiantes universitarios. También 
de aumentar las expectativas de aprendizaje y la solidaridad interpares. 

Palabras-clave: Comunicación interpersonal; Extensión Universitaria; Modelo Kotter; 

actos de habla; COVID-19. 

 

Introducción 

La pandemia por COVID-193 (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR 

SOCIAL, 2020) trajo consigo desafíos organizacionales en la cibercultura (LÉVY, 2007) 

intramuros de las unidades académicas de la Educación Superior4. Este cambio también 

llegó de lleno a las actividades académicas y de extensión universitaria en los estudiantes 

 
1 Trabajo presentado en el Eje 5: Comunicación y redes del V Congreso de Extensión de la AUGM.  
2  http://orcid.org/0000-0002-5046-2794  Profesor Magíster en Ciencias de la Comunicación, doctorando en Educación 
y Gestión Superior, investigador de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía; Coordinador de 
Comunicación Institucional. (www.fil.una.py) email: gibarra@fil.una.py. 
3 A la fecha de realización del Congreso la cantidad de muertes por COVID-19 era de 679 fallecidos. 
4 El impacto en la gestión de la calidad se dejó ver en tres aspectos principipalmente (ABC COLOR, 2020): el abandono 
del papel, mayor interés hacia los usuarios y mayor profundización y a la vez simpleza en la gestión (digital) de los 
trámites en la Facultad de Filosofía UNA. 

1893



                              
de la Carrera Ciencias de la Comunicación5. Le tocó a los profesores tutores de extensión 

improvisar ciertos aspectos y fortalecer otros, dentro del esquema “a distancia” de los 

proyectos que fueron planeados para ser ejecutados de forma presencial. Este es el caso 

del proyecto de extensión I Congreso Virtual Estudiantil de Comunicación y Periodismo 

“Humanidad, Ciencia y Libertad” - Facultad de Filosofía de la Sede Central y la Filial 

de San Juan Bautista6, realizado totalmente a distancia7 entre los días 21 al 25 de 

setiembre de 2020, y con un modelo de supervisión de gestión de proyectos por parte de 

los tutores hacia los estudiantes de la carrera Ciencias de la Comunicación basado en el 

Modelo Kotter (MK)8. Comenta el informe final del proyecto que el encuentro “logró 

incentivar lazos de compañerismo entre los grupos y promovió la participación de los 

estudiantes con el público general en la complementación de conocimientos sobre 

técnicas y habilidades” (IBARRA e MARTÍNEZ, 2020). Como resultados se obtuvieron 

a 237 personas como beneficiarios de forma directa, mismas que asistieron a los 3 días 

del evento. Como beneficiarios indirectos a todos los seguidores de la página Facebook 

del evento (691 seguidores)9. Estaba en vigencia de por medio una estricta cuarentena por 

la pandemia por COVID-19 (INSFRÁN, 2021), lo que llevó a los organizadores a rearmar 

todo el Congreso mediante el auxilio de las salas de videollamadas Google Meet10 y las 

transmisiones en vivo por la red social Facebook e Instagram.  

 
5 Sitio web http://www.fil.una.py/home/index.php/academico/carreras/ciencias-de-la-comunicacion.html. Desde esta 
carrera, luego de un cese presencial de actividades (vigentes aún hasta la fecha) tuvieron que efectuar improvisaciones 
y rearmar todo el entramado adaptativo que conlleva realizar extensión dentro de la cibercultura. 
6 Aprobado por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA Nro. 032-19-2020. Disponible en 
https://www.facebook.com/congresovirtualuna. El objetivo del Congreso fue fomentar el intercambio de 
conocimientos académicos y profesionales entre estudiantes de la Facultad de Filosofía UNA Sede Central (Asunción) 
y la Filial de San Juan Bautista Misiones, con un enfoque multidisciplinario sobre los temas expuestos (Fake News, 
Redacción Periodística, Comunicación Institucional, Derecho Laboral, Contenido para redes sociales, Discurso 
periodístico y feminicidios, Comunicación y periodismo, Radio FM, Docencia y comunicación digital, El nuevo 
periodismo en Pandemia, Educación Virtual, Producción Radial e Información televisiva, Fútbol en tiempos de 
pandemia y Fuentes para noticias sobre finanzas). 
7 Inicialmente el proyecto se llampo “Intercambio Estudiantil – Congreso de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de 
la Sede Central y la Filial San Juan Bautista – Misiones”, aprobado bajo Resolución N° 046-25-2019 de la Facultad de 
Filosofía UNA. Fue suspendida en gran parte por el paro docente de toda la UNA por reivindicaciones salariales.  
8 Modelo de gestión organizacional de Philip Kotter. Considerado el padre del Marketing. 
9 Al día 1 de agosto de 2020 la página cuenta con 714 seguidores. 
10 Un aspecto importante que vale la pena mencionar es que la Facultad de Filosofía proporcionó a los docentes cuentas 
de correo Google institucionales, lo que permitió la posibilidad de grabar los encuentros. Sin esta posibilidad la tarea 
pudo haber sido imposible. Es importante mencionar que los tutores y estudiantes organizadores estuvieron 
distanciados entre sí por 193 kilómetros de distancia. 
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Objetivos 

Identificar en un caso de extensión universitaria las categorías pragmáticas-verbales 

(ilocutivas e indirectas) y paralingüísticas de los actos de habla observados dentro de un 

esquema motivacional inducido por los tutores desde el MK durante la gestión de 

comunicación interpersonal en la planificación y gestión del proyecto de extensión 

realizado por estudiantes organizadores. 

Relacionar las categorías con el continuo de comportamientos desde el MK. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

La unidad de análisis estuvo constituida por los 72 estudiantes (primer al cuarto año de la 

carrera) todos como organizadores del Congreso. El enfoque de la investigación fue de 

carácter cualitativo (GAITÁN e PIÑUEL, 1998, p. 49) por el uso de la observación 

realizada, que supuso percibir el grado y características de la comunicación interpersonal 

entre los estudiantes. El paradigma utilizado para enfocar la investigación fue el 

constructivismo y la fenomenología microsocial de Albert Schutz y Edmund Husserl 

(GALINDO CÁCERES, 2008): el quehacer científico no puede lograr captar todas las 

certezas sobre las esencias de lo humano. El interés se centra en la vivencia interna de los 

estudiantes en cuanto a la sensación de logros y fracasos en el transcurso de un objetivo 

comunicacional. La interrelación (GALINDO CÁCERES, 2008) cobra importancia en la 

investigación, mediante la observación sistemática de las experiencias exteriorizadas por 

los estudiantes. En este caso se hizo uso de la observación directa participante del 

fenómeno comunicacional con apoyo de una recogida directa de datos mientras 

transcurrían las reuniones y transmisiones. La perspectiva sistemática (perspectiva etic11) 

se dio desde los tutores durante la ejecución del proyecto, lo que permitió elaborar 

descripciones acerca del actuar de los estudiantes organizadores. La perspectiva 

participativa (perspectiva emic12) se dio desde los estudiantes al momento de la 

autoevaluación según el grado de aporte de cada uno, plasmados en el Informe Final del 

 
11 Describe los hechos desde el punto de vista de sus agentes. 
12 Describe los hechos desde el punto de vista de sus informantes. 
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realizadas proyecto. Se registró el uso pragmático-verbal (como actos de habla ilocutivos: 

cómo se daban instrucciones entre ellos mismos, cómo efectuaban las preguntas a sus 

compañeros, sus aseveraciones) y los actos de habla indirectos (uso de bromas durante 

las entrevistas, las reuniones, figuras retóricas). También los usos paralingüísticos vocales 

como por ejemplo la entonación y el timbre de voz durante las entrevistas durante las 

transmisiones. La categorización utilizada fue molar (GAITÁN e PIÑUEL, 1998, p. 61), 

pues permitió el registro más rápido durante las transmisiones en vivo. Esta forma de 

categorizar ofreció además la posibilidad más rápida de captar los comportamientos más 

difusos (que suelen ser la constante en una transmisión). Como encuadre de fases para 

delimitar los comportamientos, se utilizaron las etapas del Modelo Kotter, adaptado del 

marketing a la gestión de proyectos estudiantiles. 

Resultados, Discusiones y Análisis 

El primer paso del MK13 estipula que se debe crear, gestionar y mostrar claramente el 

“sentido de urgencia” (SAIZ, 2017), siempre siguiendo los 8 pasos del MK: 1) Establecer 

un sentido de urgencia, 2) Formar una coalición, 3) Desarrollar una visión clara, 4) 

Comunicar la visión, 5) Eliminar obstáculos, 6) Asegurar triunfos a corto plazo, 7) 

Construir sobre el mismo cambio y 8) Anclar el cambio en el equipo (SAIZ, 2017). En la 

etapa 1 la tutoría trató de incentivar a los estudiantes a efectuar adaptaciones en la 

adquisición de habilidades en TIC, específicamente en el manejo de las herramientas de 

manejo de sala del Google Meet. Se percibió ansiedad por utilizar correctamente el 

Google Meet, por casos de pérdida de señal, de conexión e incluso de algún aspecto del 

ámbito privado del estudiante que pueda percibirse en la transmisión. En esta etapa se 

transmitió a la unidad de análisis la intención desde los tutores de un modelo de gestión 

constructivista-fenomenológico, pues se dejaría al arbitrio de los estudiantes las 

cuestiones creativas más importantes. A lo sumo los tutores efectuaron observaciones de 

carácter formulativos referentes a la efectiva participación de todos. En la etapa 2 se logró 

 
13 Los tres primeros pasos obedecen establecer un clima de cambio y transformación. Del paso 4 al 6, se pretende en 
el grupo comprometer al grupo e inocular una visión de victoria temprana motivacional. En los pasos 7 y 8 se pretende 
implementar y mantener la transformación (SAIZ, 2017). 
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que los estudiantes establezcan grupos de trabajo separados en unidades temáticas de los 

temas a tocarse cada día14. En la etapa 3 se pretendió que los estudiantes tengan un 

panorama claro de qué actividades tendrían día a día. Las ilocuciones entre ellos fueron 

muy solidarias: por ejemplo, en una ocasión la estudiante organizadora de la charla 

accidentalmente cortó la transmisión. Los compañeros le dieron ánimo en el grupo de 

WhatsApp de los organizadores. Es llamativo que posteriormente se notó más 

tranquilidad y empeño en la estudiante afectada. En la etapa 4 los tutores no intervenían 

en la corrección inmediata de las deficiencias: se limitaron a elaborar correcciones al 

finalizar la jornada. En la etapa 5 principalmente se observó que los estudiantes ofrecían 

adquirir saldos para comprar datos de telefonía o los domicilios o computadoras para 

realizar las transmisiones15. Los aspectos paralingüísticos vinculados al manejo de gestos 

al momento de realizar entrevistas fueron evaluados con los estudiantes solo inicialmente 

luego del primer día de transmisión. Según expresiones de un estudiante, hubiese sido 

mejor para el aprendizaje práctico la presencialidad. En la etapa 6 los tutores al finalizar 

el día daban ánimos y marcaban las pautas como desafíos para el siguiente día, aparte de 

solicitar reportes breves sobre los invitados del día siguiente. Se registró que el uso de 

actos indirectos mediante el uso de memes motivacionales (formales e informales) por 

parte de los tutores. Las etapas 7 (Construir sobre el mismo cambio) y 8 (Anclar el cambio 

en el equipo) del MK fueron transversales en todas las demás etapas (SAIZ, 2017). 

Consideraciones  

El MK fue de utilidad para el desarrollo a distancia de las actividades de planeación y 

ejecución, por parte de los tutores, pues permitió una rápida adaptación ante dificultades 

muy serias que se presentaron en el proyecto. Primero se notó resistencia y temor para el 

uso de las salas Google Meet para organizar las videoconferencias que fueron 

transmitidas en su totalidad por el Facebook creado para el Congreso, esto es normal ante 

cambios muy adversos pues “todo esto suele transformarse en un bloqueo ante la 

 
14 Los tutores solo se limitaron a dar instrucciones generales, quedando cada grupo responsable de cada tarea. Esto dio 
excelentes resultados pues no se comprimió ni cooptó la creatividad. 
15 Es importante señalar que los estudiantes organizadores lograron juntar fondos suficientes para los gastos del 
Congreso. Esto se dio por autogestión durante dos años antes. 
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posibilidad de cambios y en una oposición frente a quien los promueve” (SAIZ, 2017). 

Se logró más participación por parte de los estudiantes en los grupos de WhatsApp de los 

organizadores. Los actos de habla indirectos que caen en errores del tipo quehacer 

periodístico, cuando es un mismo estudiante quien lo observa de forma solidaria, produce 

más efectividad posteriormente en el sujeto. 
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Resumo 
 

A pandemia de COVID-19 impactou todos os aspectos da vida humana, gerando a 
necessidade de monitoramento da saúde mental da população brasileira. A construção do 
presente projeto de extensão, vinculado à pesquisa COVIDPsiq e focado na promoção e 
prevenção da saúde mental, deu-se pela importância que as ações de extensão possuem 
na relação entre universidade e sociedade. Em meio ao contexto do isolamento social, 
adotado devido à pandemia, os meios de comunicação, notadamente as redes sociais, 
foram as ferramentas que proporcionaram o desenvolvimento das ações de extensão, 
como lives com temas pertinentes ao assunto saúde mental e pandemia e um fórum 
internacional. Desse modo, o trabalho dedica-se a traçar um panorama do alcance obtido, 
nos veículos de comunicação, pelas atividades realizadas pelo projeto.  

Palavras-chave: Saúde mental; Pandemia; Meios de Comunicação.  
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A pandemia de Covid-19 trouxe impactos negativos na saúde mental da população, seja 

em decorrência de isolamento social, perdas de entes queridos, prejuízos 

socioeconômicos, ensino remoto ou de agravamento de quadros já existentes, dentre 

outros. Nesse cenário, observou-se a necessidade de pesquisar e mapear esses impactos, 

além de agir utilizando-se o conhecimento científico, a fim de se buscar contribuir para a 

mudança dessa realidade. Nesse contexto, o projeto COVIDPsiq foi criado com o objetivo 

de monitorar a evolução dos sintomas de TEPT, ansiedade e depressão dos brasileiros 

durante a pandemia. Os resultados produzidos pela pesquisa evidenciaram não apenas as 

consequências da pandemia na saúde mental da população, como também a necessidade 

de ações de extensão que pudessem colaborar na divulgação dessas informações para a 

comunidade. 

A psicoeducação tem sua origem na Terapia Cognitivo Comportamental como forma de 

educar o paciente para suas próprias necessidades em saúde. Entretanto, a prática se 

expandiu para abarcar a população em geral, a fim de promover hábitos saudáveis, 

prevenir e diagnosticar precocemente transtornos mentais. (MAIA, ARAÙJO e MAIA, 

2018; LIMA et. al, 2021). Atualmente, iniciativas de psicoeducação para a população em 

geral são consideradas parte das estratégias em prevenção e promoção da saúde mental, 

além de serem alvo de um número estável de pesquisas nos últimos anos (MAIA, 

ARAÙJO e MAIA, 2018).  

Em um momento de restrição de mobilidade, o ambiente virtual, tão utilizado pela 

necessidade de distanciamento social trazida pela pandemia, mostrou-se o meio ideal para 

o desenvolvimento de ações de psicoeducação e de estratégias de prevenção e promoção 

de saúde. Segundo a pesquisa “Digital 2021 Brazil”, o brasileiro passa em média 

10h08min conectado à internet por dia, sendo as redes sociais mais frequentemente 

acessadas o YouTube, Whatsapp, Facebook e Instagram. Experiências anteriores de 

extensão demonstraram também a eficiência do uso das redes sociais para a disseminação 

de informações psicoeducativas durante o isolamento social (LIMA et. al, 2021).  

Ao se revelarem os resultados da pesquisa COVIDPsiq, atestou-se que 67% dos 

participantes experimentaram piora na saúde mental durante o período da pandemia. 
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(CALEGARO et al., 2020) Dessa forma, identificou-se a necessidade de se adotarem 

ações de extensão frente à demanda mapeada. Assim, o projeto de extensão foi criado de 

forma a estimular o autocuidado e a adoção de estratégias saudáveis para o enfrentamento 

das adversidades em meio à pandemia.   

 

Objetivos 

Promover ações psicoeducativas em ambiente virtual, como palestras, mesas redondas e 

encontros abertos à comunidade e divulgar materiais audiovisuais com foco na 

psicoeducação e em temas de relevância identificados pela pesquisa COVIDPsiq.  

  

Materiais e Métodos 

Desde o início da pesquisa, foram criados um canal no YouTube, um site na plataforma 

Wix e contas nas mídias sociais Instagram e Facebook.  Os meios foram escolhidos pela 

sua funcionalidade e alto índice de acesso entre o público-alvo, já que nenhum 

demonstrou uma prevalência de uso menor de 85% na pesquisa “Digital 2021 Brazil”.  

Além da divulgação da pesquisa e de seus resultados, esses meios também foram 

utilizados para a realização de lives com especialistas e pesquisadores a respeito de temas 

que se mostraram relevantes nas quatro etapas do estudo. São exemplos de assuntos 

abordados: luto, estudo remoto, trabalho em home office, dependência de internet, 

consumo de álcool e drogas, violência, ganho de peso, qualidade do sono, e saúde mental 

dos profissionais de saúde. Esses e outros temas também foram divulgados em postagens 

no Instagram e no Facebook, com o cuidado de fazer a transposição do conhecimento 

científico para uma linguagem clara e acessível à população, seja explicando conceitos 

ou dando dicas sobre como cuidar melhor da saúde mental durante o isolamento social.  

Uma estratégia adotada para democratizar e instigar o acesso às lives que, em geral, 

estenderam-se por mais de uma hora a cada edição semanal, foi a realização de vídeos 

curtos, com até um minuto de duração, denominados “Melhores momentos”. Esse 

material foi publicado nas mídias Instagram e Facebook, sempre acompanhado de um 

convite para assistir à live completa. Dessa forma, foi possível destacar algumas 
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informações relevantes e aumentar alcance da divulgação, além de despertar a curiosidade 

do usuário para assistir à live na íntegra.  

Outra estratégia para o envolvimento da pesquisa com a comunidade foi a disponibilidade 

dos pesquisadores para entrevistas e participação em reportagens de jornais, rádios, canais 

de televisão e sites de notícias, que contam com abrangência regional, estadual e/ou 

nacional. Essa estratégia possibilitou uma divulgação mais intensa e a consequente 

consolidação do projeto perante à mídia, atendendo ao objetivo de concretizar mais um 

canal de comunicação entre o ambiente universitário e a sociedade em geral. Além disso, 

o coordenador do COVIDPsiq tornou-se uma fonte de referência na mídia, sendo 

convidado a conceder entrevistas não apenas sobre o projeto, mas também sobre outros 

temas relacionados à saúde mental. Esse fato reafirma a credibilidade do estudo e de seus 

pesquisadores perante à opinião pública.     

Como mais uma ação de extensão e desdobramento da pesquisa, foi elaborado o projeto 

RESILIEIGHT, focado na resiliência e baseado em princípios que podem ser adotados 

sem necessidade de ajuda profissional. Os oito passos elencados dizem respeito ao 

cuidado com a saúde mental e à psicoeducação, sendo estes: cuide de seu corpo; conheça 

seus ritmos; foque nas emoções e pensamentos positivos; tenha um propósito; tenha 

relacionamentos saudáveis; invista nos seus recursos internos; pratique a aceitação e 

gratidão.  

  

Resultados, discussão e análises 

De junho de 2020 a maio de 2021, no canal do YouTube, que atualmente conta com 816 

inscritos, foram realizadas 28 lives, a transmissão de um evento internacional e a 

publicação de oito vídeos, totalizando 9.331 visualizações. Dentre eles, destacamos a 

“Live de apresentação dos resultados finais da pesquisa”, que contou com 722 

visualizações, e o vídeo do projeto Resilieight “Oito passos para a saúde mental e o bem 

estar”, que recebeu elogios diretos via e-mail oficial do projeto, no qual uma espectadora 

salientou que “[...] muitas coisas faziam sentido para mim e foram fortalecidas ao mesmo 

tempo que outras perspectivas se abriram. Obrigada pelo trabalho [...]”. O canal possui  
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Outro recurso de divulgação midiática foi a criação, em março de 2020, da página do 

projeto na rede social Instagram, a qual conta com 971 seguidores, 109 postagens, que 

somam 4053 curtidas e 27 comentários, além de 1731 visualizações em vídeos. Já a 

página do Facebook conta com 1.955 pessoas curtindo e 2.052 seguidores, em seus mais 

de 100 posts, acumula um alcance de 129.589 pessoas, 12.598 engajamentos, 1.576 

curtidas, 74 comentários e 771 compartilhamentos.  

O site do projeto da plataforma Wix compila as principais informações da pesquisa, 

eventos e projetos. Existem abas para saber mais sobre os membros do CovidPsiq, as 

aparições da pesquisa na mídia, a opção de entrar em contato e receber os resultados. 

Durante o primeiro semestre de 2021 já tivemos mais de 4.135 visualizações no site.  

Por fim, em dezembro de 2020, houve a realização do I Fórum Latinoamericano de Saúde 

Mental na Pandemia, promovido em parceria com a Universidad Nacional de Mar del 

Plata (Argentina), que contou com a apresentação de 18 trabalhos científicos, oriundos 

de cinco países latinoamericanos, e atingiu mais de 700 participantes inscritos. 

Atualmente, o vídeo do evento possui cerca de 1.903 visualizações. Na oportunidade, as 

realidades e perspectivas de diferentes populações foram analisadas e compartilhadas, 

possibilitando o estabelecimento de paralelos e contrapontos da saúde mental durante a 

pandemia, congregando diferentes realidades e contextos.  

 

Considerações  

Ao se considerar o quão relevante são as relações entre universidade e sociedade, 

evidencia-se o destaque das ações de extensão. Além disso, a realidade da pandemia e o 

isolamento social exigido mostraram o quanto é necessário investir em estratégias de 

comunicação para potencializar o impacto das atividades de extensão.  Conforme 

observado por meio dos dados constantes neste trabalho, a atuação nas mídias sociais do 

projeto e nos diferentes veículos de comunicação foi de extrema importância para que as 

ações de extensão obtivessem um alcance satisfatório de divulgação. Em linhas gerais, as 

ações de psicoeducação e de divulgação científica do projeto COVIDPsiq mostraram-se 

de grande relevância frente à impossibilidade de se organizarem eventos presenciais. 
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Essas, junto a outras iniciativas, possibilitaram que o desenvolvimento de ações de 

extensão continuasse e que o elo entre universidade e sociedade fosse fortalecido e não 

rompido pelos percalços da pandemia.  
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PETCom TV: o audiovisual impulsionando conhecimento científico
para além dos muros da universidade1
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Resumo

O PETCom TV é um projeto de extensão composto por integrantes do Programa de
Educação Tutorial da Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria
(PETCom - UFSM). Embasado inicialmente nos preceitos de TV Universitária, o
projeto tem por objetivo a divulgação científica por meio da produção de vídeos sobre o
ensino, a pesquisa e a extensão desenvolvidos na UFSM, especialmente no Programa de
Educação Tutorial (PET). Além disso, o projeto desenvolve um espaço para a
aplicabilidade das teorias aprendidas em sala de aula, qualificando os/as petianos e
petianas dentro de suas respectivas áreas de atuação.

Palavras-chave: Extensão; Audiovisual; Programa de Educação Tutorial; Plataformas

digitais.

Introdução

O projeto extensionista PETCom TV surge como um meio de

interdisciplinaridade entre os três cursos de Comunicação Social que compõem o

Programa de Educação Tutorial da Comunicação Social - PETCom (Jornalismo,

Publicidade e Propaganda e Relações Públicas). Visa difundir para a comunidade

projetos desenvolvidos por grupos PET da Universidade Federal de Santa Maria, bem

como esclarecer e explicar conceitos, de forma a tornar o ensino, pesquisa e extensão -

pilares do PET - mais palpáveis àqueles que não estão inseridos no programa.

3 Estudante do Curso de Comunicação Social - Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, integrante do
Programa de Educação Tutorial da Comunicação Social. Email: milene.eichelberger@acad.ufsm.br

2 Professora da Universidade Federal de Santa Maria, tutora do Programa de Educação Tutorial da Comunicação
Social. Email: jaqueline.kegler@ufsm.br

1 Trabalho apresentado no Eixo 5 - Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.
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Por meio da produção de conteúdo audiovisual, baseado no modelo de

videojornalismo, veiculada nas redes sociais do PETCom e atendendo aos conceitos de

TV Universitária, busca-se a integração entre universidade e sociedade. Desde 2020, no

contexto de pandemia, as reuniões e execução das funções foram adaptadas para que

cada integrante pudesse desempenhar seu trabalho de casa, sem deixar de produzir e,

mesmo com o distanciamento físico, manteve-se uma série de publicações.

Objetivos

O projeto visa a integração entre a universidade e a sociedade, levando, para os

cidadãos da comunidade que acompanham as plataformas de redes sociais do programa,

informações sobre o que está sendo desenvolvido na instituição, promovendo assim a

divulgação científica. Também, tem-se por objetivo, o de colaborar com a formação dos

alunos da instituição, veiculando informações úteis para os graduandos, esclarecendo

conceitos e metodologias.

Outrossim, o projeto também visa colaborar para o aprimoramento dos petianos

e petianas que participam de sua construção. Utilizando-se de conceitos fundamentais

de produção audiovisual, os alunos aprofundam conhecimentos aprendidos nos cursos

de graduação em Comunicação Social, de forma que os futuros e futuras profissionais

possam compreender melhor as dinâmicas de produção e recepção de conteúdos e,

assim, tornem-se mais preparados para atuar no mercado de trabalho.

Materiais e Métodos

O projeto baseia-se nas ideias de Erick Monstavicius (2012, apud MOTTA;

POWARCHUK; KEGLER, 2020, p.93) sobre os afazeres do audiovisual: a

Pré-produção (relativa a parte da estruturação das tarefas), a Produção (destinada à

coleta dos materiais audiovisuais) e a Pós-produção (acerca da inserção de elementos

sonoros, gráficos e finalização). Com isso, há uma avaliação direcionada para os

conteúdos após sua veiculação, com análise de métricas das plataformas de redes

sociais.
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Na primeira etapa de produção ocorre a reunião com o grupo, onde são expostas

as ideias de temas que podem ser realizados ao longo do semestre, levando em conta o

que já foi produzido, pautas de interesse público e também os objetivos do projeto -

tendo sempre em mente a necessidade de se prezar pelos conteúdos acerca da tríade

acadêmica: ensino, pesquisa e extensão.

Todas as ideias são organizadas e, após o debate do grupo e definição das

temáticas que serão abordadas, ocorre a divisão das funções, já com prazos estipulados

para entrega do produto final. Ao longo das semanas, as funções são rotativas, para que

todos os integrantes tenham a oportunidade de desempenhar todas as etapas, e assim

aprender com cada uma delas.

Após a definição da temática dos próximos vídeos, separação das funções e

estipulação de prazos de entrega, parte-se para a produção. Esse processo envolve o

contato com as fontes e possíveis entrevistados (geralmente petianos egressos do

programa), que participam contando sobre sua experiência e afinidade com o tema

abordado. Também, para maior sistematização do processo, ocorre a produção de um

roteiro, que posteriormente será gravado pelo apresentador ou apresentadora do vídeo.

Com os vídeos de apresentação já gravados, segue-se para a edição. Essa etapa

do processo envolve os cortes e montagem do produto final, bem como inserção de

trilha sonora, efeitos visuais, vinheta característica do projeto e legenda. Com o produto

final pronto, ocorre a divulgação nas plataformas do programa, mais especificamente no

Instagram e no Facebook. Após a divulgação, em reunião avaliativa, o grupo faz a

análise de métricas e também discute sobre como foi a produção do vídeo. Na análise de

métricas, observa-se como foi o alcance do material, o número de visualizações,

curtidas, comentários, compartilhamentos e ‘salvamentos’.

Obviamente, é levado em consideração que os produtos divulgados nas redes

sociais estão sujeitos aos algoritmos que permeiam as plataformas. Algoritmos, em sua

definição, são uma lógica de funcionamento antiga, uma fórmula matemática que irá

transformar dados em resoluções para os mais diversos problemas. Na lógica de

funcionamento das plataformas de redes sociais, os algoritmos transformam dados
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obtidos dos usuários em conteúdos personalizados, considerados mais relevantes, o que

o pesquisador Tarleton Gillespie chama de “algoritmos de relevância pública” (apud

JURNO; DALBEN 2018, p. 20). No entanto, a distribuição dos produtos realizada pelos

algoritmos não diminui a importância da divulgação científica nesses ambientes, apenas

impõe novas táticas de ação. Para que o vídeo atinja o maior número de pessoas,

adota-se um sistema de postagem que leva em conta o melhor dia e horário de alcance,

visualizações e interações.

Resultados, discussão e análises

Para que fosse possível continuar veiculando conteúdo, cada membro do projeto

desempenha, durante a pandemia, sua função de casa. Ao todo, no período de março de

2020 a julho de 2021, o projeto já desenvolveu e publicou onze vídeos que abordam

temas relacionados ao ensino, pesquisa e extensão, cumprindo seu objetivo enquanto

projeto extensionista de integrar a comunidade e a universidade.

Para a produção, utiliza-se do conceito de TV universitária, caracterizada por

Belda e Silva (apud MOTTA; POWARCHUK; KEGLER, 2020, p. 90) como:
[...] emissoras de caráter público, sem fins lucrativos, cuja

programação deve refletir conteúdos educativos, culturais e de promoção da
cidadania, na forma de uma atividade de extensão do ensino superior,
possibilitando o acesso às informações e aos conhecimentos produzidos pela
instituição (BELDA; SILVA, 2008, p.4).

Por mais que o conceito utilizado pelos autores aborde a televisão como um

modelo tradicional de comunicação, Cláudio Magalhães, conselheiro eleito da

Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), (apud MOTTA;

POWARCHUK; KEGLER, 2020, p.91) caracteriza que o caráter televisivo de uma TV

Universitária é sua difusão para além do seu meio de produção, as Instituições de

Ensino Superior (IES), independente assim da via em que a transmissão possa ser

realizada, seja em canais de televisão abertos ou pagos, internet ou qualquer outro meio

convergente.

Logo, o projeto utiliza a internet como local de veiculação, sendo este um

importante meio de contato e integração com a comunidade, principalmente ao se
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analisar o contexto. Com a pandemia de Covid-19, os alunos, funcionários e professores

tiveram de adaptar sua forma de atuação, com aulas, congressos, eventos e até mesmo

confraternizações online, dessa forma, estar na internet tornou-se inevitável.

Considerações

O projeto extensionista PETCom TV cumpre um importante papel ao levar para

a comunidade as produções da Universidade, seja no campo científico, artístico ou

tecnológico, divulgando e potencializando o contato dos cidadãos com a instituição e

fomentando o interesse pelo ingresso no ensino superior. Também, ao expor projetos

desenvolvidos pelos grupos PET, mostra para a comunidade acadêmica o que está sendo

desenvolvido pelo programa - a relevância que ele desempenha na formação acadêmica

dos estudantes da Universidade.

Outrossim, ao possibilitar o contato dos alunos participantes do projeto com as

etapas de produção audiovisual, em um intercâmbio de conhecimentos entre os três

cursos, colabora para a formação dos futuros profissionais que atuarão no mercado de

trabalho. Logo, fica evidente seu potencial extensionista, que deve ser ainda mais

aproveitado, na produção de novos conteúdos, utilizando novas plataformas de difusão e

almejando novos alcances.
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Resumo

Nos caminhos da Quarta Colônia de imigração italiana, uma comunidade se une para
promover o “Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO”. Assim, buscando resolver
uma demanda específica de comunicação e criatividade, surge o projeto de extensão 4C Lab
de Marcas da Quarta Colônia. Seu objetivo para a promoção do Geoparque como um destino
turístico consiste na elaboração de marcas e materiais de identidade visual para pequenos
empreendedores da região, bem como prestar consultorias e oferecer cursos para a
manutenção das identidades visuais desses pequenos negócios. O projeto está em fase de
implementação.

Palavras-chave: Comunicação; Publicidade; Laboratório de marcas; Marcas; Geoparque.

A Colônia: de onde partimos

A Quarta Colônia de Imigração Italiana é uma região do Rio Grande do Sul, Brasil,

reconhecida como o quarto centro de colonização italiana e o primeiro fora da Serra Gaúcha.

O Projeto Estratégico Geoparque Quarta Colônia é uma iniciativa da Pró-Reitoria de

Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Aliados a essa iniciativa e

6 Estudante do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista do projeto de extensão
4C Lab de Marcas da Quarta Colônia. E-mail: brenda.lopes@acad.ufsm.br
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extensão 4C Lab de Marcas da Quarta Colônia. E-mail: gabrielamoficial@gmail.com

4Mestra pelo programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Participante do do
projeto de extensão 4C Lab de Marcas da Quarta Colônia. E-mail: laratcezar@gmail.com
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Projeto 4C Lab de Marcas da Quarta Colônia.  E-mail: adiloose@gmail.com.

2 Publicitária, Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Docente
associada no Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM e professora do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da mesma universidade. Coordena o grupo Nós – Pesquisa Criativa (www.nospesquisacriativa.com).
Coordena o projeto de extensão 4C Lab de Marcas da Quarta Colônia. E-mail: petermann@ufsm.br
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buscando responder uma demanda específica de comunicação, o projeto de extensão 4C Lab

de Marcas da Quarta Colônia busca trabalhar, com estudantes de graduação dos cursos de

Publicidade e Propaganda e de outros cursos, a criação de marcas e materiais de identidade

visual para pequenos empreendimentos da região.

A justificativa pela implementação desse projeto de extensão na região se dá pela

identificação de uma enorme demanda por serviços de comunicação, especialmente de

desenvolvimento de marcas, para pequenos empreendimentos da Quarta Colônia, bem como

um potencial de produtos e serviços oferecidos pelos pequenos negócios da região.

Para Semprini (1995), a marca é responsável por iniciar o diálogo de uma empresa

com o seu público receptor, pois tem capacidade de oferecer significado aos inúmeros

elementos que circundam uma empresa. Uma marca bem estruturada e desenvolvida, com

seus elementos discursivos integrados e coordenados em uma mesma direção, potencializa o

produto e lhe confere maior valor. Assim, a marca possibilita que o produto tenha maior valor

agregado em relação ao seu concorrente e permite também que o consumidor compre

sabendo que está adquirindo um bom produto, garantido por determinada marca. O autor

(1995) também salienta que o discurso de marca precisa ser atualizado e alinhado aos

elementos da contemporaneidade, além disso, esse processo de atualização é fundamental

tendo em vista as marcas concorrentes e os diferentes posicionamentos que cada um vai

assumindo ao longo do tempo.

Além da entrega de marcas e de aplicações da identidade visual, oferecendo também

um espaços de experimentação e de aprendizado para estudantes, o projeto também

potencializa a promoção do Geoparque da Quarta Colônia como um destino turístico.

Enquadra-se como ações de extensão prioritária em função de que o território específico de

atuação do projeto apresenta potenciais para o desenvolvimento local ou regional.

A comunidade: nossos objetivos

O objetivo geral do projeto está centrado em criar um observatório e laboratório para

a construção de marcas, bem como prestar consultorias e oferecer cursos para a manutenção

das identidades visuais de pequenos empreendedores da Quarta Colônia, fortalecendo esses

2
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pequenos negócios e colaborando com a divulgação e promoção do Geoparque da Quarta

Colônia como um destino turístico.

Para tanto, dividimos a aplicação e o desenvolvimento do projeto em quatro objetivos

específicos: a) Atender demandas marcárias dos pequenos empreendedores da quarta colônia;

b) Analisar marcas e propor ajustes, alinhamentos e reformulações; c) Organizar e ministrar

mini cursos que tratam de questões específicas da manutenção das identidades visuais dos

pequenos empreendedores; d) Oferecer uma oportunidade de experimentação aos e às

estudantes do Curso de Publicidade e Propaganda e do curso de Desenho Industrial.

Os caminhos: materiais e métodos

O projeto, que será desenvolvido no período de cinco anos, conta com metodologia

dividida em três etapas. Em um primeiro momento, selecionamos os pequenos

empreendedores e estudantes participantes do projeto, via edital. Após isso, executamos a

estruturação do projeto e sua aplicação, definindo as etapas de criação de marca e manual de

identidade visual que será trabalhada, com delimitações de aplicações em materiais e

embalagens. Realizamos os encontros para briefing e diagnóstico, com as empresas que serão

atendidas pelo projeto e com estudantes. Aplicamos as etapas definidas para a criação da

marca e, após, realizamos encontros para apresentação.

Na última etapa da metodologia do projeto, entregamos a marca e oportunizamos

plantões tira-dúvidas sobre os elementos da identidade visual. Além disso, pretendemos

também oferecer cursos sobre necessidades comunicacionais que contemplem as empresas

selecionadas, com vagas disponíveis para empresas interessadas nos próximos editais. Além

disso, nosso projeto contará com mecanismos próprios de divulgação das atividades do

projeto, das marcas desenvolvidas, dos cursos e das potencialidades do Geoparque nas redes

sociais do projeto, ao longo do ano. Todas as etapas se repetirão em cada um dos cinco anos

de duração do projeto.

3
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A criatividade: as etapas do projeto em construção

Como primeiros passos para implementação do projeto temos os seguintes: realização

de processo de naming para o próprio laboratório de marcas; estudos para a definição da

marca do projeto, definição do modelo de briefing a ser utilizado com os pequenos

empreendimentos, definição de fluxogramas que orientem sobre modelo de planejamento e

de livro de marca; sobre fluxos internos de trabalho, sobre o cronograma a ser executado em

2021, sobre a equipe, sobre o framework (organização de pessoas, fluxos e ferramentas) e

sobre a comunicação interna do projeto.

Para a concepção do naming, utilizamos uma linha criativa, avaliando aquilo que

gostaríamos de retratar a partir do nome do projeto. Selecionamos quatro elementos que

gostaríamos de destacar com o nome do projeto e que poderiam demarcar tanto aspectos da

identificação geográfica da região, quanto da sua beleza, além de características relacionadas

ao próprio objetivo do laboratório, sendo eles: Colônia, Caminhos, Criatividade e

Comunidade. Assim, o naming criado: "4C Laboratório de Marcas", traz essas 4

características e, também, remete a abreviação da "Quarta Colônia”.

Para a definição do modelo de briefing, optou-se pelo uso de uma comunicação

simples e direta para facilitar a compreensão por parte do público-alvo do projeto - pequenos

empreendimentos da região da Quarta Colônia. Buscamos, dessa forma, construir um

conjunto de informações o mais fiel possível à sua empresa e que compreendesse a essência

da mesma. O modelo inicial de briefing foi usado como teste para a criação da marca do

próprio projeto, e, a partir deste, foi possível corrigir e tornar mais dinâmico o modelo final

de briefing.

Ainda na etapa de planejamento do projeto, nos ancoramos em algumas metodologias

para viabilizar e facilitar a organização da equipe que está trabalhando de forma remota (por

conta da prática do distanciamento social em função da pandemia). Optamos por técnicas de

gestão visual que funcionam por meio de fluxogramas elaborados de forma digital e

compartilhados com a equipe: partimos de uma organização de framework (uma espécie de

estrutura base do projeto) definindo ferramentas, fluxos e pessoas (equipe, cargos e

4
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competências). Ademais, organizamos os fluxos internos de trabalho com atividades e

responsáveis, o cronograma a ser executado em 2021, assim como definimos alguns modelos

de atividades que facilitarão a aplicação durante o projeto.

Considerações finais

O presente projeto busca atingir os seguintes resultados: Atender demandas de marca

e de identidade visual de pequenos empreendedores que serão selecionados via edital,

contemplando em torno de 10 cases por ano de duração do projeto; Oferecer um espaço de

consultoria em relação à aplicação das marcas e dos elementos de identidade visual, com

plantão para tira-dúvidas; Organizar cursos para pequenos empreendedores que contemplem

questões relacionadas às principais necessidades comunicacionais; Proporcionar um espaço

de experimentação e de aprendizagem para os estudantes dos Cursos de Comunicação Social

- Publicidade e Propaganda e de Desenho Industrial; Ampliar o potencial turístico da Quarta

Colônia, divulgando os produtos e serviços dos pequenos empreendedores, bem como o

Geoparque.

A partir do briefing e da criação do nome do projeto, foi dado início ao processo de

definição da marca - que é a fase atual na qual nos encontramos. Ao completar essas etapas

iniciais, iniciaremos a metodologia da ação, aplicando as três etapas apresentadas

anteriormente.

Entendemos que este projeto visa aproximar a universidade da comunidade,

oferecendo também um espaço para a formação estudantil, a partir de experiências concretas

e reais de elaboração de marcas e de materiais de identidade visual. Entendemos que este é

um papel fundamental da universidade. Além disso, o projeto visa potencializar aspectos

turísticos da região da Quarta Colônia, contribuindo com o desenvolvimento econômico e

social desta região.

Referências
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Resumo Simples

A situação fundiária brasileira e sua organização social nos impõe refletir sobre a verdadeira
promoção de direitos na sociedade e suas relações com a distribuição de terras no país. Nesse
sentido, tendo em vista a posse da terra como um fator crucial na garantia dos Direitos
Humanos para a sociedade, surge o percurso de formação a fim de propor discussões
participativas entre estudantes, professores, populações do campo e, principalmente,
agricultoras e agricultores familiares, com apoio de parceiros engajados com lutas e reflexões
sociais envolvendo a Agricultura Familiar. O percurso ocorre de forma online, gratuita e
aberto à toda comunidade, no formato de “15 estações”. As estações são compostas por
materiais de apresentação da temática (vídeos, artigos, notícias, charges) e proposta de
reflexão ao cursista. Cada estação tem duração de 2h, totalizando carga horária de 30 horas.

Palavras-Chave: Comunicação; Direitos Humanos; Reforma Agrário; Educação do Campo;

Sociologia Rural

1 Trabalho apresentado no Eixo 5 – Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM
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Introdução

A desigualdade social no campo impede o desenvolvimento de comunidades e

consequentemente torna cada vez mais distante a garantia dos direitos fundamentais para os

povos do campo. O Censo Agropecuário de 2017 mostra que o Brasil tinha 5 milhões de

propriedades agrícolas. Destas, pouco mais de 51 mil detêm 47,6% das terras agricultáveis do

país. Enquanto, pequenos proprietários, donos de terras com até 10 hectares, ocupam somente

2,3% do total dessas terras. Quase metade de toda a área agrícola do país é ocupada por

apenas 1% das propriedades, o que mostra o quão elevada é a concentração de terras no

Brasil. Esse cenário torna fundamental a discussão e elaboração da problemática da posse da

terra como garantia dos Direitos Humanos para a Agricultura Familiar. E a isso se propõe

esse percurso formativo online, gratuito e aberto à toda comunidade que, por meio da

metodologia dialógica e participativa, se propõe a intermediar o processo de discussão e troca

de informações de forma que estimule a politização e conscientização dos participantes

acerca dos direitos humanos na perspectiva dos povos do campo.

Objetivos

Propor processo de formação que possibilite fomentar discussões, por meio da

metodologia dialógica e participativa; propor a troca de informações para construção de

conhecimentos acerca dos direitos humanos e a posse da terra para a agricultura familiar;

estimular os cursistas a reflexões em atividades que se relacionam a problemas sociais, com o

debate sobre os aspectos relacionados às origens históricas e as implicações da concentração

da terra para a garantia dos direitos humanos nos espaços rurais; propor a discussão sobre as

ações dos movimentos sociais que se manifestam contra a concentração fundiária; exclusão

da agricultura familiar da agenda política e a organização social e a consequente ausência ou

limitação de políticas públicas para o meio rural; ampliar os impactos sociais da UFMG por

meio da interação dialógica com a sociedade e reafirmar o compromisso social da

universidade; incentivar o protagonismo discente na Extensão por meio da proposição,

organização, elaboração dos materiais didáticos e monitoramento do percurso de formação.
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Materiais e Métodos (Metodologia)

O percurso de formação foi pensado a partir do Edital Democratizar da Pró Reitoria

de Extensão da UFMG (Proex/UFMG). O projeto e seu formato foi idealizado por estudantes

de graduação, pós graduação juntamente com a coordenação do Grupo de Estudos da

Agricultura Familiar da Escola de Veterinária da UFMG. Desta forma, projetou-se uma

metodologia que pudesse permitir a participação aberta dos cursistas de forma online, gratuita

e aberta à comunidade externa, em virtude da situação sanitária do país.

O formato remoto é uma inovação para atividades que tem como público alvo as

populações do meio rural. Tendo em vista as dificuldades de acesso aos meios de

comunicação pelos setores mais excluídos da sociedade, o material proposto ficará disponível

por seis meses no espaço virtual da ferramenta Classroom do Google. Assim, os cursistas

poderão cumprir o percurso no tempo conveniente à sua realidade.

Dentre as atividades desenvolvidas pelos discentes estão a elaboração das reflexões

que compõem cada estação. Intermédio e convite de participantes em temas complementares

nas lives de abertura das turmas, edição dos materiais, acompanhar continuamente os

cursistas em possíveis dúvidas e dificuldades de acesso aos materiais, produção de materiais

acessíveis a públicos específicos. Divulgação do percurso nas redes sociais e para pessoas de

referências nos municípios e comunidades rurais, movimentos sociais e entidades de

representação da agricultura familiar.

A grade curricular do percurso é composta por 15 estações que abordam as seguintes

temáticas: Uma introdução aos direitos humanos, contextos e impactos: uma abordagem

sobre os principais conceitos e envolvendo os direitos humanos, quais são, o que determina e

quais os impactos da garantia dos mesmos para a sociedade; Histórico da questão agrária no

Brasil: uma breve história dos desdobramentos da questão agrária e organização social no

Brasil; Distribuição de terras no Brasil e o latifúndio; Meios de acesso à posse da terra;

Agricultura Familiar: características e significados; Acesso à posse da terra pela Agricultura

Familiar no Brasil; A terra como um meio de garantia dos direitos humanos; Movimentos

sociais e conflitos no campo; Reforma Agrária no Brasil; O acesso à posse da terra e o
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desenvolvimento social; Políticas Públicas para o Meio Rural; O papel da Universidade na

promoção dos Direitos Humanos; Saberes Camponeses.

A décima quinta estação do percurso é no formato de um formulário a ser respondido

de forma livre. Nesse espaço, cada cursista será convidado a manifestar suas percepções

acerca da metodologia e dos resultados com o andamento do percurso, suas propostas de

melhorias, sugestões à equipe organizadora e uma avaliação geral da ação.

Para cada estação é disponibilizado um vídeo discursivo feito pelos parceiros do curso

e editado pela organização, material complementar (artigos, notícias, charges e outros) e uma

proposta de reflexão, que pode ser feita de forma oral ou escrita, e é utilizada como forma de

avaliação do cursista no cumprimento da carga horária de 2 horas por estação e recebimento

do certificado de 30 horas emitido pelo CENEX da Escola de Veterinária da UFMG. A

certificação será concedida para aqueles que cumprirem 75% das atividades previstas ao

longo das quinze estações.

Resultados, discussão e análises

A primeira turma contou com 92 inscritos e a segunda com 47, sendo de diversas

regiões do Brasil, comunidades e etnias. Dessa forma as turmas possuem um perfil diverso o

que mostrou promover o enriquecimento das discussões e interações no percurso.

Dentre os colaboradores da organização e construção da proposta podemos citar

docentes de algumas unidades da Universidade Federal de Minas Gerais incluindo a Escola

de Veterinária, Faculdade de Direito, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e do

Instituto de Ciências Agrárias da UFMG situado em Montes Claros MG. Além disso, conta

com ativa participação colaboradores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST),

Associação Mineira das Escolas Família Agrícola (AMEFA), Comunidade Quilombola de

Monte Alto MG, Aldeia Indígena Cintia Vermelha de Jandiba MG, Aldeia Indígena Tuxá

Setsor Bragagá - Buritizeiros MG, Instituto de Assistência à Criança e ao adolescente -

Village Ativo - Montes Claros, Secretaria de Cultura de Conceição do Mato Dentro e da

Universidade do Estado da Bahia.
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Até o presente momento, os resultados quantitativos e qualitativos mostram-se

satisfatórios, a partir das manifestações do interesse dos cursistas com a temática. Os mesmos

demonstram engajamento com o conteúdo e a didática do percurso. A participação dos

cursistas tem mostrado que a metodologia participativa pensada e empregada no percurso

mostra-se efetiva em sua proposta de proporcionar um ambiente de construção do

conhecimento conjunto mesmo que de forma virtual.

Os resultados atualizados estão sendo registrados periodicamente no Sistema de

Informação da Extensão da UFMG no painel de resultados. Esse painel é desenvolvido

exclusivamente pelos alunos integrantes da equipe organizadora e o coordenador do projeto.

Considerações

Esta atividade é o resultado do protagonismo discente, uma vez que a proposta de

curso foi elaborada por estudantes que compõem o Grupo de Estudos da Agricultura da

Escola de Veterinária da UFMG.

O formato online é um desafio no atendimento integral do público do meio rural e

também para os estudantes, entidades e professores envolvidos, mas a proposta de uma

metodologia participativa e alternativa, expande as possibilidades de inclusão do público em

geral.
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Resumo simples 
 
A bioinformática é uma área que analisa dados biológicos através de ferramentas 
matemáticas e de estatística. Essas ferramentas têm assegurado a interpretação e 
elucidação de eventos biológicos gerados a partir do sequenciamento de genes e proteínas.  
A internet e sua capacidade de compartilhar dados, desempenha um papel decisivo para 
a consolidação da bioinformática como potencial campo do conhecimento científico. O 
projeto Omixdata da Universidade Federal de Pelotas surgiu em meio a pandemia do 
SarsCov2 no ano de 2020, onde os alunos do curso de biotecnologia vislumbraram no 
meio online, a possibilidade de se fazer presente a extensão universitária e propiciar de 
forma gratuita e interativa os conhecimentos adquiridos na área. 
 
Palavras-chave 
 
Biotecnologia; Bioinformática; Extensão 
 
Introdução 
 
 A extensão universitária é a comunicação que se estabelece entre universidade e 

comunidade com o intuito de popularizar a ciência, levando os conhecimentos adquiridos 

dentro do meio acadêmico para o âmbito social de forma acessível. No Brasil a extensão 
compõe um dos pilares do ensino superior, formando um tripé juntamente ao ensino e a 

pesquisa. Ela contribui tanto com a sociedade como para o meio acadêmico, uma vez que 
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apresenta o contato acadêmico com a comunidade, proporcionando que o conhecimento 

obtido em sala de aula se materialize (HENNINGTON, 2005.) fornecendo assim uma via 
de mão dupla. 

Levando em consideração esse campo de interação entre a comunidade e universidade, 

surgiu o projeto “Omixdata: difusão de conhecimentos de biotecnologia, bioinformática 
e aprendizagem de máquina através de redes sociais e blogging”, coordenado pelo 

professor Frederico Kremer, no curso de Biotecnologia na Universidade Federal de 

Pelotas.  

A Bioinformática é uma área multidisciplinar, que envolve química, física, computação, 
ciências biomédicas e biotecnologia. Seu principal objetivo pode ser descrito como 

processar e analisar grandes quantidades de dados. Desde o seu surgimento a 

bioinformática está mais ligada é a área molecular como a análise de sequências genéticas 

e de DNA, o funcionamento de estruturas e funções de proteínas, regulação e expressão 
genética (ARAUJO, et al 2008). Por exemplo dados sobre proteínas e ácidos nucleicos 

das espécies e populações fornecem uma grande base para estudos que nos levam a novos 

entendimentos da evolução e história natural da vida neste mundo usando uma abordagem 

bioinformática. 

Apesar das contribuições que a biotecnologia e a bioinformática vêm trazendo para a 

melhora na qualidade de vida da população, muito do conhecimento referente a estas 

áreas fica restrito à academia e aos setores especializados da indústria. De fato, mesmo 
para pesquisadores que estão iniciando nestas áreas, como é o caso da bioinformática 

ainda há dificuldade em se encontrar material em linguagem portuguesa que aborde 

muitos destes temas, sejam estes textos introdutórios ou tutoriais que exemplifiquem 

determinadas metodologias. Recorrer às comunidades de informações abertas na Web é 
o comportamento usual nos experimentos em ramos das ciências da vida como a 

bioinformática (PITASSI, et al 2014). Estes portais são utilizados para padronização de 

conceitos e para depósito de informações. 

 
Objetivos 
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O projeto visa a produção de material informativo, bem como tutoriais, sobre 

biotecnologia, bioinformática e aprendizagem de máquina, tendo em vista sua 
importância crescente para a bioinformática observada nos últimos anos, com linguagem 

acessível de modo a promover tanto a divulgação científica para públicos não-

especializados, quanto a divulgação de conhecimento para pessoas interessadas nestes 
tópicos e que tenham interesse em desenvolver pesquisas nestas áreas. 

 

 Materiais e Métodos 

Devido o momento pandémico, foram realizadas reuniões virtuais e semanais através da 

plataforma Google meet, onde os integrantes do projeto puderam discutir sobre os 

assuntos da área de bioinformática a serem abordados como material para a futura 

divulgação, além de organizar seus planejamentos semanais através da metodologia 
Scrum. Após definir os temas em reuniões, foram produzidos materiais sobre os mesmos, 

como textos de fácil entendimento, e organizados através da ferramenta colaborativa 

Trello, que fornece a possibilidade de organização em “quadro”. Após esse 

desenvolvimento e organização, os textos foram publicados nas redes sociais do projeto 
através das plataformas virtuais Instagram e Medium, que podem ser acessados através 

dos links (https://www.instagram.com/omixdata/) e (https://medium.com/omixdata) 

respetivamente. 

 

Resultados, discussão e análises 

Levando em consideração a demanda de uma comunicação acessível entre profissionais 
e estudantes dentro da área da bioinformática e a possibilidade de tornar isso concreto 

através da extensão universitária, o projeto Omixdata pode colaborar de forma 

significativa na interação de diversas pessoas que buscavam tais conhecimentos. 

As ferramentas de divulgação utilizadas pelo grupo, foram as plataformas Medium e 
Instagram. Até o presente momento, foram realizadas diversas postagens na plataforma 
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Medium, que alcançaram um total 215 seguidores. Já no Instagram foram obtidos 1.550 

seguidores e foram realizadas 118 postagens. 

 

(FIGURA1: Face da página Omixdata na plataforma Medium) 

 Para que os progressos não beneficiam apenas setores privilegiados, é de extrema 

importância promover a educação e divulgação científicas de qualidade a todos os níveis, 

concentrando sua aplicação em domínios essenciais para vencer atrasos e desinformações 

na sociedade (DA SILVA, 2000). 

Na imagem a seguir é demonstrado o número total de visualizações da página Omixadata, 

nos últimos noventa dias, através da plataforma Medium. Levando em consideração o 

número de visualizações e seguidores alcançados pode se dizer que a procura por 

materiais de linguagem acessível nesta área é alta, e que o projeto tem atuado de forma 

significativa nesse âmbito. 
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(FIGURA 2: Gráfico de views alcançados pelo Omixdata no medium) 

 

Considerações  

Através do presente projeto, os participantes puderam adquirir e transpor um vasto 

conhecimento, tanto na história de bioinformatas (ex: Margaret Dayhoff, Richard 
Durbin), como no desenvolvimento tecnológico atual (ex: sequenciamento de nova 

geração, docking molecular). Além disso os mesmos também puderam desenvolver 

habilidades em elaboração de texto e conteúdos com o intuito de tornar a divulgação 

científica mais acessível a toda comunidade. Com base nos resultados obtidos através do 
percurso percorrido pelo projeto até aqui, é notável que o mesmo tem crescido 

expressivamente, tanto com relação à base de seguidores quanto ao volume de materiais 

disponibilizados. Vale salientar que a extensão universitária é uma ferramenta importante 

e essencial para tornar essa comunicação possível. Futuramente deseja-se realizar 
parcerias com outros projetos, afim de que se possa expandir a divulgação científica para 

diversos âmbitos, tendo em mente sempre uma linguagem acessível a todos. 
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Resumo simples:

Introdução: A translação do conhecimento é um processo dinâmico e interativo. Nela os
saberes gerados circulam e se transformam. Objetivo: O projeto “Translação do
Conhecimento em Odontologia em Saúde Pública” difunde o conhecimento produzido no
Mestrado Profissional em Saúde Pública da Faculdade de Odontologia da UFMG
(FAO-UFMG). Metodologia: As dissertações são transformadas em postagens e
disponibilizadas em rede social. Resultados: O perfil @translacaodontoufmg tem 131
publicações. Entre 30/06/2021 e 28/07/2021, cerca de 631 pessoas foram alcançadas e 236
interagiram com as postagens, alcançando-se 1243 seguidores, dos quais 67% são mulheres e
33% são homens. Conclusão: A rede social é um meio acessível e oportuno para a
comunicação e divulgação dos conhecimentos gerados na universidade para profissionais e
população extramuros.

1 Trabalho apresentado no Eixo 5 - Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.
2Discente de graduação de Odontologia da UFMG, bolsista no projeto de extensão translação, email:
karolinerocha21@hotmail.com
3Discente de graduação de Odontologia da UFMG, voluntária no projeto de extensão translação, email:
carolrabellocamargos@gmail.com
4Discente de graduação de Odontologia da UFMG, voluntário no projeto de extensão translação, email:
pedropaulo4g@gmail.com
5Discente de graduação de Odontologia da UFMG, voluntária no projeto de extensão translação, email:
rafaelaamaral2012@hotmail.com
6Discente de graduação de Odontologia da UFMG, voluntária no projeto de extensão translação, email:
witalo999@hotmail.com
7Discente do Mestrado Profissional em Odontologia da UFMG, bolsista no projeto de extensão, email: elisalp92@gmail.com
8Docente da Faculdade de Odontologia da UFMG, subcoordenadora do projeto de extensão, email:
rafaelasilveirapinto@gmail.com
9Docente da Faculdade de Odontologia, coordenador do projeto de extensão, email: f.f.mattos@uol.com.br
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Palavras-chave: Translação do Conhecimento; Divulgação Científica; Saúde Bucal; Saúde
Coletiva e Comunicação.

Resumo Expandido:

Introdução

O processo de translação do conhecimento é dinâmico e interativo que inclui a síntese, a

disseminação, o intercâmbio e a aplicação do conhecimento, baseada em princípios éticos, a

fim de incrementar a saúde, prover serviços de saúde e produtos mais efetivos e fortalecer os

sistemas de saúde (CIHR, 2004, P. 2). A translação pode expandir o poder da evidência

científica e a liderança para informar e transformar políticas e práticas (WHO, 2006, P. 1).

Além disso, este processo pretende ser multidirecional, agindo a partir da troca e diálogo

entre diferentes saberes (Clavier et al., 2011; Hartz et al., 2008).

O Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública, iniciado em 2015 pela

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FAO-UFMG), acumula

hoje grande volume de conhecimento que requer maior publicidade e interação com

profissionais, gestores e população em geral para que a translação do conhecimento seja

efetivada.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar o alcance do projeto de extensão “Translação do

Conhecimento em Odontologia em Saúde Pública”, que visa difundir o conhecimento

produzido no Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública da FAO-UFMG, para

gestores, acadêmicos, profissionais da área da saúde e o público em geral.

Materiais e Métodos

O alcance em mídia digital do projeto foi analisado por meio das estatísticas disponibilizadas

por uma rede social.

Resultados, Discussões e Análises:
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O perfil do projeto, @translacaodontoufmg, foi criado em 14/09/2020. Nele já foram

disponibilizados os conteúdos de 43 dissertações. Atualmente, a rede social do projeto possui

1243 seguidores e, no período até 28/07/2021, foram alcançadas 631 contas. Outros

resultados sobre o alcance do perfil do projeto estão sintetizados na figura 1.

Ao realizar publicações no perfil do projeto abre-se um canal de comunicação entre a

Universidade e a comunidade, a partir de comentários, enquetes, caixa de perguntas e

mensagens, em que novos questionamentos, curiosidades e narrativas de experiências

relacionadas ao tema exposto. Houve também algumas manifestações de agradecimento pelo

conhecimento partilhado pelos seguidores da página.

Figura 1: Informações gerais do perfil @translaçãodontoufmg.

A partir de investigações anteriores sobre os dados de crescimento e interatividade dos

seguidores com a página foi possível estabelecer um comparativo estatístico de dois períodos

distintos, um no início do projeto e outro mais atual, que está apresentado na figura 2. Cabe

ressaltar que o “alcance de contas” refere-se à uma estimativa do Instagram de quantas contas
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visualizaram a publicação pelo menos uma vez, seja no Feed ou nos Stories. Já a “impressão”

refere-se à quantidade de vezes que a publicação foi visualizada na rede social.

Figura 2: Estatísticas do perfil @translacaodontoufmg em dois momentos.

Os valores crescentes apresentados pelo perfil da página demonstram o interesse no conteúdo

das dissertações produzidas na FAO-UFMG e o aumento do número de contas atingidas

reflete que um público cada vez maior está tendo acesso ao conteúdo publicado na página.

Tais valores somados ao número de postagens desenvolvidas, refletem que, à medida que o

conteúdo tem sido disponibilizado, o público tem se mantido assíduo no acompanhamento

das publicações. Este fato corrobora com a afirmativa de que o projeto, por meio da

translação do conhecimento, promove a comunicação e a interação dialógica.

Considerações

O projeto é capaz de fomentar o compartilhamento de informações entre quem produz o

conhecimento na FAO-UFMG e quem aplica esses saberes, além de ser acessível à população

em geral. Com os resultados obtidos, é possível afirmar que o projeto possui relevância no

processo de translação do conhecimento em saúde pública, sendo fonte de conhecimento para
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a educação permanente e a transformação da prática de profissionais de saúde e gestores de

serviços de saúde.
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Resumo 

O projeto Compostagem Comunitária: a Contribuicã̧o da Comunicaca̧õ no Processo 
(Compô), é um projeto de Extensão da UFG, que começou poucos meses antes da 
Pandêmia do Coronavírus. Com o isolamento social, o projeto precisou se reinventar, 
buscando soluções para um trabalho hoje sólido e realista, já que grande parte das ações 
previstas pelos seus integrantes haviam sido planejadas para o mundo “presencial”. O 
desafio da organização em ambientes virtuais, predominantemente, trouxe para seus 
integrantes, espalhados pela cidade de Goian̂ia e entorno, a missaõ de multiplicar as acõ̧es 
em torno da compostagem, em hortas escolares, em residen̂cias, quintais, apartamentos, 
condomińios, focando sempre no processo educativo e de conscientizaca̧õ da sociedade 
no cuidado com os resid́uos produzidos por nós cotidianamente.  
 

Palavras-chave: Extensão; Comunicação; Compostagem Comunitária. 

 

Compostar: transformar o problema em solução 

Com o crescimento da crise ecológica planetária, cuidar dos resíduos orgânicos urbanos, 

tornou-se um imperativo. A experiência tem mostrado que a concentração de resíduos 

sólidos e líquidos para tratamento por métodos industriais de grande escala, não só onera 

o processo, como torna-o insustentável do ponto de vista socio-ambiental, 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 5: Comunicação e Redes – Articulação entre Extensão e Comunicação do V 
Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Professora da Universidade Federal de Goiás, Email: lisbeth@ufg.br 
3 Estudante do Curso de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, Email: andrebaleeiro@discente.ufg.br 
4 Estudante do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás, Email: mayana_santos@ufg.br 
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sobrecarregando os aterros sanitários e lotes baldios e provocando a exaustão dos recursos 

naturais.  

Compostar, ou seja, permitir que a matéria orgânica volte ao solo em condições 

adequadas, adubando plantas e enriquecendo a vida, pode significar a transformação de 

um problema em solução. Com a descentralização da gestão de resíduos deixamos de 

depender tanto da coleta de lixo do município, estamos economizando recursos públicos 

e energia, menos chorume derramado nas ruas, jardins mais férteis e colheitas mais fartas. 

Cuidar dos resíduos e fiscalizar a gestão dele é fundamental para avançarmos na Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, Lei N° 12.305/2010).  

Já em seu primeiro ano de execução, o Projeto Compô mapeou necessidades concernentes 

a temas como energia/lixo em Goiânia e cidades do entorno, nos ambientes de moradia e 

atuação dos participantes, reunindo dados para propostas concretas de ações para a 

sustentabilidade dentro desses ambientes. 

Para além do projeto de extensão, os membros da Compô trabalham de forma coletiva, 

voluntária e auto gerida para conscientizar e estimular mudanças de hábitos em relação à 

gestão de resíduos. Nossos valores são: sinergia, consumo responsável, territorialidade, 

fraternidade, saúde integral, respeito e trabalho. 

Dentro do projeto, a Comunicação se apresenta como uma ferramenta importante para 

estreitar os laços entre os parceiros do projeto. Faz parte da expectativa unir a comunidade 

acadêmica, estudantes, professores, servidores técnico-administrativos e a comunidade 

de Goiânia e cidades do entorno através de ações de compostagem. 

A Compô visa multiplicar conhecimento e experiências de compostagem do grupo e o 

faz através da realização de oficinas, reuniões de estudo e planejamento, orientação 

regular para os participantes e para a comunidade em geral e troca constante de 

conhecimentos e experiências. 

 

Conexões entre Compostagem e a Comunicação 

„Todos os anos, o Brasil produz 37 milhões de toneladas de lixo organ̂ico. Esse resid́uo 

tem potencial econômico para virar adubo, gaś combustiv́el e ate ́mesmo energia. No 

entanto, apenas 1% do que e ́descartado é reaproveitado“ (CBN, 2019). Aleḿ disso, 1/3 
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do alimento produzido no mundo e ́perdido ou desperdica̧do, o que representa 1,3 bilhões 

de toneladas por ano (FAO, 2011).  

As perdas e desperdićios ocorrem ao longo da cadeia produtiva comeca̧ndo na producã̧o 

agrićola, transporte, comercializaca̧õ e indo ate ́o consumidor final, que muitas vezes nem 

chega a consumir o produto e isto significa tambeḿ desperdićio de aŕea, aǵua, energia e 

insumos, além de grande preocupaca̧õ pública. A urgente necessidade de mudar esta 

realidade faz com que partamos para uma açaõ concreta que busque a conscientizaçaõ da 

populaca̧õ e gere multiplicadores indo além de nosso ambiente original de açaõ escolhido. 

O comer, separar, compostar e plantar são passos de responsabilidade para cada cidadão 

que habita o planeta.  

Nesse caminho, a Comunicação, vem exercendo papel decisivo no processo como um 

todo: elaborando o Plano de Comunicação, assessorando nas atividades propostas pelo 

grupo, viabilizando a divulgação e comunicação interna e externa de forma clara e 

precisa, agindo de forma integral para que as ações planejadas sejam executadas com 

sucesso. 

É papel da Comunicação dar visibilidade e voz aos diversos atores participantes do 

processo, seja aprendendo, ensinando e/ou transferindo conhecimento. A iniciativa 

pretende sensibilizar cada vez mais cidadãos para uma ação responsável frente ao lixo 

gerado.  

 

Resultados 

Encontros e grupos de discussão virtuais vem sendo um importante foco desde fevereiro 

2020 da Compô. Inicialmente foi elaborado o Plano de Comunicação para direcionar com 

eficiência as ações do projeto. O coletivo de Comunicação trabalhou a partir daí na 

construção da identidade visual do projeto e sua aparição e manutenção no universo das 

redes sociais.  

Numa ação coletiva, os valores que norteariam as acõ̧es do grupo foram pensadas com 

propósito e justificativa, forca̧s e fraquezas, valendo-se do método analítico SWOT 

(KOCH 2000); definindo o público-alvo do projeto e suas implicacõ̧es para estabelecer 

as estrateǵias de comunicaca̧õ e de relacionamento.  
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A publicação de uma cartilha, já em fase de revisão na Editora da UFG, foi elaborada de 

forma coletiva com textos, graf́icos, ilustracõ̧es, fotos autorais, além de materiais 

complementares (vid́eos e referen̂cias bibliograf́icas e de outros projetos) e deverá servir 

de apoio na capacitaçaõ dos Agentes Comunitaŕios. Para tanto, a Compô realizou um 

amplo levantamento de interessados em se tornarem agentes comunitários, a partir da 

formação que o projeto oferecerá brevemente. 

A cartilha servira ́de eixo- norteador no trabalho junto as̀ comunidades. Ela apresenta os 

vaŕios tipos de composteiras para aplicar o tipo mais eficiente para cada perfil. Traz 

sugestão de listas de materiais de cada tipo, orca̧mentos e necessidades para implantaca̧õ 

das composteiras. Possíveis espaços vêm sendo elencados, a fim de encontrar os pontos 

de planejamento e implantaca̧õ. Atualmente um projeto-piloto de compostagem 

comunitária desenvolvido pela Compô, vem sendo alimentado na sede do Ponto de 

Cultura Casa de Vidro, no St. Universitário em Goiânia. 

Na cartilha, os conteúdos ali reunidos trazem a oportunidade de conhecer a História da 

Compostagem, o ciclo da matéria orgânica, os tipos de composteiras e principalmente 

convida o leitor a repensar seus hábitos e sua responsabilidade no mundo, entendendo as 

dificuldade e fragilidades de reinserir materiais reciclados no ciclo produtivo, 

pesquisando sobre resíduos perigosos, exigindo transparência, responsabilidade e 

melhorias dos gestores públicos e das empresas. 

O trabalho nas redes sociais vem se desenvolvendo principalmente no Instagram 

(@c.compoo, com a publicaca̧õ de conteúdos relacionados ao universo da compostagem 

e também de questões ambientais. Além disso, novas formas de interaca̧õ e produçaõ de 

conteúdo fazem parte da estratégia de comunicação da equipe.  

Em 2020, a busca de uma identidade visual para o projeto, foi o ponto inicial no qual a 

Equipe de Comunicaca̧õ se debruco̧u. Foram estudados elementos, cores, formas, ideias 

e significados, ressaltando os valores e os ideais do grupo, na busca de uma Logo que 

representasse o conceito de uniaõ, diversidade, ecologia e transformaca̧õ. O resultado 

fluiu para o Plano de Comunicaçaõ que vem sendo sempre atualizado, a fim de atender 

as novas demandas no universo da comunicaçaõ interna e externa do Projeto.  
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Considerações finais 

Em tempos de Pandemia e isolamento social, o projeto Compô continua ativo, repensando 

e adequando novas formas de ação coletiva. Individualmente muitos estão conseguindo 

desenvolver seus projetos de compostagem doméstica e compartilhando resultados no 

grupo. Nesse sentido, o projeto tem se tornado fórum importante de trocas de experiência, 

disseminação e intercâmbio cotidiano de conhecimento. 

As ações deste projeto enquadram-se na Política Nacional de Extensão Universitária que 

prevê a articulação da Extensão com as políticas públicas, com os movimentos sociais e 

também com os setores produtivos da sociedade, possibilitando „novos meios e processos 

de produção, inovação e disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do 

acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social”, priorizando assim “práticas 

voltadas para o atendimento de necessidades sociais (…), relacionadas com as aŕeas de 

Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde 

(...)”, entre outras (POLITICA NAC. DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 2013: 5). 
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Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas durante um 
Programa de Capacitação, a fim de verificar o processo de formação dos professores 
envolvidos. Com abordagem qualitativa, apresenta-se como um relato de experiência 
acerca destas ações que envolvem cinco cursos independentes, ofertados na modalidade 
a distância. Pode-se concluir que as ações do programa promoveram a qualificação dos 
profissionais da área da educação, oportunizando a produção de aulas mais interativas e 
práticas, contribuindo para um avanço no processo de construção do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Tecnologia; Formação; Educação; Ensino remoto. 

 

Introdução 

A pandemia de Covid-19 expandiu-se pelo mundo alterando os contextos sociais, e a 

escola foi um desses ambientes modificados, em que as atividades tiveram que ser 

adaptadas para atender às recomendações de isolamento social. Tal processo trouxe 
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alguns obstáculos, especialmente para os professores, que precisaram se adaptar ao 

modelo de ensino remoto, adotado no período pandêmico. 

O modelo de ensino remoto, para atividades a distância, caracteriza-se por momentos 

síncronos e assíncronos, além dos materiais disponibilizados pelas escolas para que os 

alunos realizem as tarefas em suas residências. Nesse contexto, as ferramentas e 

tecnologias digitais tornaram-se alternativas para permitir a interação professor-

aluno/aluno-aluno de maneira segura, levando em conta os protocolos de saúde. Neste 

sentido, Almeida pontua em relação: 
[...]à multiplicidade de demandas, os professores precisaram, com 
rapidez e criatividade, encontrar alternativas para o prosseguimento do 
trabalho iniciado, com o compromisso de oferecer, nas linguagens 
digitais, experiências pedagógicas que envolvessem os educandos de 
modo que se conseguisse alcançar os resultados esperados, ou seja, 
qualidade na aprendizagem. (ALMEIDA, 2020, p.5). 
 

Porém, as tecnologias por si só não resolvem essa lacuna causada pelo ensino remoto no 

aprendizado dos alunos. Nesse sentido, faz-se necessária uma qualificação desses 

profissionais, para que conheçam as ferramentas e a partir disso subsidiar o entendimento 

de como podem ser utilizadas para promover o aprendizado e auxiliar na construção de 

competências digitais. Assim, Modelski, Giraffa e Casartelli (2019) ressaltam sobre a 

importância de criar espaços para que os profissionais da educação possam realizar a 

experimentação, testagem, discussão e troca de experiências sobre as tecnologias digitais, 

a fim de pensar alternativas para incorporar em suas práticas. 

Nesse contexto, emerge o Programa de capacitação para o uso de tecnologias digitais na 

educação básica, em parceria da Pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), com os Geoparques de Caçapava e Quarta Colônia. O programa 

tem por finalidade promover a formação dos profissionais da educação para elaboração 

de aulas/palestras/materiais, através de diferentes tecnologias digitais, no sentido de 

auxiliar no planejamento e desenvolvimento de disciplinas no ensino remoto.  

Diante disso, o presente trabalho apresenta um relato de experiência das ações ocorridas 

no programa a fim de verificar o processo de formação dos sujeitos envolvidos nos cincos 

cursos do programa.  
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Metodologia 

O presente trabalho apresenta abordagem qualitativa que, conforme Godoy “[...] permite 

que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 

explorem novos enfoques” (GODOY, 1995, p. 21) e caracteriza-se por ser um relato de 

experiência. A intervenção se deu através do Programa de Capacitação para o uso de 

Tecnologias Digitais na Educação Básica, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM).  

Para tanto, ofertou-se cinco cursos independentes, os quais: 1) Uso de tecnologias digitais 

para gravar e editar áudios e videoaulas; 2) Uso de tecnologias digitais para realizar lives 

para aulas, aulas abertas, webinar e eventos; 3) Uso de tecnologias digitais para 

elaboração de materiais didáticos diferenciados; 4) Uso de tecnologias digitais para 

elaboração de avaliações; e 5) Uso de tecnologias digitais para elaboração de banners, 

folders e convites, no período de abril a agosto de 2021. A carga horária de cada curso foi 

de 60 horas, totalizando 300 horas na modalidade a distância, com encontros virtuais pelo 

Google Meet e transmitidos pelo YouTube (quatro encontros virtuais por curso); a 

mediação dos conteúdos ocorreu pelo ambiente virtual de ensino aprendizagem Google 

Classroom. 

A equipe de instrutores conta com dez professores, sendo cinco Doutores e quatro 

Mestres, além de três acadêmicos e um técnico. O público-alvo do programa foram 

professores da educação básica interessados nas temáticas, provenientes dos municípios 

que compõem os Geoparques (Caçapava e Quarta Colônia). 

 

Resultados, discussão e análises 

O Programa de capacitação para o uso de tecnologias digitais na educação básica iniciou 

as atividades em abril de 2021, com o primeiro curso. As inscrições para os cinco cursos 

eram independentes e a divulgação em contato direto com as secretarias de educação dos 

municípios que compõem os Geoparques de Caçapava e da Quarta Colônia, além de 

divulgação nas redes sociais. 
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Ao observar o total de inscritos no curso, vemos que as inscrições diminuíram ao longo 

do andamento do Programa, sendo 3031 o número de inscritos no curso 1, 380 pessoas 

inscritas no curso 2, 208 inscritos no curso 3, 160 inscritos no curso 4 e 84 pessoas 

inscritas no curso 5. Com relação a essa diminuição das inscrições, podemos inferir que, 

o primeiro curso atingiu um número tão alto de inscritos por se tratar de um curso 

específico para gravação e edição de vídeo aula, que seria a demanda mais urgente dos 

professores da educação básica no modelo de ensino remoto. Além disso, à medida que 

o Programa avançava, também se avançava o ano letivo e, consequentemente, o aumento 

de atividades e demandas que os professores da educação básica precisam cumprir, o que 

pode acabar interferindo na decisão desse profissional de se inscrever em mais um curso, 

ou seja, assumir mais um compromisso.  

É importante ressaltar que, mesmo com o número de inscrições no curso caindo, o acesso 

ao canal do YouTube onde ficam disponibilizados todos os vídeos do curso, aumenta a 

cada dia, bem como o número de inscritos neste canal. Por exemplo, o curso 3, referente 

a elaboração de materiais didáticos diferenciados, teve um total de 208 inscritos. No 

entanto, o número de acessos dos conteúdos desse curso no YouTube, somam 1659 

visualizações, o que demonstra que os cursos têm um alcance além do número de 

inscritos. 

Ao final de cada curso, foi disponibilizado um questionário final, para que cada cursista 

pudesse dar um feedback sobre o curso realizado. Os resultados desse questionário 

mostraram que os cursistas consideraram úteis as ferramentas apresentadas nos cursos e 

concordam que é possível utilizar dessas ferramentas para facilitar o trabalho no ensino 

remoto, tornando as aulas online mais atrativas e diversificadas. Os cursistas também 

responderam de forma positiva quanto a metodologia do curso, destacando que todo 

conteúdo era repassado de forma clara, didática e objetiva. 

 

Considerações finais 

A partir dos resultados, pode-se concluir que o programa de capacitação para o uso de 

tecnologias digitais na educação básica alcançou êxito na promoção de qualificação de 
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profissionais da área da educação para a utilização das ferramentas digitais, bem como 

promoveu estratégias para auxiliar no trabalho de equipes diretivas e gestores e não 

apenas dos professores. Para além do auxílio imediato o curso despertou nos educadores 

um olhar amigável e curioso para as novas tecnologias possibilitando que ao retornarem 

para o “chão da escola”, possam produzir aulas mais interativas e práticas, contribuindo 

para um avanço no processo de construção do conhecimento. 

Ademais, as atividades do programa estão em andamento destacando-se que a tecnologia 

é parte importante da educação e que se desenvolve em velocidade, se faz necessário 

continuar oferecendo suporte aos educadores, seja nas atualizações de ferramentas 

existentes, seja na apresentação de novas ferramentas, construindo um arcabouço teórico 

e prático renovado constantemente, com um olhar voltado para a realidade da educação.  
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Resumo 
 
A pandemia do COVID-19 modificou a rotina das pessoas e instituições no mundo todo, 
especialmente aquelas ligadas à educação. Nesse contexto, houve suspensão de aulas e 
atividades nas universidades públicas, prejudicando de diferentes formas todos os 
envolvidos. Diante disso, elaborou-se os projetos Vet na Rede e De Vet para Vet, que 
forneceu suporte e auxílio à comunidade de docentes e discentes da EV/UFMG nesse 
período pandêmico desafiador. Com o auxílio de ferramentas gratuitas e on-line, as 
atividades promoveram apoio e aproximação de todos os envolvidos, sendo estratégias 
promissoras para o enfrentamento dos impactos da pandemia, especialmente no caráter 
educacional, social e psicológico. 
 
Palavras-chave: Educação; Extensão; Ferramentas didáticas; Universidade. 

 

Texto do Trabalho 

 

Introdução 

O período de pandemia do COVD-19 mudou a rotina de toda a sociedade, 

impondo dificuldades e desafios, principalmente na educação. Com a interrupção das 
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aulas e das atividades presenciais, saber como seria o futuro próximo ficou difícil e houve 

a necessidade de adaptação por parte de todos. Diante deste quadro, com o 

comprometimento da comunicação e aa interação das Universidade com a sociedade, fez-

se necessária a busca por novas ferramentas digitais que pudessem ampliar a interação 

dialógica da Universidade e da sociedade.  

Em março de 2020 a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas 

Gerais (EV-UFMG) suspendeu suas atividades presenciais. Nesse período, em que se 

discutia o novo formato a ser adotado durante o isolamento social, os estudantes se viram 

sem direcionamento imediato aos estudos, atividades extracurriculares e dos planos 

profissionais, além do distanciamento dos laços pessoais. Diante de toda essa mudança 

de rotina e falta de perspectiva, foram comuns os relatos de estudantes afetados 

psicologicamente.  

Com a iminência da adoção do Ensino Remoto Emergencial (ERE), viu-se a 

necessidade de propor atividades para reaproximar a EX-UFMG da comunidade, retomar 

a convivência e proporcionar acolhimento à comunidade interna e externa e reafirmar o 

compromisso da Universidade Pública com a sociedade. Considerando-se a Extensão o 

espaço acadêmico adequado para este tipo de ação, foi elaborado o programa “Vet na 

Rede” que, composto por ampla gama de atividades e formatos, possibilitou a abertura de 

espaço para a troca de informações, formação técnica e entretenimento que atendessem à 

comunidade de alunos, funcionários, servidores docentes e técnico-administrativos em 

educação.  

Após o anúncio do começo das aulas pelo ERE os docentes e os discentes se viram 

diante de situação desafiadora devido aos meios digitais serem ainda pouco conhecidos. 

A retomada às aulas de modo virtual mexeria novamente na rotina das pessoas 

envolvidas, gerando impactos de diferentes formas. Novamente a Extensão se colocou 

como espaço acadêmico adequado para o acolhimento da comunidade interna, neste caso. 

Nesse sentido, foi elaborado o projeto “De Vet para Vet”, com encontros síncronos para 

a discussão de assuntos relativos ao novo modelo de ensino.  

Objetivos 
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O objetivo do trabalho é analisar o papel da extensão universitária como esfera 

acadêmica de aproximação, acolhimento e de ampliação dos impactos sociais das 

Universidades Públicas, por meio dos resultados alcançados pela EV-UFMG frente aos 

desafios encontrados na pandemia do Covid-19.  

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

O desenvolvimento das atividades se deu por meio de processo capitaneado pelo 

Centro de Extensão da EV-UFMG. Este contou com a participação da diretoria da 

unidade, membros da Comissão “De Bem com a Vida”, assessoria de comunicação e com 

discentes vinculados aos cursos ofertados na Unidade. As atividades propostas se 

propunham ao atendimento do público interno, bem como do público externo à 

Universidade. Nesta perspectiva, as atividades se comportaram como um espaço de 

experimentação e familiarização com as novas ferramentas digitais, em que novos 

formatos didáticos e novos modelos de interação com o público-alvo pudessem ser 

fomentados. 

Para a institucionalização da iniciativa foi elaborado o Programa “Vet na Rede”, 

composto inicialmente por quatro projetos: "Percursos de Aproximação”, “Diálogos de 

Aproximação” e “Sala de Café", todos se propunham ao desenvolvimento exclusivo de 

atividades on-line abertas à comunidade de forma ampla, cuja divulgação se deu pelas 

redes sociais da EV/UFMG e pelos grupos de WhatsApp.  

Quanto aos Percursos de Aproximação, cada percurso foi formatado para ser 

cumprido em carga horária de 8 a 12 horas divididas em encontros síncronos e atividades 

assíncronas. O número de vagas ofertadas situava-se entre seis a quinze, para que fosse 

possível estabelecer contato mais próximo entre os presentes, podendo ter reoferta do 

percurso de acordo com a procura. Havia inscrição prévia via formulário e entrega de 

certificado aos alunos no final do percurso.   

Já o projeto Diálogos se propunha à realização de apresentações sobre a Medicina 

Veterinária, Aquacultura e informações relevantes sobre a Pandemia da COVID-19. Os 
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encontros também eram divulgados pelas redes sociais da EV e toda pessoa interessada 

poderia assistir, sem necessidade de inscrição prévia. 

O projeto “Sala de Café” promoveu encontros semanais por um mês, de 8h às 10h 

da manhã. Os encontros promoviam espaço de troca de experiências, comunicação, 

promoção de assuntos diversos, como sugestões de leitura e filmes. Durante o tempo 

juntos, os participantes podiam tomar café individualmente e mesmo que à distância, os 

encontros retomaram à memória os tempos presenciais de confraternização, antes vividos 

diariamente na Escola de Veterinária.  

A partir dessas atividades, desenvolveu-se amplo processo de mobilização com 

os docentes da unidade. Quando dispostos a participar, a equipe do programa realizava 

treinamentos de manuseio das ferramentas para o ensino remoto, como os aplicativos de 

encontros, agendas, formulários e espaços virtuais de “Sala-de-Aula”. Foi também 

disponibilizada cartilha e vídeo explicativos sobre esse assunto para aqueles que não 

puderam estar presentes nos encontros síncronos ou quisessem rever o treinamento. 

Com a iminência do retorno às aulas, foi elaborado o projeto “De Vet para Vet”, 

composto por dois dias de encontro de duração média de 3h cada. Este projeto teve como 

objetivo principal o compartilhamento de experiências entre os docentes da unidade, de 

forma a fornecer apoio aos envolvidos. Ao final de todos os projetos eram enviados 

formulários on-line com espaço de avaliação e envio de feedback, cujo objetivo era a 

qualificação constante das ações.  

Resultados, discussão e análises 

A divulgação de informações relevantes em formatos de fácil apreensão para o 

público em geral é um dos desafios da Divulgação Científica. No contexto da pandemia 

da COVID-19 o programa Vet na Rede se propôs a promoção da diversificação de 

formatos e temáticas para que o processo de comunicação fosse adequado às exigências 

que o momento impunha 

O projeto Sala de café promoveu 04 encontros assíncronos no mês de maio de 

2020.  Já o projeto Diálogos realizou, no total, 16 encontros síncronos entre os meses de 

1944



                              

 

junho a julho de 2020. Quanto aos Percursos de Aproximação, ao todo foram concluídas 

17 turmas, também entre os meses de junho e julho de 2020. Os temas foram voltados à 

prática médica veterinária e da aquacultura, além da abordagem voltada às temáticas 

relevantes no contexto da pandemia.  

Em relação ao público alcançado, o programa Vet na Rede alcançou 

aproximadamente 591 pessoas, sendo 363 participantes nos Diálogos, 148 nos Percursos 

de aproximação e 80 na Sala de Café. Já no projeto De Vet para Vet, foram feitas três 

edições que antecederam três semestres letivos da EV/UFMG, sendo que na primeira 

edição houve participação de mais de 170 pessoas. Nas outras edições o número médio 

de participantes foi em torno de 60 pessoas em cada encontro, totalizando 390 

participantes. Logo, todos os projetos alcançaram cerca de 981 pessoas.   

Devido à ausência de aula naquele período, as temáticas abordadas foram 

essenciais no contexto da educação dos graduandos. Um resultado relevante foi o 

incentivo da retomada das atividades de projetos de extensão que passaram a ofertar 

atividades de modo remoto. Estes que se dedicaram à realização de apresentações técnicas 

abertas a todos os interessados passaram a ter audiência potencializada pelo formato 

adotado.   

Outro resultado relevante obtido a partir da realização dos projetos de extensão 

apresentados foi o protagonismo discente, cuja equipe composta majoritariamente por 

alunos de graduação, desenvolveram todas as atividades propostas. Pode-se citar a 

participação ativa das reuniões para a elaboração dos cronogramas; o envio de convites 

formais aos docentes; participação da criação e da divulgação dos flyers junto à 

Assessoria de Comunicação; auxílio aos docentes quanto ao manuseio das ferramentas 

digitais antes e durante a realização das atividades; organização da lista de participantes 

ouvintes para confecção dos certificados. Com isso, reforça-se a função da extensão 

universitária se configurar com espaço de formação acadêmica multidisciplinar, capaz de 

gerar competências que ultrapassam em muito a atuação técnica.  

Embora os resultados tenham sido relevantes e o programa tenha cumprido seu 

objetivo, estas ações não foram capazes de romper as desigualdades geradas pela 
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pandemia. Pode-se notar que a realidade enfrentada por cada pessoa, sejam discentes ou 

docentes, possui uma singularidade, sendo difícil a promoção de igualdade nesses casos. 

Com os feedbacks recebidos foram relatados problemas com falta de acesso à internet, 

seja por conexão instável ou por inapropriação de dispositivos para a utilização; 

dificuldade de conciliar as atividades on-line com o ambiente e tarefas domiciliares e a 

dificuldade quanto à utilização das ferramentas digitais, dentre outros. Porém, estes 

problemas evidenciados permitiram mobilizações para a inclusão em políticas de apoio 

estudantil e também da utilização de formatos de ensino que permitam minimizar os 

impactos destas questões, como a distribuição de computadores a alguns estudantes. 

Considerações 

A Extensão Universitária é a dimensão acadêmica universitária de atender os 

anseios de participação das comunidades internas e externas. As ações expostas confluem 

para o cerne da extensão universitária, onde há fomento e apoio de ações que viabilizem 

o progresso universitário bem como toda a sociedade envolvida nele. Sob tal perspectiva, 

o processo de comunicação adotado pela Escola de Veterinária da UFMG ampliou a 

aproximação da comunidade durante a pandemia e qualificou os participantes para o 

retorno às atividades acadêmicas no ERE. Além disso, os alunos de graduação envolvidos 

tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades, como a divulgação científica. As 

inovações geradas neste contexto certamente se perpetuaram mesmo no período pós-

pandemia, uma vez que os meios digitais de comunicação ainda se farão presentes na 

rotina dos acadêmicos.  
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Resumo 
A extensão universitária permite a troca de experiências, assim como revisar 
constantemente seus valores, que em função da nova modalidade de articulação devido 
a pandemia da Covid-19, teve que se reinventar. O Projeto Humanização do 
Atendimento, considerando a potência de comunicação da ferramenta Instagram optou 
por sua utilização, como uma estratégia de comunicação com a sociedade. Objetivou-se 
apresentar o uso e a importância da rede social Instagram para trabalhar a humanização 
em saúde. Os dados quantitativos foram analisados a partir do Instagram Insights, que 
mostram resultados positivos das publicações. O uso consciente de ferramentas 
tecnológicas pode ser de grande relevância social e contribuir para a expansão de 
projetos de extensão antes restritos ao ambiente universitário. 
 

 
Palavras-chave: Universidade; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Humanização da 

assistência; Coronavírus; Rede social 

 
Introdução  
 O Plano Nacional de Extensão “A Extensão Universitária, sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre universidade e outros setores da sociedade”. Ela permite a troca de 

experiências e vivências, assim como revisar constantemente seus valores (SILVA, 

2020).  O projeto de Extensão Humanização do Atendimento foi idealizado em 2016, 

inicialmente com objetivo de despertar as pessoas para as ações de acolhimento na 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 

projeto teve como inspiração a Política Nacional de Humanização (PNH) lançada em 

2004, pelo Ministério da Saúde. A PNH destaca que humanizar se traduz com a 
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inclusão das diferenças dos trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do 

cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2015). 

A pandemia da Covid-19 trouxe grandes desafios para a manutenção do elo 

entre a universidade e a comunidade e, com isso, os projetos de extensão universitária 

tiveram que lançar mão de novas estratégias. As redes sociais, para além de 

entretenimento e comunicação, funcionam como um espaço de interação social. Um 

espaço que promove o (re)encontro de pessoas, compartilhamento de ideias e promove 

mobilizações em prol de um mesmo motivo, seja por solidariedade ou por mobilização 

social. Nelas são realizados anúncios, campanhas publicitárias, contatos profissionais, 

denúncias, além de projetos educacionais e jornalismo (GHIOTTO TUÃO RAMOS; 

MARTINS; 2018).  

O Projeto Humanização do Atendimento, considerando a potência de 

comunicação da ferramenta Instagram optou por sua utilização, como uma estratégia 

educacional, para divulgação de informações pertinentes relacionadas ao assunto central 

abordado no projeto. É uma rede social em ascensão, que permite compartilhamento de 

fotos e vídeos, bem como a integração com outros aplicativos. Entre as suas 

funcionalidades encontramos a aplicação de filtros para as imagens, o Boomerang, os 

Stories, gravações e transmissões de vídeos ao vivo. Hoje, é um dos aplicativos mais 

utilizados, tendo apresentado cerca de 800 milhões de usuários ativos, em 2017, e suas 

conexões permitem a comunicação entre pessoas de todo o planeta (GHIOTTO TUÃO 

RAMOS; MARTINS; 2018).  

 

Objetivo  

Apresentar o uso da rede social Instagram e sua importância para o Projeto de 

Extensão Humanização do Atendimento da Faculdade de Odontologia da UFMG, 

trabalhar a humanização durante a pandemia da Covid-19, mantendo o elo entre 

universidade e comunidade. 

 

Metodologia 

Em função da nova modalidade de articulação devido a pandemia da Covid-19, 

uma comunicação online, a extensão universitária teve que se reinventar e se adaptar à 

utilização de novos recursos de integração. O recurso escolhido foi o Instagram, devido 
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a diversidade de ferramentas oferecidas pelo aplicativo. O projeto já possuía um perfil 

na rede social, ativo desde 2019, mas com o início da pandemia as postagens foram 

intensificadas e sofreram algumas reformulações. Inicialmente, os alunos bolsistas ou 

voluntários, que integram o corpo discente do projeto, foram divididos em grupos de até 

três integrantes para elaboração do conteúdo mensal que seria veiculado no perfil. As 

postagens passam por uma análise prévia, pelos estudantes de pós-graduação e docentes 

do projeto, onde alguns parâmetros são avaliados: 1- Relevância do assunto abordado; 

2- Evidências científicas: referências utilizadas para elaboração do conteúdo abordado; 

3- Qualidade do design e manutenção da identidade visual. 

Os conteúdos relacionados à humanização em saúde foram abordados de 

diferentes maneiras. Dentre elas podemos citar a realização de lives (transmissão em 

tempo real) que abordaram assuntos como: “como enfrentar o isolamento sem se sentir 

sozinho e improdutivo?” e “tudo bem não sem produtivo”. Essas transmissões foram 

gravadas e posteriormente adicionadas ao perfil do projeto de forma 

permanente. Criação de conteúdos temporários (stories), que ficam disponíveis por um 

período de 24 horas e possibilitam uma grande interação entre produtores de conteúdo e 

usuários, ver Figura 1. Os stories têm como principal objetivo a criação de enquetes, 

testes e caixas de perguntas que avaliavam o grau de conhecimento dos usuários da rede 

social sobre o assunto e proporcionaram, de forma simultânea, a revisão de conteúdos 

previamente abordados no feed.  

 
Figura 1: Sequência de stories publicados no dia 8 de julho de 2021, sobre os Princípios da PNH 

 

Além de abordar assuntos relacionados à humanização em saúde e a PNH, o 

projeto celebra e relembra datas de grande relevância social, como o dia mundial da 

conscientização do autismo, dia mundial da saúde, junho violeta, dentre outras. O 

intuito dessas publicações não é apenas felicitar, mas demonstrar a importância dessas 

datas para a sociedade e abrir debates acerca dos assuntos. Ademais, alguns posts foram 
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direcionados a sugestões de conteúdos audiovisuais, como filmes, de forma a trabalhar a 

humanização em saúde com os seguidores de uma forma mais didática. E como um 

iniciativa a longo prazo, a série de vídeos intitulada “Memórias da Pandemia´´, têm o 

objetivo dar voz aos atores sociais através de relatos das vivências pessoais em tempos 

de pandemia, promovendo uma articulação entre extensão e comunidade. 

   
Resultados 

Os dados quantitativos foram analisados a partir do Instagram Insights, que é 

uma ferramenta de análise disponibilizada pela própria rede social que permite que você 

analise suas postagens e o alcance delas. As lives relacionadas ao assunto “como 

enfrentar o isolamento sem se sentir sozinho e improdutivo?”, realizada no dia 2 de 

junho de 2020, possui 1436 visualizações. O reels que demonstra algumas 

características relacionadas ao atendimento humanizado de forma breve e dinâmica, 

publicado no dia 1 de março de 2021, possui 1.383 reproduções.  

Na tabela 1, observamos que as postagens direcionadas a sugestões de conteúdos 

audiovisuais, como filmes, apresentou excelentes resultados, que demonstram o alcance 

do objetivo inicialmente proposto pelo grupo, a divulgação e ampliação do projeto 

mesmo com o cessar das atividades presenciais.  

 
Tabela 1: Resultado das três postagens com sugestões de filmes para trabalhar a 
humanização 
 

 Curtidas Comentário  Impressões  Contas 
alcançadas 

Postagem ´´Nise o coração da 
loucura´´ 

23 1 249 194 (1%) 

Postagem ´´Tempo de despertar´´ 11 1 189 139 (14%) 
Postagem ´´Patch Adams  

O amor é contagioso´´ 
25 1 248 194 (4%) 

 

A série de conteúdos audiovisuais ´´Memória das Pandemia´´ apresentou 

excelentes resultados, que demonstram o alcance do objetivo inicialmente proposto pelo 

grupo, a divulgação e ampliação do projeto mesmo com o cessar das atividades 

presenciais, ver Tabela 2. 
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Tabela 2: Resultado das seis postagens ´´Memórias da Pandemia´´ 

 

 Visualizações  Curtidas  Impressões  
Parte 1 148 42 256 
Parte 2 103 18 193 
Parte 3 159 28 236 
Parte 4  164 25 228 
Parte 5 299 35 326 
Parte 6  89 21 188 

 

 Em síntese, as postagens fizeram uso de conteúdos e ferramentas diversas, mas 

sempre com um objetivo em comum: divulgar a humanização em saúde mesmo com a 

interrupção das atividades presenciais dentro da universidade.  Após a reformulação dos 

conteúdos publicados pelo perfil do projeto, resultados positivos foram notados.  

 

Considerações 

O uso consciente de ferramentas tecnológicas pode ser de grande relevância 

social e contribuir para a expansão de projetos de extensão antes restritos ao ambiente 

universitário. A humanização apresenta como uma de suas principais características a 

integralização, que pode ser facilitada pelas mídias sociais. Assim, cabe aos envolvidos 

no processo de transmissão e aquisição do conhecimento refletir sobre a importância e a 

eficácia do uso de ferramentas digitais não-formais como estratégias educacionais.  
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Resumo 
 
As tecnologias de comunicação apresentam-se como importantes elementos para a 
educação em saúde, visto que aproximam a academia da sociedade. O resumo objetiva 
descrever o processo de concepção, planejamento e implementação de postagens acerca 
das políticas públicas de saúde e as infecções transmissíveis nas redes sociais. Para 
disseminar as informações, houve a criação de uma conta em rede social e a vinculação 
com outra, a fim de obter um maior contato com a população. Dessa forma, as redes 
sociais promovem a educação em saúde e sensibilizam a população acerca das infecções 
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transmissíveis. Assim, a forma criativa e contínua das publicações proporciona 
maiorvisibilidade às práticas de cuidado em saúde, uma vez que dinamiza o processo de 
aprendizagem e contribui para a prevenção das doenças transmissíveis prevalentes. 
 
Palavras-chave: Extensão; Educação em Saúde; Redes Sociais; Doenças 

Transmissíveis. 

 

Introdução: No contexto atual, as tecnologias de informação e comunicação  

apresentam-se como importantes elementos para a educação em saúde, visto que  

aproximam a academia da sociedade. No contexto da pandemia do novo coronavírus, a  

utilização dessas mídias foi impulsionada, uma vez que tornaram-se o principal meio de  

interação social. Sob essa perspectiva, evidencia-se o potencial das redes sociais como 

uma ferramenta para a promoção da saúde, prevenção de doenças e fornecimento de 

informações acerca das políticas públicas de saúde, tais como as ações de prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis, HIV e hepatites virais, em parceria com a Política 

Municipal de HIV/aids,  ISTs e Hepatites Virais de Santa Maria/RS, por meio do 

projeto de extensão “Ações de sensibilização sobre doenças transmissíveis em Santa 

Maria/RS por meio da educação popular em saúde”. 

Essas plataformas atuam como mediadoras, integrando o cotidiano da população  

e contribuindo para a melhoria das condições de saúde. Assim, observa-se a necessidade 

da utilização de estratégias de ensino que oportunizem maior autonomia dos sujeitos, 

visto que as relações verticalizadas, nas quais o profissional é o único detentor do 

conhecimento e o sujeito é considerado como alguém sem conhecimentos prévios, não 

satisfaz as necessidades atuais (PINTO et al.,  2017). 

Segundo dados retirados de boletins epidemiológicos fornecidos pelo Ministério 

da Saúde em 2020, no período de 2007 até junho de 2020, foram notificados no Sinan 

342.459 casos de infecção pelo HIV, dos quais 152.029 (44,4%) foram identificados no 

Sudeste, 68.385 (20,0%) no Sul, 65.106 (19,0%) no Nordeste, 30.943 (9,0%) no Norte e 

25.966 (7,6%) no Centro-Oeste. No que se refere à sífilis, entre 2010 e junho de 2020, 

houve a notificação de 783.544 casos no Sinan. Desse total, 52,7% ocorreram na região 

Sudeste, 22,2% na Sul, 13,0% na Nordeste, 6,8% na Centro-Oeste e 5,2% na Norte. Nas 
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estatísticas pertinentes às hepatites virais, destaca-se que no ano de 2019, no ranking das 

capitais brasileiras com maiores taxas de detecção de hepatite C, Porto Alegre/RS ficou 

em primeiro lugar. Em todos esses dados, o Rio Grande do Sul apresentou um número 

de casos expressivos, o que reforça a necessidade de desenvolver medidas que 

promovam a prevenção e reduzam o número de casos. 

Objetivos: Descrever o processo de concepção, planejamento e implementação 

de  postagens acerca das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), HIV, hepatites 

virais  e tuberculose (TB) nas redes sociais da Política Municipal de HIV/aids, ISTs e 

Hepatites Virais de um município do interior do Rio Grande do Sul, como estratégia de 

promoção da educação em  saúde da comunidade e aproximá-la do conhecimento 

científico, gerado pelas universidades e centros de pesquisa, fortalecendo a prevenção 

das doenças transmissíveis anteriormente citadas.  

Metodologia: Trata-se de um resumo do tipo relato de experiência. Com o 

intuito de disseminar informações acerca de doenças transmissíveis, como as ISTs, 

hepatites virais, HIV e TB, foi criada uma conta em rede social, como  meio de 

promover um maior contato com a população que utiliza de serviços da Rede de 

Atenção à Saúde do município. Ainda, houve a vinculação com a página de outra rede 

social da política  municipal para a realização de postagens semanais, elaboradas pelas 

bolsistas acadêmicas do curso de enfermagem e também por voluntárias, sob orientação 

da coordenadora do projeto. Ainda, as bolsistas participaram de um Workshop sobre 

mídias sociais, ministrado por graduandos bolsistas do Programa de Educação Tutorial 

do Curso de Enfermagem vinculado à Instituição de Ensino Superior, visando habilitar 

as acadêmicas para a elaboração do conteúdo a ser postado nas redes sociais. Dessa 

maneira, formulou-se um cronograma de postagens com as temáticas e utilizou-se um 

site específico para a criação de conteúdo voltado às redes sociais, além da 

determinação de dias específicos para as publicações, visando o maior alcance possível. 

Resultados, discussão e análises: Considerando os recursos que a internet 

oferece, é mister que seja utilizada para informar e promover a educação em saúde de 

modo acessível, tendo em vista a disponibilidade das acadêmicas em sanar possíveis 
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dúvidas por meio de conversas  privadas nas plataformas, oferecendo maior privacidade 

para que a pessoa se sinta confortável para expor suas dúvidas e receber as devidas 

orientações. 

No período de julho de 2020 a julho de 2021 foram realizadas 119 postagens, 

com os principais temas relacionados às ISTs, elaborados de forma didática, com 

imagens e conteúdos interativos. Com mais de 560 seguidores conquistados ao longo do 

período de um ano, as postagens com maior alcance foram sobre o mês do orgulho 

LGBTQIA+, com 333 visualizações, as quais abordaram o significado da data, das 

cores da bandeira e dos termos da sigla, além da diferenciação de sexo biológico, 

gênero, sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero; a 

segunda publicação com maior alcance foi sobre o chemsex, também conhecido como 

sexo químico, quando há prática sexual sob influência de drogas psicoativas, com 330 

visualizações, abordando o significado, riscos de contrair ISTs e orientações; por fim, o 

terceiro maior alcance em publicações foi referente a ampliação da faixa etária da 

vacina do HPV para mulheres com imunosupressão, atingindo 296 contas na rede 

social. É essencial destacar que as postagens são salvas pelos seguidores, a fim de 

consultarem o material posteriormente, e pode-se citar entre os temas mais salvos o mês 

do orgulho LGBTQIA+, a coinfecção tuberculose e HIV e a ampliação da faixa etária 

da vacina do HPV para mulheres com imunossupressão. Além disso, a rede social conta 

com mais de 700 contas alcançadas nos 30 dias decorrentes de julho. Também, é válido 

ressaltar que a página da Política HIV/Aids, ISTs e Hepatites Virais de Santa Maria/RS 

nas redes sociais promove à população e demais seguidores acesso a eventos online, 

como palestras e rodas de conversa, e presenciais, como ações de testagem rápida e 

orientações de prevenção das ISTs, possibilitando o debate frente a esses assuntos que 

ainda são considerados tabu por grande parte da população. 

Nesse sentido, um maior alcance das informações ao público em geral se 

constitui como um dos resultados esperados, assim como a sensibilização  acerca da 

prevenção, do diagnóstico e tratamento das doenças transmissíveis, haja vista o  

potencial das redes sociais em aproximar a população dessas informações. 
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Considerações finais: A conjuntura atual evidencia a importância da adaptação 

dos profissionais da  área da saúde, que precisam de algum contato com a população 

para desenvolver ações de prevenção de doenças e promoção da  saúde. Tendo em vista 

que os profissionais da saúde, em seu processo de trabalho, sofrem influências a partir 

das transformações históricas da sociedade e precisam adaptar-se permanentemente ao 

contexto em que estão inseridos. Dessa forma, as redes sociais  apresentam-se como 

uma maneira de disseminar informações importantes para o cuidado da saúde, 

especialmente em meio ao distanciamento social resultante da pandemia. 

Por fim, destaca-se que a forma dinâmica e contínua de postagens em  

plataformas digitais proporciona maior visibilidade às práticas de cuidado em saúde,  

uma vez que dinamizam e potencializam a disseminação de conhecimentos,  

viabilizando a educação popular em saúde e o seu empoderamento em decorrência da 

aquisição de novos conhecimentos. 
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Introdução: As redes sociais são um importante meio de comunicação na atualidade e têm 
forte impacto na formação de opiniões e difusão de informações, sendo possível assim utilizar 
o Instagram para disseminação de informações seguras para pessoas que vivem e convivem 
com HIV em tempos de pandemia de COVID-19. Objetivo: Relatar a criação e manutenção de 
um perfil no Instagram para a difusão de informações seguras para pessoas que vivem e 
convivem com HIV durante a pandemia de COVID-19. Método: Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo relato de experiência. Resultados, discussão e análise: O perfil no Instagram 
foi criado em abril de 2021 e conta com 09 publicações, 135 seguidores e alcançou 115 contas 
e 5 interações. Considerações:  A criação de redes sociais é uma ferramenta efetiva para 
aproximação da academia à sociedade, sendo possível perceber que o nosso perfil está tendo 
grande aceitação dos nossos usuários. 
 
Palavras-chave: Educação em saúde; HIV; COVID-19 

 

Introdução 

Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram um importante meio de comunicação, com 

grande impacto na formação de opiniões e difusão de informações (TAGLIABUE, et. al., 

2020). O Instagram é uma rede social para compartilhamento de fotos e vídeos que proporciona 

uma interação ativa entre os usuários, por meio de comentários, curtidas e compartilhamento 

das postagens por meio do seu chat ou para o seu status, além de possuir conexão com outras 

redes sociais, como por exemplo o Facebook. De acordo com dados da Play Store do Android, 

sistema operacional, no dia 15 de julho de 2021 o aplicativo possuía mais de 1 bilhão de 

usuários, com nota de 3,8 estrelas de um total de 5,0 estrelas de seus usuários (GOOGLE PLAY, 

2021). 

A pandemia de COVID-19 evidenciou os impactos negativos das desinformações geradas por 

notícias que são propagadas de forma errônea e de confiabilidades duvidosas, assim 

evidenciando a necessidade de desenvolver ferramentas ativas de comunicação para a 

divulgação de informações seguras em saúde (TAGLIABUE, et. al., 2020), especialmente para 

as populações em maior vulnerabilidade, como por exemplo, as pessoas que vivem e convivem 

com HIV. 

Objetivos 
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Descrever o processo de criação e manutenção de um perfil no Instagram produzido com o 

objetivo de divulgar informações seguras para pessoas que vivem e convivem com HIV, no 

contexto da pandemia de COVID-19. 

Materiais e Métodos  

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre a criação e atualização de 

um perfil na rede social Instagram, vinculado ao projeto de extensão “Ações integradas para 

orientação às pessoas que vivem e convivem com HIV frente à pandemia de COVID-19” da 

Faculdade de Farmácia (FAFAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O projeto 

de extensão possui um website denominado Pensando Nisso, (acesso via 

https://www.farmacia.ufmg.br/pensandonisso/) foi criado em abril de 2020, onde, 

periodicamente, são publicados textos informativos, boletins informativos, cartilhas e outras 

matérias sobre temas diversos com foco nas pessoas que vivem e convivem com HIV, COVID-

19, terapia antirretroviral, qualidade vida, alimentação e outros. 

O perfil no Instagram foi criado no mês de Junho de 2021, podendo ser acessado também por 

meio do username @pensando_nisso_ufmg. As postagens são adaptações das publicações do 

website Pensando Nisso. Todas as publicações são formatadas no formato de postagens em 

carrossel pelo website Canva para postagem e passa por aprovação dos integrantes do projeto 

de extensão. A rede social é administrada pelos alunos de graduação, pós-graduação e 

professores vinculados ao projeto de extensão Pensando Nisso. 

A divulgação foi realizada por meio das redes sociais individuais de cada membro como 

Whatsapp e Instagram. Em todas as postagens os visitantes são capazes de comentar, curtir e 

compartilhar, nossa direct está sempre disponível para perguntas, opiniões e sugestão de tema 

para serem abordados. 

Resultados, discussão e análise 
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Desde a sua criação em 25 Junho de 2021, o Instagram do Pensando Nisso já conta com 135 

seguidores e 09 postagens sobre diversos temas. As três primeiras publicações foram elaboradas 

com o objetivo de apresentar o projeto, incluindo: I) quem somos, II) nossa equipe de trabalho 

e III) temas que serão abordados nas publicações da página e postadas no dia 25 de junho de 

2021. A quarta publicação é uma publicação temática, na qual foi criada uma arte para 

divulgação sobre o dia internacional do orgulho LGBTQIA+ e foi postada no dia 28/06/2021. 

A quinta publicação abordou de forma didática e acessível o que é o HIV, sendo postada no dia 

02 de julho de 2021. A sexta postagem foi uma divulgação   do site, postada no dia 06 de julho 

de 2021. A sétima publicação teve o objetivo de mostrar de forma clara e objetiva as formas de 

se contrair ou não o vírus HIV e foi postada no dia 09 de julho de 2021.  A oitava publicação 

foi uma notícia sobre a indicação da primeira mulher transexual ao 73rd Primetime Emmy 

Awards, sendo postada no dia 15 de julho de 2021 e a nona postagem abordou, detalhadamente, 

o conceito de aids e foi publicada no dia 16 de julho de 2021. 

Atualmente, as publicações têm frequência semanal e incluem publicações adaptadas do 

website Pensando Nisso, publicações temáticas de natureza comemorativa ou informativa, 

sobre temas relevantes para o público-alvo são postadas de acordo com a demanda. De acordo 

com insights obtidos no primeiro mês de utilização da rede social, o perfil alcançou outras 115 

contas no Instagram, com 56 interações no total. A publicação que apresentou maior impacto 

foi a nona publicação, que abordou o que é a aids, alcançando 87 pessoas, sendo que 2% ainda 

não seguiam nossa página, além de 15 curtidas e um comentário, totalizando 102 impressões.  

Em segundo lugar na ordem de impacto, está a sétima publicação, que abordou sobre as formas 

de se contrair ou não o HIV, contabilizando 87 contas alcançada, sendo que 13% ainda não 

seguiam o perfil, além de 15 curtidas, um comentário e 4 ações executadas (podendo ser envio 

por chat ou publicação no status), totalizando 110 impressões. 

Os nossos resultados se assemelham a outras redes sociais para promoção da educação em 

saúde, como em um Instagram criado por alunos da Universidade Federal do Piauí que tiveram 

em seu perfil uma média de 100 visualizações por semana (BERNARDES, et. al. 2018). Ainda 

assim, é válido ressaltar que, para o alcance de maior número de pessoas e uma transmissão 
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mais efetiva de informações, é importante a utilização de outras ferramentas da rede social, 

além das publicações do feed, tais como vídeos informativos, caixas de perguntas e enquetes 

sobre temas pertinentes ao projeto. A utilização dessas ferramentas aproxima os seguidores e 

aumenta o engajamento na rede, é perceptível o grande interesse dos seguidores da página nas 

publicações realizadas, a partir de um crescente engajamento nas publicações e o ganho de 

seguidores.  

Os próximos passos incluem diversificar as publicações e interações realizadas, explorando as 

ferramentas da rede social, objetivando uma maior proximidade aos seguidores, como enquetes 

e vídeos.  

Considerações 

A utilização de redes sociais para projetos de extensão é extremamente relevante para a 

divulgação científica, uma vez que a extensão universitária é uma forma de aproximar a 

academia à sociedade como um todo. Após a criação do perfil do Instagram houve um crescente 

engajamento nas visitas e publicações, o que sugere um impacto positivo do perfil, como uma 

efetiva ferramenta de acesso a informações seguras de forma rápida e prática para as pessoas 

que vivem e convivem com HIV durante a pandemia de COVID-19. 
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Resumo 
 
Com o contexto da pandemia do novo coronavírus foi necessário a adaptação do projeto 
de extensão Terapia Periodontal de Suporte (TPS). Dessa forma, o projeto reinventou 
suas atividades para os integrantes de forma remota. Através do telemonitoramento foi 
possível a integração entre os alunos e os pacientes. O objetivo desse estudo foi analisar 
o monitoramento remoto realizado com os pacientes do projeto, o acompanhamento 
virtual, e a avaliação de sua condição de saúde bucal autorrelatada. 

Palavras-chave: Extensão; Telemonitoramento; Isolamento Social; Doenças 

Periodontais. 

 

Introdução 

O projeto de extensão Terapia Periodontal de Suporte (TPS) atua na etapa de manutenção 

do tratamento periodontal, em pacientes que já passaram pelo tratamento ativo, 

alcançaram a estabilidade e precisam mantê-la em longo prazo. Ou seja, pacientes que 

 
1  Trabalho apresentado no Eixo de Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Estudante do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, bolsista do Projeto Terapia Periodontal 
de Suporte. Email: mmarciamm@hotmail.com. 
3 Professor associado do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Mestre e Doutor em Periodontia/FOUFMG. Email: luisotaviocota@gmail.com.                                                                                                                                                    
4 Professora adjunta do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre e Doutora em Odontologia, área de concentração saúde coletiva. Email: 
lolischalub@gmail.com.                                                                                                                                                                                     
5 Professor titular do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Mestre em Periodontia e Doutor em Epidemiologia /UFMG. Email: focperio@gmail.com          
6 Professora adjunta do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Mestre e Doutora em Periodontia/FOUFMG. Email: rcyrino@ufmg.br. 
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foram atendidos nas disciplinas de graduação de periodontia I e II. O projeto está há 28 

anos propiciando atendimento em terapia de manutenção periodontal na comunidade.  O 

objetivo da manutenção é reduzir a reinfecção, progressão da doença periodontal e perda 

dentária, o desfecho final da periodontite. Aumentar a adesão do paciente para os 

protocolos de tratamento e garantir sua cooperação regular são o foco de atenção das 

consultas, antes de qualquer procedimento. Assim, garantir a continuidade do cuidado do 

paciente com sua manutenção do estado de equilíbrio periodontal, a partir da promoção 

da saúde, incentivando a autonomia e empoderamento dos pacientes (SIEX, 2021). 

Devido a pandemia do Covid-19, as atividades presenciais da faculdade ficaram 

suspensas por um determinado tempo. Como a atuação do TPS envolve atendimentos 

clínicos, foi necessária uma adaptação do projeto para que os pacientes não ficassem 

completamente desassistidos e os alunos, desmotivados. Assim, dentre as atividades 

propostas pela equipe tem sido realizado o telemonitoramento dos pacientes. O 

telemonitoramento é o uso das redes de comunicação eletrônica e informações tecnológicas para 

auxiliar o cuidado à distância. De acordo com Chein et al. (2003), a teleodontologia é uma 

maneira de estender o atendimento para aqueles que se encontram em condições mais 

carentes, além de ser uma maneira de complementar o tradicional método de educação na 

odontologia, ampliando as oportunidades para os estudantes, dentistas e pacientes. 

 

Objetivos 

O presente estudo descreve o acompanhamento realizado pelos alunos do TPS nas 

atividades de telemonitoramento e avaliação das necessidades de condição bucal 

autorrelatadas pelos pacientes.  

 

Metodologia  

Foi construído um questionário com 25 perguntas, as quais foram aplicadas no semestre 

acadêmico referente a 2020-2. As perguntas aplicadas abrangeram diversas necessidades 

1963



                              
dos pacientes, incluindo hábitos de higiene bucal e mudanças ocasionadas no estilo de 

vida devido a pandemia. Foram dadas formas de respostas dicotômicas ou escala para 

facilitar a réplica. Utilizamos o formulário no Google Forms, por ser uma ferramenta de 

fácil compreensão para os pacientes preencherem. Além de fornecer os resultados das 

respostas em forma de gráficos e tabelas. 

Cada aluno ficou responsável por entrar em contato e auxiliar no preenchimento do 

questionário de 12 pacientes. O contato foi realizado através do WhatsApp ou ligação 

telefônica para aqueles que não tem o aplicativo. O link do questionário foi enviado para 

o WhatsApp do paciente ou as perguntas foram feitas e preenchidas pelos alunos no 

telefonema. Em ambas as situações, os alunos davam suporte para os pacientes, 

respondendo dúvidas e passando orientações sobre o projeto e cuidados de saúde bucal.  

 

Resultados, discussão e análises 

Foram contactados com respostas objetivadas 107 pacientes, 67 preencheram o 

formulário virtual. Desses, 15 relataram urgência de necessidade de assistência 

odontológica e foram orientados sobre o atendimento da faculdade naquele período.   

 

A terapia de suporte, objetivo do projeto, visa a manutenção da preservação da saúde 

gengival e periodontal previamente obtida por tratamento (LINDLE; LANG, 2018).  Essa 

é uma etapa essencial, pois a preservação dos dentes e da condição periodontal 

colaboraram com o desempenho de funções como mastigar, sorrir e falar. Sendo assim, 

no questionário foram abordadas perguntas acerca da ligação da condição dental e 

gengival nas relações com amigos, familiares, parceiros íntimos, colegas de trabalho, na 

fala e alimentação (tabela 1). Identificou-se que a maioria dos pacientes relatou essa 

interferência, exceto no que diz respeito à fala.  

 

Foi analisada também a autoavaliação dos pacientes em relação a sua condição bucal. A 

maioria deles classificou como “nem boa, nem ruim” a saúde da sua boca (36,5%), dentes 

1964



                              
(45,9%) e gengivas (41,9%). Com relação aos cuidados de higiene bucal, notou-se que as 

medidas do projeto de incentivo ao autocuidado em saúde bucal apresentam bons 

resultados já que 90,5% dos pacientes relatam escovar os dentes 2 vezes ou mais ao dia, 

além de 59,5% e 68,9%, respectivamente, usarem o fio dental e escovarem a língua todos 

os dias. Avaliando as mudanças de práticas em decorrência da pandemia notou-se que 

68,65% não alteraram os seus hábitos de higiene bucal durante, 23,89% relatam ter 

melhorado e 7,46% ter piorado os seus cuidados orais. 

 

Estudos, como a revisão de literatura de Toniazzo et al. (2019), demonstram que práticas 

de saúde por meio de dispositivos móveis podem auxiliar os cuidados de doença 

periodontal e colaborar para educação em saúde bucal. Além disso, pela experiência do 

TPS notou-se que o telemonitoramento propiciou um maior contato dos alunos com os 

pacientes em tempos de isolamento social, além de possibilitar o acompanhamento desses 

que são atendidos pelo projeto, abrindo novos caminhos para o estímulo e 

acompanhamento em orientações no auto cuidado em saúde bucal.  
 
Tabela 1: 

Perguntas Sim Não 

Você acha que precisa de tratamento odontológico atualmente? 89,20% 10,80% 

Você acha que a condição dos seus dentes e gengivas interfere nas suas 
relações com amigos e familiares? 52,70% 47,30% 

Você acha que a condição dos seus dentes e gengivas interfere nas suas 
relações com os colegas de trabalho? 50,00% 50,00% 

Você acha que a condição dos seus dentes e gengivas interfere nas suas 
relações com íntimas com seu(s) parceiro(s) ou parceira(s)? 50,00% 50,00% 

Você acha que a condição dos seus dentes e gengivas interfere na sua fala? 39,20% 60,80% 

Você acha que a condição dos seus dentes e gengivas interfere na sua 
alimentação? 70,30% 29,70% 

Você fuma? 8,10% 91,90% 

Se você fuma, você aumentou o consumo de cigarros neste período de 
pandemia? 0,00% 100,00% 

1965



                              

Você consome bebidas alcoólicas com frequência? 18,90% 81,10% 

Você aumentou o consumo de bebidas alcoólicas neste período de 
pandemia? 8,10% 91,90% 

Neste período de pandemia, você precisou entrar em contato com o seu 
dentista? 66,20% 33,80% 

Você sente falta de ter um contato maior e mais fácil com o seu dentista? 81,10% 18,90% 

Você segue o nosso perfil no Instagram @tps.foufmg? 13,50% 86,50% 

 

Considerações 

O estudo aponta para o telemonitoramento como uma forma alternativa de acompanhar 

os pacientes em tempos de isolamento social e mantê-los estimulados à cooperação nos 

protocolos de manutenção periodontal. Além disso, é um meio de avaliar as necessidades 

de retorno para futuros atendimentos de urgência ou escalonar as chamadas dos pacientes 

para o retorno das atividades presenciais. No futuro, com o retorno presencial abordagens 

similares podem ser interessantes como medidas suplementares no estímulo da 

manutenção do estado de equilíbrio periodontal. 
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Resumo 
 
Esta comunicação apresenta o projeto de caráter extensionista As Vozes que não 
ouvimos: compromisso editorial com o antirracismo e a igualdade de gênero, 
desenvolvido na Agência Experimental de Comunicação (Agexcom) da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Por meio de diferentes ações e intervenções no 
processo de produção jornalística para o portal Mescla, estudantes, profissionais e 
professoras de Jornalismo buscam pensar processos de elaboração de reportagens e 
notícias que ultrapassem a abordagem dessas temáticas e passem a incluir a diversidade 
e a pluralidade social nas vozes acionadas no discurso. 

Palavras-chave: Jornalismo; Racismo; Gênero; Extensão; Portal de notícias.  
 
Introdução 

Era final de maio de 2020 quando, em uma reunião de pauta, estagiários de 

jornalismo da Agência Experimental de Comunicação (Agexcom) da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), questionaram como fariam a cobertura do movimento 

Black Lives Matter8 para o portal Mescla (www.mescla.cc). O debate provocou uma 

																																																													
1 Trabalho apresentado no Eixo Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.  
2 Doutora em Comunicação pela Unisinos. Professora da Escola da Indústria Criativa e coordenadora da Agexcom. E-mail: 
cybelim@unisinos.br . 
3 Doutora em Comunicação e Informação pela UFRGS. Professora e coordenadora do curso de Jornalismo da Unisinos. E-mail: 
dgadret@unisinos.br.  
4 Doutora em Informática na Educação pela UFRGS. Professora dos cursos de Jornalismo e Realização Audiovisual da Unisinos. E-
mail: lucianakr@unisinos.br 
5 Graduado em Jornalismo e Especialista em Design Gráfico pela Unisinos. Jornalista da Agexcom. E-mail: marcelog@unisinos.br.  
6 Estudante de Jornalismo e pesquisadora no PPGCC da Unisinos. Estagiária da Agexcom entre 2019 e 2021. E-mail: 
bllago@edu.unisinos.br. 
7 Estudante de Jornalismo na Unisinos. Estagiária da Agexcom entre 2019 e 2021. E-mail: lisandrass@edu.unisinos.br  
8 Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) é um movimento ativista internacional, com origem na comunidade afro-americana 
no ano de 2013 a partir do uso da hashtag #BlackLivesMatter em mídias sociais, após a absolvição de George Zimmerman na morte 
a tiros do adolescente afro-americano Trayvon Martin.  
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reflexão sobre a posição heteronormativa9 que envolve gênero, raça e classe. Surge daí 

o projeto extensionista As Vozes que não ouvimos: compromisso editorial com o 

antirracismo e a igualdade de gênero. Ele sustenta-se em dois eixos: um relacionado ao 

papel do jornalismo na mobilização dos sujeitos em torno de causas cidadãs 

(REGINATO, 2019); e outro institucional, motivado por uma universidade que busca a 

“promoção da extensão como instrumento (...) que contribua como retroalimentação 

para o ser, o pensar e o fazer acadêmico” (UNISINOS, 2019, p. 60). 

Pensar criticamente o portal Mescla10 obrigou buscar estudos sobre racismo 

estrutural, branquitude e gênero. Para Almeida (2019, p.36), “o racismo é um processo 

histórico e político que cria condições sociais para que direta ou indiretamente, grupos 

racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática”. Já a branquitude, 

para Silva (2017), pode ser considerada uma ferramenta de análise para pensar o papel 

da subjetividade branca como elemento de afirmação e manutenção do poder nos 

espaços em que a discriminação não é evidente11. A discussão sobre gênero, por sua 

vez, foi percebida não apenas pela lente dos estudos feministas, mas também por suas 

interseccionalidades, atualizações e performatividades (BUTLER, 2019). 

A partir destas compreensões, refletimos sobre como avançar diante da relação 

ausência/presença de vozes nos conteúdos do Mescla, tendo em vista a responsabilidade 

da universidade como organização capaz de identificar conflitos de poder e adotar 

mecanismos que desnaturalizem práticas diretas e indiretas de apagamento racial e  

construção de desigualdades. O mesmo se pode dizer da imprensa. “Sem nada a fazer, 

toda instituição irá se tornar uma correia de transmissão de privilégios e violências 

racistas e sexistas”. (ALMEIDA, 2019, p.34).   

 

																																																													
9 Compreende-se a heteronormatividade como uma “hierarquia social excludente que pode ser compreendida por meio da imagem 
de uma pirâmide de distribuição de poder, cujo topo é constituído pelo masculino hegemônico”. Ver: VEIGA, Marcia. Masculino, o 
gênero do jornalismo: modos de produção das notícias. Série Jornalismo a Rigor. V. 8. Florianópolis: Insular, 2014. 
10 Canal criado em 2017, dedicado a conteúdos ligados à Escola da Indústria Criativa da Unisinos. No site são publicadas 
reportagens, notícias, entrevistas, vídeos e podcasts sobre produtos aplicados desenvolvidos em aula; mercado de trabalho e eventos 
culturais, de inovação e empreendedorismo; e discussões conceituais e também em pauta na sociedade.  A Agexcom completou 19 
anos em 2021 e desenvolve soluções de comunicação para a Unisinos e projetos sociais, ONGs, e empresas do Tecnosinos. 
11 Esta linha interpretativa se faz importante para permanecermos vigilantes sobre os privilégios e assumirmos a postura de que o 
racismo é uma problemática branca. Destaca-se que a região do Vale dos Sinos tem uma forte identidade branca, sendo associado 
com frequência à imigração alemã, quando na verdade a presença indígena e negra antecedem essa narrativa.  
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Objetivos 

O projeto busca desenvolver ações de transformação no fazer jornalístico para 

produzir conteúdos comprometidos com práticas antirracistas e com a promoção da 

igualdade de gênero. Na intersecção entre pesquisa, ensino e extensão, objetiva-se: 1) 

contribuir com práticas que impactem na formação das e dos estudantes; 2) apontar a 

importância da constante problematização do fazer jornalístico; 3) promover uma 

educação que torne os sujeitos protagonistas do percurso de seu próprio aprendizado. 

 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Inicialmente, convidamos o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas 

(Neabi), da Unisinos, para uma conversa sobre branquitude e negritude em um evento 

aberto, realizado em agosto de 2020. A partir do encontro e de debates no âmbito da 

graduação e pós-graduação, desenvolvemos um levantamento de raça e gênero das 

produções publicadas no portal Mescla entre 2019 e 2020, em três editorias12. Com esta 

seleção foram criadas as categorias13:  homem branco, homem negro, mulher branca, 

mulher negra, outros (quando o entrevistado não se encaixava em nenhuma categoria) e 

não-declarado (homens e mulheres cuja cor da pele não foi possível identificar). 

Detalharemos os resultados a seguir, mas importa antecipar que o levantamento revelou 

apenas 36 fontes negras e outras 25 não-declaradas ou classificadas como outras. As 

mulheres foram maioria - 346, sendo 314 brancas, mas apenas uma pessoa trans foi 

contatada. Os resultados do levantamento motivaram uma reportagem especial14 e uma 

live no perfil do Instagram do Mescla para discutir o tema com a comunidade. 

 

 

 

																																																													
12 O portal possui oito editorias, mas três são consideradas principais em volume de produções: Deu Certo, Por Dentro e Especial. 
A primeira apresenta negócios, projetos e trajetórias de alunos e egressos; a segunda traz assuntos recentes da universidade; e a 
última realiza discussões aprofundadas sobre assuntos que refletem preocupações formadoras.  
13 Vale lembrar que o levantamento foi realizado em matérias já publicadas, sem que se tenha feito, à época, nenhum 
questionamento sobre como as fontes preferiam se autodeclarar. Sendo assim, importa assumir que este levantamento possui 
limitações, pois foi realizado através da percepção de quem o construiu e cerca de dois anos após a publicação de alguns textos. 
14 Disponível em: http://mescla.cc/2021/03/12/as-vozes-que-nao-ouvimos-mescla-realiza-levantamento-de-raca-e-genero/. Acesso 
em: 10 jul. 2021. 
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Resultados, discussão e análises 

No total das 230 matérias selecionadas -114 publicadas em 2019 e 116 em 2020 

- foram contabilizadas 655 fontes. Em 2019, 319 pessoas foram entrevistas, sendo 29 no 

primeiro semestre, e 284 no segundo. Já em 2020, foram 336 entrevistados: 66 fontes15 

no primeiro semestre, e 270 no seguinte.  

No início de 2019, quatro mulheres negras foram ouvidas em duas matérias. 

Nenhum homem negro foi entrevistado. Por outro lado, 10 homens brancos e 13 

mulheres brancas foram ouvidas. Uma pessoa entrou na classificação de não-declarado 

e outra não foi identificada. No segundo semestre foram contabilizados 10 homens 

negros, nove mulheres negras e oito pessoas nas categorias não-declaradas e outros, 

totalizando 132 homens brancos e 131 mulheres brancas. Ou seja, em 2019, mais de 

90% das fontes ouvidas pelo Mescla foram brancas. O primeiro semestre de 2020 

somou 20 homens e 40 mulheres brancas, uma mulher negra e cinco não-declaradas. No 

segundo semestre, foram 118 homens e 130 mulheres brancas, sete homens e cinco 

mulheres negras, e 10 pessoas não-declaradas.  

No segundo ano do levantamento observou-se a presença maior de mulheres. 

Entretanto, as fontes brancas no portal ultrapassaram os 95%. Ao final, apenas 15,65% 

das falas publicadas no Mescla vieram de vozes negras. Além disso, pensar fora do 

contexto cisgênero parece algo difícil de se alcançar. O portal está inserido no contexto 

de uma universidade que não tem ingressos por ações afirmativas e que, infelizmente, 

ainda tem poucos docentes e discentes negros. Mas é preciso refletir sobre a falta de 

compromisso ou entendimento dos repórteres na busca ativa de fontes mais diversas.  

Tal reflexão encaminhou duas novas ações: um banco de dados com fontes mais 

representativas (em fase de elaboração); e a inclusão de  um breve questionário para as 

fontes (em fase de execução)16. A ideia é analisar os resultados semestralmente para 

																																																													
15 Devido a pandemia do novo coronavírus, a Agexcom e o Mescla paralisaram seus trabalhos entre abril e maio de 2020. Também 
cabe mencionar que o primeiro semestre ocorre apenas no começo de março. 
16 Os estagiários envolvidos na elaboração do questionário foram: Bruna Lago, Lisandra Steffen e Tynan Barcelos. O questionário 
possui onze campos, incluindo identificação (nome, idade, repórter e tema); campos sobre gênero, raça e orientação sexual (dois 
para cada, sendo um de múltipla escolha e um livre); e um campo que convida a comentar o questionário para aprimorá-lo.  
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aprimorar permanentemente as práticas jornalísticas e o compromisso com a 

multiplicidade de vozes. 

 

Considerações  

Por fim, o projeto As Vozes que não ouvimos: compromisso editorial com o 

antirracismo e a igualdade de gênero vem inspirando a reescrita dos textos 

institucionais de missão, visão e valores da Agexcom pelos estudantes de Relações 

Públicas da agência. Ao mesmo tempo, vem sendo gestada uma proposta, pelos 

estudantes de Realização Audiovisual da agência, de uma ação afirmativa de criação 

audiovisual realizada por pessoas negras, oportunizando a elas acesso e protagonismo 

diante de índices alarmantes de racismo estrutural e desigualdade de gênero no setor17. 

Também há a intenção de propor ao colegiado do curso de Jornalismo da Unisinos, a 

vinculação ao projeto das atividades acadêmicas laboratoriais, visando contribuir para a 

formação de profissionais mais preocupados com a representatividade. 
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Qué comunicación para cuál extensión

Aportes para el abordaje en procesos de extensión 1

Nicolás ROBLEDO PISCIOTTANO 2

Universidad de la República, Uruguay

Resumen
El presente texto se propone compartir algunas reflexiones en torno a la comunicación
en los proceso de extensión universitaria.  Fruto de la experiencia y el acumulado en
diversas  prácticas  y  proyectos  desarrollados,  expresa  una  perspectiva  de  la
comunicación  que  conjuga  elementos  que  surgen  de  la  tradición  de  los  estudios
latinoamericanos en comunicación y dialogan fuertemente con una perspectiva crítica
de la extensión. Para ello se define conceptualmente qué entender por comunicación y
se avanza en lo que esta mirada implica al momento de la intervención en territorio.
Sumando  otros  aportes  en  torno  a  la  comunicación  que  dialogan  con  una  mirada
freiriana, se comparten  pistas  para un marco referencial  que oriente  la  intervención
desde y en la comunicación en los procesos de extensión.

Palabras-clave: Comunicación en la extensión ; vínculos y sentidos; 

Mirar  y  actuar  en  clave  de  extensión  desde  la  comunicación,  implica  asumir  una

perspectiva  particular, un marco conceptual y metodológico que dialogue de manera

coherente con los procesos de transformación que la extensión universitaria se propone.

En este sentido, vale destacar algunos elementos a considerar en el abordaje de procesos

de  extensión,  que  en  este  caso  se  nutren  de  las  reflexiones  que  la  tradición

latinoamericana  de  los  estudios  de  comunicación  viene  alimentando  hace  varias

décadas.

Definiendo la comunicación como punto de partida

1 Trabajo presentado al Eje 5 Comunicación y Redes del V Congreso de Extensión de la AUGM. 
2 Lic. en Cs. de la Comunicación y Mag. en Información y Comunicación por la Universidad de la República 
(Udelar). Docente del Servicio Central de Extensión y Actividades em el Medio de la Udelar (Uruguay). Correo: 
nicolasrobledo27@gmail.com
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Como primer paso, partimos de un elemento central para pensar nuestra pŕactica en los

procesos de extensión que es entender a la comunicación como la producción social de

vínculos  y  sentidos  (Kaplún,  G.  2003).   Esta  definición  permite  acercarnos  a  sus

múltiples caras y dimensiones, superando la miopía mediocéntrica que muchas veces

acapara  la atención de la academia y los propios actores  sociales.  De este modo se

observa, analiza y actúa en torno a los vínculos, entre personas, grupos y diferentes tipos

de colectivos.  Vínculos  que pueden tomar  diversas  formas,  como ser  más  o  menos

estables, autoritarios, dialógicos, unidireccionales, bi o multidireccionales; expresión de

relaciones de poder que se tejen en un  espacio o territorio particular. De este modo se

atienden aspectos relevantes en los proceos de extensión, que pueden ser dejados de

lado cuando se priorizan enfoques que subrayan lo mediático. Al mismo tiempo, los

sentidos de los cuales se ocupa esta mirada, no se restringen a los significados de los

contenidos difundidos a través de distintos medios y mensajes. Por supuesto que pueden

ser gráficos, como un boletín o diario; sonoros, como una radioemisora o un podcast;

audiovisuales, como un programa de televisión por aire o videos comunitarios; o medios

digitales,  a través de internet,  redes sociales y nuevas tecnologías.  Pero los  sentidos

también son aquellos que se ponen en juego en las mediaciones sociales y culturales, no

solo mediáticas.  También en los espacios,  en los rituales o expresiones cotidianas y

experiencias vividas en una comunidad o grupo, sus valores, así como las formas de

estar y habitar los territorios. Del mismo modo, esta forma de asumir la comunicación

nos permite  revisar  nuestras  propias  prácticas  de extensión,  es decir,  los  vínculos y

sentidos que construrimos en el diálogo com los actores sociales.

Gabriel Kaplún (2003) también aporta una reflexión que, sentada en el pensamiento de

Manfred  Max  Neef,  propone  cuatro  dimensiones  en  las  que  podemos  ubicar  los

problemas  o  necesidades  de  comunicación:  ser,  tener,  hacer y  estar.  Pensar  la

comunicación en estas cuatro dimensiones permite enriquecer el análisis. Por ejemplo,

en la dimensión del  ser,  podemos indagar en las cualidades  como la receptividad o

apertura  de  una  organización;  en  la  dimensión  del  tener,  se  observa  lo  que  más

habitualmente  es  atiende em la  comunicación,  como los  medios,  canales  o diversos
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materiales y soportes;  en la dimensión del  hacer,  vinculado con la acción,  se puede

pensar en el escuchar, en el dialogar; y en la dimensión del  estar, la mirada sobre los

espacios, formales e informales, en un territorio dado.

De la relación entre comunicación y educación, y otros aportes

Por  otro  lado,  pensar  la  comunicación  en  los  procesos  de  extensión  coloca  a  lo

educativo  en  un  lugar  central  y  nos  lleva  a  poner  en  juego  la  relación  entre

comunicación y educación. Esto potencia un fuerte vínculo con la perspectiva dialógica

y liberadora que en el plano educativo levantó Paulo Freire (1984), donde se proponía el

diálogo  de  saberes  como  forma  de  superar  la  mera  transmisión  de  contenidos  del

educador al educando, lo que Freire definía como concepción bancaria de la educación.

Esto  nos  permite  considerar  la  relación  educación/comunicación  en  varios  sentidos:

además de observar lo peagógico en los medios de comunicación y el uso de los medios

como herramienta  en  la  educación  y  extensión,  es  de  destacar  la  atención  sobre  la

dimensión comunicacional de los espacios educativos y en particular en los procesos de

extensión; del mismo modo, considerar lo educativo y pedagógico en los procesos de

comunicación (Huergo, J. 2000; Kaplún, G. 2007; Kaplún, M. 1998).

También suma para el  abordaje tomar elementos  que surgen desde la  comunicación

comunitaria.  Una  idea  de  lo  comunitario  que  no  se  limita  a  pensarse  como  local,

restringido a una comunidad determinada, sino lo comunitario como forma de construir

sociedad más allá del estado y el mercado, “como un modo de pensar los procesos de

cambio social profundo, y a la vez, democrático, de abajo hacia arriba” concibiendo que

“entre la representación política y el consumo hay otros modos de construir ciudadanía”

(Kaplún, G. 2007: p.313). En el mismo sentido vale sumar lo que Martha Dubravcic

(2002) define como nuevo paradigma de la comunicación popular alternativa, el de las

Mediaciones sociales y culturales, que pone el acento en el acceso y participación en los

procesos de comunicación, incorporando lo cultural en un campo interdisciplinario, con
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una visión democrática del desarrollo  y que “es a la vez un proceso de interacción

simbólica que involucra elementos culturales y sociales, diferencias, subjetividades y la

cotidianidad.” (Dubravcic, 2002: p.13). Esto se alinea a la superación de los paradigmas

que en distintas etapas ocuparon a la comunicación en América Latina, los que Martín

Barbero  (2003)  define  como  “ideologismo”  y  “cientifisismo”,  previos  al  momento

donde la cultura empezó a ocupar un lugar central para pensar la comunicación.

Considerar los espacios, los sentidos y lo vincular como ámbitos de la comunicación, no

elimina el interés sobre lo mediático, sí lo coloca en contexto, buscando que no totalice

o limite el abordaje. Con el despliegue de internet, el acceso y uso a nuevos medios y

plataformas digitales, como las redes sociales, no considerar esta cara de los sentidos y

vínculos  individuales  o  grupales,  también  sería  tener  una mirada  parcial.  Incluso la

llegada de estos nuevos medios podría  poner en cuestión y trastocar la cotidianidad de

algunos territorios y espacios habituales. En algunos casos puede significar una forma

complementaria de estar y participar, y en otros superponerse o hasta sustituir ámbitos

presenciales  que  forman  parte  de  su  vida  cotidiana.  Este  nuevo  contexto

infocomunicacional donde las nuevas tecnologías de la información y comunicación han

cobrado protagonismo, obliga a una mirada actualizada del fenómeno y su incidencia en

la comunicación, complejizando el análisis de lo que sucede en el territorio (Treré y

Barranquero, 2013; Marí Saez, 2011).

En  los  territorios  se  construyen  identidades  y  también  diferencias  (Prieto,  1990),

participan sujetos, grupos, la comunicación los atraviesa. Conviven prácticas y modelos

instituidos, fuerzas y experiencias instituyentes que van recreando su propio lugar. Se

encuentran  códigos  comunes  que  se  mantienen  dando  continuidad  a  las  tramas  de

sentido y narrativas que buscan nuevas mediaciones. En suma, vínculos y sentidos que

forman  parte  del  territorio  y  que  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  extensión

univeristaria la comunicación nos permite observar, analizar y abordar.
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Resumo  
 
O projeto de extensão Comunicação Solidária Covid-19, realizado pelo Departamento de 
Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), surge como uma 
ação que objetiva empreender ações de comunicação e mobilização social ao 
enfrentamento da pandemia de Covid-19 nas periferias de Belo Horizonte (Minas Gerais, 
Brasil). No presente texto, refletimos sobre os desafios do fazer comunicacional nesse 
projeto de extensão “na”, “para” e “com” os territórios periféricos no decorrer do ano de 
2020, com enfoque em duas das suas linhas de atuação, a de escuta e de produção de 
conteúdo jornalístico. Entendemos que a prospecção jornalística realizada junto aos 
sujeitos desses territórios colaborou na mobilização praticada pela extensão e para a 
formação das experiências jornalísticas dos voluntários do projeto.  
 
Palavras-chave: Comunicação Solidária; Extensão Universitária; Periferia; Covid-19; 
Jornalismo.  
 
Introdução 

Em seu início, em março de 2020, a pandemia de Covid-19 no Brasil atingiu, de 

pronto, parcelas da população dos estratos mais altos. Contudo, percebeu-se que, pelas 

características epidemiológicas e pelos fatores sócio-econômicos, a doença não tardaria a 

se espalhar pelos estratos mais pobres, com menores chances de uma prevenção eficaz e 

acessos mais difíceis aos tratamentos, tudo isso em meio ao problema imediato da fome 
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Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, 
Mobilização Social e Opinião Pública (Mobiliza), da UFMG. E-mail: lanapi05@gmail.com  
3 Jornalista e Relações Públicas pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal 
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4Relações Públicas pela Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG. E-mail: 
vargensn@gmail.com  
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e da falta de recursos básicos de saneamento e higiene (GALINDO et. al., 2021). Por 

serem áreas de alta densidade populacional, em que a maior parte das moradias aglomera 

muitas pessoas no mesmo espaço, e apresentarem baixo acesso a serviços básicos de 

saúde, educação e alimentação, as periferias das grandes cidades, como Belo Horizonte, 

estado de Minas Gerais, ficaram muito expostas à contaminação, às complicações e aos 

riscos gerados pela infecção com o SARS-CoV-2 (OSUBH, 2020).  

Foi nesse contexto que surgiu o projeto de extensão Comunicação Solidária 

Covid-19 (CS Covid-19) - uma estrutura de suporte comunicacional e de mobilização no 

enfrentamento à pandemia para a plataforma Periferia Viva – Força-Tarefa Covid 19. 

Com o entendimento que a extensão, conforme Nogueira (2000), deve se fundar nas 

prioridades da região em que atua, sensibilizando-se às necessidades e às atividades da 

sociedade para ir além do pensamento de que a universidade é detentora de um saber 

pronto e acabado a oferecer, o CS Covid-19, coordenado por professores do 

Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (DCS-

UFMG), integrou esforços à força-tarefa Periferia Viva. A Periferia Viva nasceu de uma 

articulação entre a Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC), o DCS-UFMG, a Laço - 

Associação de Apoio Social e o Fórum das Juventudes da Grande BH. Em suma, a 

Periferia conectou quem precisava de ajuda com quem poderia ajudar, como uma ponte 

entre a aliança de saberes periféricos e a universidade. Foram mais de 108 iniciativas 

cadastradas, atingindo um público estimado, apenas nos três meses iniciais, de 100 mil 

habitantes.  

Ao entender a comunicação a partir da lógica relacional, em uma dinâmica 

constante entre interlocutores, linguagem, contextos e dispositivos midiáticos é possível 

afirmar que o trabalho da força-tarefa promoveu aproximações, fez circular as 

informações e gerou vínculos entre públicos na interlocução com a Periferia Viva. Foram 

mais de 30 voluntários, entre discentes, docentes e servidores técnico-administrativos, 

vinculados ao projeto de extensão da UFMG, que colaboraram nas quatro frentes de 

atuação do projeto: (a) escuta e articulação social; (b) assessoria de comunicação às 

iniciativas; (c) produção de conteúdo sobre elas e (d) articulação de parcerias.  
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Objetivo 

A partir da experiência enquanto integrantes das frentes (a) e (c) da Periferia Viva, 

plataforma do CS Covid-19, propomos o debate sobre a produção de conteúdo jornalístico 

“no”, “para” e “com” os territórios periféricos que compunham a rede. Para tanto, 

perseguimos os desafios de se fazer jornalismo voltado a um público de determinado 

território sem estar fisicamente presente.  

Método 

O trabalho consiste em um estudo de caso, tendo como foco as ações 

desenvolvidas pela frente de produção de conteúdo jornalístico do projeto de extensão CS 

Covid-19. Faz uma análise crítica dos materiais produzidos e dos resultados alcançados 

pela referida frente, considerando as diretrizes da extensão universitária brasileira, que, 

segundo Nogueira (2000, p.11) “é o processo educativo, cultural e científico que articula 

o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

universidade e sociedade”. 

Discussão e resultados 

Os processos que envolvem a extensão universitária foram modificados com a 

emergência da pandemia de Covid-19. De uma paralisação total diante do medo, a 

necessidade fez com que uma adaptação ocorresse, migrando-se das práticas presenciais 

para as digitais. Com a experiência acumulada de extensão - que foi a cerne da criação da 

AIC, nos anos 1990 - o projeto CS Covid-19 propôs atravessar, dessa vez remotamente, 

o cotidiano das relações entre os moradores dos territórios da região metropolitana de 

Belo Horizonte, com seus mais de seis milhões de moradores, para fomentar resistências 

às mortes pela Covid-19 que se aproximavam. A intenção foi fazer da comunicação 

cotidiana a estratégia pela sobrevivência. Por isso a necessidade de realizar um jornalismo 

próprio, capaz de adentrar as relações cotidianas nos territórios, foi uma das soluções 

encontradas pela Periferia Viva para costurar essa rede formada por iniciativas 

organizadas que acionaram seus canais comunitários para enfrentar a pandemia, por conta 

própria ou em alianças e parcerias, e novos grupos, que surgiram para lidar 
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especificamente com as consequências da pandemia nas periferias de Belo Horizonte e 

Região Metropolitana.  

De maio a dezembro de 2020, foram postados mais de 69 textos jornalísticos, 

produzidos por comunicadores voluntários, no blog da Periferia Viva5, com o envio de 

17 boletins, por e-mail e WhatsApp, para as mais de 90 lideranças comunitárias 

cadastradas, além da realização de 208 postagens na página do Instagram do projeto. O 

agir jornalístico do CS Covid-19 foi voltado para a mobilização dos sujeitos que estavam 

engajados nesse processo de construção de uma cidadania ativa pelo cotidiano, ao mesmo 

tempo que atravessava os sujeitos que compunham o projeto de extensão, que não 

moravam nesses territórios nem estiveram presentes fisicamente durante o projeto. Para 

tanto, a presença da primeira frente de trabalho da Periferia Viva foi essencial: a escuta 

aos grupos. Foram as milhares de horas em ligações telefônicas com as lideranças das 

iniciativas que permitiu o entendimento sobre quais eram as preocupações, as demandas 

e, sobretudo, quais eram as ações que esses sujeitos estavam idealizando para mitigar os 

impactos da pandemia em temáticas como segurança alimentar e geração de trabalho e 

renda. Histórias de vidas, sonhos, tudo era contado ali.  

Compartilhamos o entendimento de que essa escuta às lideranças das iniciativas 

pode ser entendida como o processo inicial da produção jornalística, a prospeção. Foi 

nesse momento que os mobilizadores e os redatores - todos membros do projeto de 

extensão - deixaram ser afetados  

“pelo que ocorre no mundo, sensível a múltiplas perspectivas, com abertura a 
modos de pensamento não familiares, em um movimento de aproximação e 
reconhecimento, ao mesmo tempo em que de desnaturalização daquilo que se 
achava que já se conhecia” (ANTUNES, 2018, p.26).  

Sem dúvida, este foi um dos momentos mais transformadores da experiência 

extensionista do projeto Comunicação Solidária, em que as vivências e sentimentos dos 

participantes foram ressignificados. Tudo isso em meio a uma situação de traumas 

pandêmicos, em que a preocupação jornalística, para além de mobilizar, era não expor 

aqueles sujeitos a outras violências a partir dos textos.  

                                                             
5 O blog está disponível em: www.periferiaviva.org.br/blog. Acesso em: 25 jun. 2021.  
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Algumas considerações 

A riqueza do momento de escuta às lideranças das iniciativas foi o que nos permitiu 

fugir às exposições gratuitas dos sujeitos para buscar um jornalismo que lançasse luz 

sobre as boas práticas e formas de resistência que eram constantemente criadas e recriadas 

e implicasse questões éticas sobre o que fazer ou não diante de uma realidade pandêmica 

agravada pelas vulnerabilidades anteriores que se associavam a esses territórios.  

 Escuta qualificada e sensível, escrita afetuosa e aproximativa, distanciamentos 

superados. Estes elementos dizem um pouco do nosso trabalho de produção de conteúdo 

jornalístico do projeto de extensão CS Covid-19, uma experiência de comunicação, 

mobilização e articulação social que objetivou conectar, em suporte à plataforma Periferia 

Viva, iniciativas de enfrentamento e mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19 nos 

territórios periféricos de BH e RMBH. A observância às indiossincrasias dos territórios e 

seus sujeitos e o olhar cuidadoso dos voluntários envolvidos para esses elementos, 

somados aos fatores supracitados, ratificaram a noção extensionista de um fazer 

universitário para além da sala de aula, que democratiza e constrói junto o conhecimento. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi analisar as atividades de comunicação realizadas no perfil 
do CENEX/FAO/UFMG no Instagram® e o engajamento alcançado. Levantamento 
netnográfico das publicações realizadas entre 01/01/2021 e 27/07/2021 por meio da 
análise da frequência de postagem, tipo de apresentação visual e engajamento. O perfil 
@cenexfao conta com 3 mil seguidores: jovens adultos entre 18 e 34 anos de idade 
(75,3%) e mulheres (79,3%). Foram realizadas 54 postagens: com uma média de 7,7 
postagens/mês. A taxa de engajamento foi de 4,49%. O Instagram® consiste numa rede 
social efetiva para a divulgação das ações de Extensão da FAO/UFMG e favorece a 
comunicação e a interação dialógica da Universidade/Sociedade atendendo às diretrizes 
da Política Nacional de Extensão Universitária. 

Palavras-chave: Redes sociais; Instagram®; Extensão Universitária; Comunicação; 
Divulgação. 
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Introdução 

O uso e a diversidade de mídias institucionais para a comunicação e divulgação científica 

constituem em importantes indicadores para avaliar a relação Universidade e Sociedade 

no campo da Extensão Universitária. O Centro de Extensão da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal de Minas Gerais (CENEX-FAO/UFMG) possui um site 

(www.odonto.ufmg.br/cenex) e 04 redes sociais (Instagram®, Facebook®, Twitter® e 

Youtube®). O Instagram® consiste em uma rede social on line de compartilhamentos de 

fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los 

em uma variedade de serviços, como Facebook®, Twitter®, Tumblr® e Flickr®. O Brasil 

é o segundo país com mais usuários no aplicativo, e durante o contexto da COVID-19, 

72% dos usuários já cadastrados passaram a utilizá-lo mais ao longo do dia, o que mostra 

uma tendência, principalmente do público-alvo do Instagram®, os jovens de 18 a 24 anos. 

Grande parte das ações extensionistas da FAO/UFMG e o CENEX/FAO adaptaram suas 

atividades para o ambiental virtual, ampliando a utilização das redes sociais e visando 

fortalecer a comunicação da extensão dentro da instituição e junto à sociedade. 

Objetivos 

Analisar as atividades de comunicação mais recentes realizadas no perfil do 

CENEX/FAO/UFMG no Instagram® e o engajamento alcançado.  

Materiais e Métodos (Metodologia)  

Foi conduzido um levantamento netnográfico das publicações realizadas entre 

01/01/2021 e 27/07/2021 por meio da análise da frequência de postagem, tipo de 

apresentação visual e engajamento. O engajamento foi calculado somando-se os 

comentários e as curtidas e dividindo pelo número total de publicações do período. As 

postagens referentes às bolsas para os cursos de extensão foram excluídas da análise. 
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Resultados 

O perfil @cenexfao conta com 3 mil seguidores, cujo perfil de seguidores é formado, na 

sua grande maioria, por jovens adultos entre 18 e 34 anos de idade (75,3%) e por mulheres 

(79,3%). No período estudado, houve um acréscimo de mais de mil seguidores no perfil, 

atingindo, por mês, uma média de 10 mil contas. Foram realizadas um total de 54 

postagens: 47 imagens e 7 vídeos, com uma média de 7,7 postagens por mês. Os posts 

mais frequentes (85%) foram divulgação de chamadas para seleção de estudantes em 

projetos e cursos de extensão. Os demais posts (15%) foram divulgação para eventos 

gratuitos on line e post informativos em geral. O tipo de apresentação visual predominante 

(87%) entre as publicações consiste na combinação entre arte gráfica, fotografia e texto 

(FIG. 1).  

 

Figura 1. Tipos de publicações no perfil @cenexfao, de 01/01/2021 a 27/07/2021 

Fonte: @cenexfao 

 

O valor encontrado pela taxa de engajamento foi de 4,49 digital é de 1-3% (FIG 2).  

 

Figura 2. Taxa de engajamento do perfil @cenexfao, de 01/01/2021a-27/07-2021 

Fonte: cenexfao 
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Considerações  

A taxa de engajamento da página pode ser considerada excelente, visto que o valor 

desejado pela área de estudo do marketing é de 1-3%. Entretanto, verifica-se a 

necessidade de ampliar a postagem de vídeos tipo Reels, vídeos curtos que produzem 

grande engajamento nessa rede social. Esses resultados apontam a viabilidade do 

Instagram como uma rede social efetiva para a divulgação das ações de Extensão da 

FAO/UFMG, e também indica um potencial para ampliação da sua visibilidade para a 

comunidade interna e externa. Considera-se que as ações de Comunicação Social do 

CENEX/FAO favorecem a comunicação e a interação dialógica da 

Universidade/Sociedade atendendo às diretrizes da Política Nacional de Extensão 

Universitária. 

 

Referências  
 
ANDRADE, Bruno De Oliveira; TAUK SANTOS, Maria Salett. Extensão Rural e cibercultura: 
o facebook como ferramenta de promoção da política nacional de assistência técnica e extensão 
rural. Extensão Rural, v. 22, n. 3, p. 29–47, 31 out. 2015. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsm.br/index.php/extensaorural/article/view/10014>. Acesso em: 28 jul. 
2021. 

 

 

MATHEUS RIGHI et al. ANÁLISE NETNOGRÁFICA DA EMPRESA NUBANK: 
COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO DIGITAL. Anais do Salão Internacional de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 10, n. 2, 2018. Disponível em: 
<https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/100507>. Acesso em: 28 jul. 
2021. 

 

 

PAULA. A extensão universitária: história, conceito e propostas. Interfaces - Revista de 
Extensão da UFMG, v. 1, n. 1, p. 5–23, 2013. Disponível em: 

1985



                              

 

<https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces/article/view/18930>. Acesso em: 28 jul. 
2021. 

 

 

Política Nacional de Extensão Universitária. [S.l.]: , [S.d.]. Disponível em: 
<https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-
Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. 

 

 

GUEST AUTHOR. Métricas dos relatórios do Instagram que vão melhorar seus 
resultados | Rock Content. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/metricas-
dos-relatorios-instagram/>. Acesso em: 4 ago. 2021. 

 

 

 
 
 

 

1986



Astronomia a Distância: Abrindo as Janelas da UFSM para o Universo Através da
Internet: um resumo do projeto 1

Yunior Alcantara Guevara2

Aline Rabelo Antunes3

Analuiza Alves da Cruz4

Emilly Raiane Rodrigues5

Lucas Brondani Brandao6

Sandro Barboza Rembold7

Marcelo Serrano Zanetti8

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo

O presente trabalho descreve as atividades extensionistas sendo desenvolvidas em
torno do observatório astronômico que se encontra no campus da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). No projeto, busca-se preparar a infraestrutura do
local para a instalação de conexão banda larga à internet através do campus da
universidade, e assim possibilitar o acesso do mesmo remotamente, permitindo então
observações remotas e, consequentemente a realização de lives, sobre tópicos
Astronômicos, de Física, Aeroespaciais e Telecomunicações. Espera-se que o projeto
motive novas gerações a se interessarem nestes assuntos, fomentando a reflexão, o
entendimento, e enriqueça a vivência dos convidados e participantes dos eventos.
Espera-se também, que as observações possam ajudar a desmistificar tópicos relativos
ao universo e ao sistema solar primeiramente.
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Os fenômenos celestes têm inspirado pesquisas, instigado debates, gerado questões
profundas, já desde o início de nossa história. Muitas pessoas têm escolhido suas
carreiras, inspiradas em experiências que, quando muito jovens, tiveram ao observar o
céu noturno a olho nu ou mesmo utilizando telescópios. Pensando nisso, pode-se dizer
que observatórios astronômicos têm um importante papel na sociedade quando
utilizados como foco de ações de extensão. Agora, devido a limitação de deslocamento,
ou por medidas restritivas de isolamento social, como as vivenciadas nestes últimos
anos pela pandemia covid 19, visitas a estes espaços podem ser seriamente afetadas.
Ainda, a falta de divulgação e limitações da infraestrutura, podem afetar negativamente
o quesito acessibilidade.

Figura 1: Telescópio do observatório da UFSM sendo utilizado, em observações.

Em um projeto piloto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), uma alternativa
viável está sendo desenvolvida: a UFSM conta com um observatório astronômico que
está sendo adaptado para ser operado remotamente, através da Internet, com o uso de
dispositivos de captura de imagens e plataformas de streaming de vídeo.

Objetivos

São objetivos do projeto, preparar a infraestrutura do observatório para possibilitar a
operação remota do observatório astronômico através da Internet. Em uma primeira
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etapa, sendo realizada durante o ano de 2021, o observatório será preparado para ser
operado in loco por um astrônomo residente mas com as imagens capturadas sendo
transmitidas através da Internet. Está sendo instalada e configurada a conexão de banda
larga no prédio do observatório, sendo este um passo fundamental para possibilitar a
iniciativa que depende de acesso a Internet. Adicionalmente, ao telescópio é necessário
instalar dispositivo de captura de imagens e vídeo que será operado por um computador,
em processo de instalação e configuração, para tratar as imagens e vídeos que serão
transmitidas através da rede. Finalmente, desenvolve-se um cronograma de observação
de corpos celestes baseado na visibilidade dos referidos astros, para que sejam
escolhidas as datas quando serão realizadas sessões de observação virtual, em torno das
quais serão fomentadas discussões sobre tópicos em ciências e tecnologia ao vivo em
uma plataforma de streaming de vídeo. Para tanto, tais sessões contarão com a
participação do público e convidados, com moderação sob responsabilidade da equipe
do projeto. Na segunda etapa do projeto, com previsão de início em 2022, prevê-se
automatização da operação do telescópio e abertura da cúpula, para que o mesmo seja
operado de forma totalmente remota.

Materiais e Métodos (Metodologia)

O observatório foi construído entre os anos de 1973-1974. Seu Telescópio (Figura 1),
um refrator de Coudë, marca CARL ZEISS, modelo 6274, proveniente da Alemanha,
com uma abertura de 150mm e uma distância focal de 2250mm, foi adquirido por um
convênio MEC-SESU através de uma troca por excedente de safra de café, nos anos 70.
Por meio de reuniões virtuais semanais discute-se as demandas do projeto e planeja-se
sua execução.

Resultados, discussão e análises

Buscou-se, primeiramente, o desenvolvimento da identidade de marca do projeto,
contemplando tanto a determinação da logo quanto do nome reduzido “Webservatório”.
Para o nome, com objetivo de relacionar os propósitos gerais do projeto - que consistem
em observações astronômicas online -, foi realizada uma aglutinação das palavras
“Web” e “Observatório”. De maneira análoga, para a logo, o processo criativo seguiu a
mesma linha de raciocínio de buscar interligar os propósitos do projeto, cujo a prévia da
logo final pode ser vista na Figura 2. Onde o círculo com um símbolo de play representa
a utilização de plataformas de stream para a transmissão das observações, e o rastro de
foguete faz uma analogia a um ponto de referência da Universidade Federal de Santa
Maria, conhecido como “arco da UFSM”.
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Figura 2: Imagem da logo do projeto.

Além disso, foram criados perfis para o projeto “Webservatório” em plataformas
digitais, como um canal no “Youtube” que será utilizado para as transmissões das lives,
as quais consistem na passagem de imagem real captada pelo telescópio e serão
realizadas com convidados especializados no assunto referente à observação. Soma-se a
isso, a página na rede social “Instagram”, a qual objetiva-se na divulgação do projeto,
como também a interação com o público alvo passando os dias de lives e curiosidades
sobre os temas das mesmas.

Dessa forma, partindo dos objetivos gerais do projeto, foi pensado em possíveis
assuntos a serem debatidos nas lives, surge a ideia também na divisão mensal por um
assunto geral dentre ele a subdivisão em dois assuntos específicos para o mês dentro da
área, como exemplo a live 1 será sobre a apresentação dos participantes do projeto,
como também o levantamento sobre o debate da divulgação científica e suas fronteiras,
com convidados específicos na área e na live 2, será sobre um tema bem amplo, sendo
este a Planetologia que é um tema vasto e possibilita diversas discussões, contudo estes
assuntos estão em análises sobre possíveis observações astronômicas decorrente a data
escolhida para a transmissão. Os componentes do projeto realizaram uma agenda para
possíveis observações referentes ao ano de 2021 e janeiro de 2022, onde estas foram
divididas nos dias que elas iriam ocorrer e se as mesmas eram visíveis sobre a cidade de
Santa Maria - Campus sede da Universidade. O calendário astronômico (Figura 3)
consiste em unir os temas que serão discutidos nas lives com as observações plausíveis
e que correspondam aos temas centrais das lives, logo no momento da fala do
convidado será transmitida imagens do telescópio (Figura 1) com relação ao tema da
live.
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Figura 3: Imagem padrão do calendário de eventos astronômicos referentes ao mês
de outubro de 2021.

Para a adequada realização das atividades objetivadas, é de vital importância o acesso
estável à internet, e mesmo tendo-se pensado em algumas alternativas de baixo custo e
de desenvolvimento próprio, finalmente optou-se por contatar o Centro de
Processamento de Dados (CPD) da universidade em busca de avaliação para uma
possível solução institucional, resultando isto na determinação de instalação de fibra
óptica. Finalmente, traz uma visita dos funcionários provenientes do CPD, foi feito um
orçamento, e rapidamente conseguido o financiamento necessário no Centro de
Tecnologia para o pagamento à empresa terceirizada agora responsável pela instalação
da conexão de banda larga via fibra ótica.

Com parte da história do observatório, foi encontrado que quando adquirido o
telescópio ou astrógrafo (já que originalmente teria função fotográfica), o mesmo foi
importado com outros cinco dispositivos para outras cinco universidades, entre os anos
1970 e 1982. Encontra-se relevante que, o projeto da aquisição do astrógrafo para a
universidade, foi planeado por José Mariano da Rocha Filho, reitor-fundador da UFSM.
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Figura 4: Imagem de Saturno em teste realizado utilizando-se um CCD em um
telescópio de menor abertura.

O projeto no momento da escrita deste resumo, encontra-se nas etapas iniciais, mas
mesmo assim, já foram realizados testes no CCD (Figura 4) para verificar o
funcionamento do mesmo, neste sentido, avalia-se a modernização do sensor e a
elaboração do procedimento para a correta adaptação do mesmo que resulte na melhora
da qualidade das observações a serem realizadas, e ainda usar software para
processamento de imagem para mitigar distorções causadas pelas limitações do sensor.

Considerações

Espera-se que o projeto motive novas gerações a se interessarem em questões
levantadas durante as transmissões ao vivo e as postagens através das redes sociais,
fomentando a reflexão, o entendimento, e enriquecendo a vivência dos convidados e
participantes do evento. Espera-se também, que as observações possam ajudar a
desmistificar tópicos relativos ao universo e ao sistema solar primeiramente, sendo
interligados com assuntos específicos a serem debatidos nas lives, objetificando chamar
atenção do público alvo e o interesse destes sobre o projeto e a ciência como um todo.
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Resumo 
Pensar a divulgação científica e a viralização de conteúdos nas redes sociais é 
fundamental na contemporaneidade. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar como 
a divulgação científica, realizada na página Cartografia Viral, contribui para a difusão de 
conhecimentos, por meio de uma linguagem mais acessível, bem como ressaltar a 
importância de compreender a viralização dos mapas. O Projeto continuará a realizar o 
levantamento e análise de mapas postados no Instagram, procurando entender quais são 
as temáticas que mais viralizam. A partir disso, conhecendo elementos que chamam a 
atenção dos seguidores, poderemos fomentar a divulgação científica atingindo variados 
públicos.  
 
Palavras-chave: Extensão; Mapa Virais; Instagram; Viralização. 
 
Introdução 

As mídias sociais são palco de difusão de uma série de informações, muitas vezes sem 

qualquer controle da veracidade das informações, contribuindo para a criação e 

propagação das “Fakes News”. Nesse âmbito, González-Padilla e Tortolero-Blanco 

(2020, p.1) destacam que “As plataformas de redes sociais estão entre as fontes de 

informação mais utilizadas no Mundo, (...) e o elevado número de usuários as tornam uma 

das formas mais fáceis e eficazes de divulgar a informação” e destacamos que o mesmo 
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ocorre para as “Fake News”. As mídias sociais impactaram fortemente na forma como os 

usuários interagem e compartilham informações (BRUNI et al 2012). 

Neste contexto, nas mídias e redes sociais, existem alguns conteúdos que chamam mais 

atenção e outros menos, isso quando os usuários estão explorando seu feed de postagens. 

Quando um conteúdo é compartilhado de forma rápida e recebe um alcance considerável 

através de suas redes de seguidores e de amigos, pode-se afirmar que tal conteúdo 

“viralizou” (TRUSOV; BODAPATI; BUCKLIN, 2010). Em relação a um mapa, pode 

ser considerado “viral” quando ganha projeção considerável nas redes sociais, através de 

interações com a publicação, tais como curtidas, comentários, compartilhamentos, 

salvamentos e demais mecanismos das redes (ROBINSON, 2018). Ainda de acordo com 

o autor Robinson (2018) é escasso o estudo de “mapas virais” ou “cartografia viral” no 

âmbito acadêmico, fato que confere relevância para o presente projeto. 

Tendo em vista, que somente alguns artigos abordam a questão da presença de mapas nas 

redes sociais associados a questão da viralidade (ROBINSON, 2018; SHANNON e 

WALKER, 2020), foi criado um projeto para avaliar essa temática no Instagram. O 

projeto Cartografia Viral, dessa forma visa realizar a divulgação de ciência geográfica 

através de mapas e analisar quais conteúdos “viralizam”. 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é apresentar como a divulgação científica, realizada na página 

Cartografia Viral, contribui para a difusão de conhecimentos, por meio de uma linguagem 

mais acessível, bem como ressaltar a importância de compreender a viralização dos 

mapas. 

 

 Materiais e Métodos (Metodologia) 

O trabalho é de cunho quali-quantitativo, constituindo-se de um relato de experiência pelo 

qual descrevemos o trabalho desenvolvido na @cartografiaviral, desde abril de 2020. O 

Projeto busca produzir postagens com temas diversos envolvendo mapas, como forma de 

propagar informações verdadeiras. As postagens na página do Instagram são realizadas 

todos os dias da semana. Para tanto, a Cartografia Viral conta com seis participantes 
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(autores (as) do presente texto), ficando cada um(a) responsável por construir uma 

postagem por dia a cada semana.  

Visando seguir o objetivo já exposto, no domingo organiza-se a semana utilizando um 

grupo criado no WhatApp. Outro procedimento realizado pelos(as) alunos(as) 

participantes é o envio prévio - até um dia antes da postagem - do conteúdo que irá 

publicar, para avaliação das professoras responsáveis pelo projeto. Feito isso, o post está 

pronto! Outra informação relevante acerca da metodologia é que o(a) aluno(a) 

responsável por determinado dia da postagem, realiza também nesse dia a ''curadoria '' da 

página, interagindo com os seguidores. 

O monitoramento do conteúdo postado é realizado através da ferramenta de Insights da 

Plataforma e das hashtags utilizadas em publicações que viralizaram, assumindo os 

destaques de uma série de tags. Também realizamos o monitoramento de postagens de 

mapas em outros perfis, com maior número de seguidores a fim de avaliar o conteúdo e 

a inserção de elementos fundamentais dos mapas. 

 

Resultados, discussão e análises 

 

Entre o início do projeto e 20 de julho de 2021, já foram publicadas 470 postagens, com 

uma média de 53 curtidas em cada postagem. É importante considerar que a página passou 

por uma renovação na aparência a partir de novembro de 2020, com 222 postagens até 20 

de julho. Desde essa mudança, que além de padronizar o visual das postagens, buscou e 

busca apresentar e explicar mapas variados em diversas escalas, da local à global, houve 

um aumento no número de interações. Especificamente no período entre 20 de junho e 19 

de julho foram alcançadas 8.393 contas e houve 2.608 interações com o conteúdo, 

representando um aumento de 32,8% no número de contas alcançadas e uma diminuição 

de 23,4% nas interações com o conteúdo em relação ao período de 30 dias anterior.  

Os mapas estão em toda parte, estão nas redes sociais, na decoração e nas tatuagens, nos 

aplicativos de localização e de delivery. Na contemporaneidade, eles se tornam quase que 

onipresentes. Ademais, tal linguagem desempenha um papel primordial de difusão de 

saberes, chamando bastante atenção dos leitores em suas diversas fontes de divulgação, 
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conforme verificado pelas estatísticas fornecidas pelo Instagram. Todavia, será que 

estamos realmente preparados para realizar uma leitura consciente das informações que 

neles estão expressas? Ou ainda, será que os mapas nas redes sociais realmente estão 

atrelados à promoção de um conteúdo de qualidade ou, simplesmente, são utilizados para 

manipular informações e atrair a atenção dos seguidores? Seriam somente mapas “caça 

likes”? Avaliando mapas postados em páginas com grande número de seguidores, 

observamos vários erros em relação aos dados espacializados bem como no uso dos 

elementos fundamentais do mapa. 

Richter (2017) aponta a relevância de sabermos interpretar os mapas, por meio da 

alfabetização e letramento cartográfico, ou seja, não basta um uso superficial da 

informação cartográfica, é preciso entendê-la e interpretá-la para não sermos enganados 

pelo que está apresentado. Vai além de um mapa ser considerado visualmente “bonito”. 

Neste sentido, o projeto Cartografia Viral promove postagens que visam desmistificar 

informações sobre diversos temas, bem como promover uma divulgação de mapas 

confiáveis e também busca entender o uso dessa linguagem nas redes sociais. 

 

Considerações 

Larson (2018, p. 309) ressaltam que “O ‘dilúvio’ de informações conflitantes, 

desinformações e informações manipuladas nas redes sociais deve ser reconhecido como 

uma ameaça global à saúde pública” e destacamos que constituem um prejuízo para toda 

a Ciência. Neste sentido, é necessário o avanço da divulgação científica online, frente a 

rápida propagação de notícias criadas para que a população duvide de fatos científicos.  

Diante disso, destaca-se que o projeto Cartografia Viral irá continuar a realizar o 

levantamento e análise de mapas postados no Instagram, procurando entender quais são 

as temáticas que mais viralizam. A partir disso, conhecendo elementos que chamam a 

atenção dos seguidores, poderemos fomentar a divulgação científica atingindo variados 

públicos. 
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Resumen  
La pandemia por Covid-19 evidencia la necesidad de que asignaturas universitarias 
relacionadas con la salud humana interactuaren con la comunidad. Con el objetivo de 
informar a la comunidad acerca de la vacunación y de la pandemia, en el Profesorado en 
Ciencias Biológicas de la UNLPam-Argentina, los estudiantes construyeron herramientas 
comunicacionales para interactuar con su comunidad cercana sobre temas de salud 
pública. Para ello, mientras estudiaron sobre sistema inmunitario, los estudiantes hicieron 
una encuesta con familiares, amigos, compañeros a fines de obtener los saberes 
precientíficos sobre la importancia individual y social de vacunarse. A partir del cruce de 
los saberes científicos y precientíficos, los estudiantes generaron modelos de 
comunicación como podcast, flyers, videos. Se demostró la importancia de contar con 
herramientas comunicacionales de divulgación científica que hagan llegar conocimientos 
confiables a la comunidad sobre medidas de salud pública comunitaria de combate a la 
pandemia.  
 
Palabras-clave: comunicación en salud; universidad y comunidad; herramientas de 
comunicación; extensión-docencia-investigación.  
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Introducción  

La relevancia y efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 generador de la 

enfermedad Covid-19 evidencia la necesidad de análisis y contribución de asignaturas 

universitarias relacionadas con la salud humana integrando docencia, investigación y 

extensión en interacción  con la comunidad que se ve confusa e incierta en relación a 

temas cómo informaciones y medidas gubernamentales sobre el combate a la pandemia,  

la enfermedad y más recientemente, sobre la vacunación (CAMILLONI, 2015; 

IRRAZÁBAL, BELLI Y FUNES, 2019).  

Muchas informaciones y datos son difundidos sobre todo por los medios masivos 

de comunicación y en las redes sociales digitales. Con el efecto tanto de la infodemia 

como de las fake news, se hace más relevante que nunca transmitir informaciones 

confiables basadas en conocimientos científicos que sean difundidos de manera accesible 

y comprensible a la población no académica. 

Con el objetivo de informar a la comunidad acerca de la vacunación y de la 

pandemia, en el Profesorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam-Argentina), 9 estudiantes 

construyeron herramientas comunicacionales para interactuar con su comunidad cercana 

acerca de temas de salud pública en la pandemia. 

 

Materiales y Métodos  

El trabajo de investigación cualitativa en la que se integra docencia, investigación 

y extensión en aulas universitarias en el marco de la Acción de Internacionalización de la 

Extensión de la Secretaria de Cultura y Extensión de la UNLPam (Argentina) y UFSCar 

(Brasil), se desarrolló en 3 momentos durante el primer semestre lectivo del año 2021. 

En el primer momento, los estudiantes adquirieron conocimientos científicos 

acerca del sistema inmunitario en la asignatura. En el segundo momento, los estudiantes 

con la supervisión del docente encargado de la asignatura universitaria, produjeron una 

encuesta para su comunidad cercana (familiares, amigos, compañeros) a fines de obtener 

sus saberes precientíficos acerca de la importancia individual y social de vacunarse. Y en 
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tercer momento, haciendo un cruce entre los saberes científicos acerca de la vacunación 

y sistema inmunitario con los conocimientos precientíficos rescatados de sus 

comunidades vía encuestas, los estudiantes con la supervisión del docente encargado de 

la asignatura y la co-organizadora del proyecto de Acción de Internacionalización 

generaron modelos de comunicación como podcast, flyers, videos, de divulgación 

científica. De este modo, se pude afirmar que: 1) Se planificó previamente a la tarea de 

extensión, el tratamiento dialógico y de investigación de conocimientos sobre sistema 

inmunitario con especial respuesta a la agresión por virus (GURUTZE MAGUREGI 

GONZÁLEZ, ARAITZ USKOLA IBARLUZEA, 2017; AZNAR, PUIG, 2016). 2) Los 

estudiantes dialogaran con su comunidad acerca de los saberes precientíficos que tenían 

sobre la pandemia y vacunación. 3) Y, finalmente, se capacitó a los estudiantes sobre la 

importancia de crear herramientas motivadoras para que interactuaran en su comunidad 

para comunicar a familiares, amigos, compañeros acerca de la importancia individual y 

social de vacunarse para prevenir la actual pandemia por Covid-19. 

 

Resultados, discusiones y análisis 

A partir de las encuestas a 48 personas de la comunidad cercana a los estudiantes, 

o sea, personas de sus entornos familiares y laborales (familiares, estudiantes de un 

colegio, amigos y compañeros de otras carreras), se conformó un grupo bastante diverso 

de encuestados entre 18 y 75 años.  

Los análisis de las encuestas, demuestran que la mayoría de los encuestados, 

aunque indican que saben que son las vacunas, tienen conceptos inespecíficos sobre cómo 

están constituidas y se refieren a que brindan defensas. Respecto a si se vacunarían para 

prevenir la enfermedad por Covid 19, el 73 % dijo que si (n: 35) y 27 % (n: 13) indicó 

que no o dudaba.  

A partir entonces del cruce de los conocimientos científicos obtenidos en la 

asignatura universitaria y los saberes precientíficos obtenidos con las encuestas a la 

comunidad cercana, los estudiantes generaron modelos de comunicación como podcast, 
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flyers, videos, empleando saberes científicos brindados en la asignatura y empleando 

ejemplos de lo encuestado individualmente sobre vacunas.  

De esta manera, se puede decir que la producción de los estudiantes conforma un 

excelente material de divulgación científica, bastante preciso, accesible, de fácil 

comprensión, además de muy atractivos, bien ejecutados y creativos. A modo de ejemplo 

se presenta el siguiente instrumento comunicacional producido por una de las estudiantes. 

 

Consideraciones finales 

Este trabajo indica el lugar e importancia de conocer los conocimientos de la 

comunidad y la enseñanza y aprendizaje de saberes interdisciplinarios. Generar 

estrategias didácticas comunicacionales que mejoran la relación intragrupo y con la 

comunidad de estudiantes, los cuales hacen ejercicio a partir de la extensión de la ética 

universitaria (OLIVARES, IULIANO, ARRESE, 2021). Los estudiantes encontraron en 

su entorno respuestas a favor sobre el valor del cuidado de la salud y controversias 

respecto a la vacunación (IRRAZÁBAL, BELLI, FUNES, 2019). La argumentación 

sobre la negativa era la falta de seguridad científica por el tiempo de experimentación, 

intencionalidad de manejo político, negación por sí misma, etc. (DÍAZ, JIMÉNEZ-LISO, 

2012).  

Los estudiantes hicieron sus primeros ejercicios en la construcción de 

herramientas comunicacionales, las cuales les permitieron compartir, interactuar, y 
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reflexionar con sus familiares y amigos para posteriormente argumentar sobre la acción 

preventiva de las vacunas sobre el virus SARS-CoV-2 y la pandemia por COVID-19. De 

esta manera los estudiantes apoyados por la tecnología dialogaron y emplearon 

conocimientos científicos sobre educación en salud en sus comunidades (DUMRAUF, 

GARELLI, 2020).  

Se puede concluir, con esta tarea de docencia-investigación-extensión, la 

importancia que herramientas comunicacionales de divulgación científica tienen para 

llegar con conocimientos confiables a la comunidad sobre medidas de salud pública 

comunitaria de combate a la pandemia.  

 

Referencias bibliograficas 

ANDRADE, V. A., ARAÚJO-JORGE, T. C. Y COUTINHO-SILVA, R. Concepções discentes 
sobre inmunologia e sistema immune humano. Investigações em Ensino de Ciências, 2016, 21 
(3), 1-22.  https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2016v21n3p1  
BACHELARD, G. La formación del espíritu científico. México. Editorial Siglo XXI, 1987.  
CAMILLONI, A. R. W. Docencia, investigación y extensión: un vínculo necesario, In:  
Cuadernos de extensión universitaria de la UNLPam. Santa Rosa, EDUNLPam, 2015.    
DÍAZ, N. Y JIMÉNEZ-LISO, M. R. Las controversias sociocientíficas: Temáticas e importancia 
para la educación científica. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 
2012, 9(1), 54-70. DOI:10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2012.v9.i1.04.  
https://www.researchgate.net/publication/320496140. 
DUMRAUF, A Y GARELLI F. Biomedicina-Tecnología-Sociedad y covid-19: miradas críticas, 
esperanzas y educación en salud. Boletín de la Asociación Ibero-Americana de Ciencia-
Tecnología-Sociedad, 2020 21-28. En línea: http://aia-cts.web.ua.pt/wp-
content/uploads/2020/09/AIA_CTS_Boletim13.pdf  
IRRAZÁBAL  G, BELLI L , FUNES M.E. Derecho a la salud versus objeción de conciencia en 
la Argentina. Rev. bioét. (Impr.). 2019; 27 (4): 728-38. Doi: 10.1590/1983-80422019274356 
JIMÉNEZ-ALEXANDRE, M. P. Las prácticas científicas en la investigación y en el aula de 
ciencias. Conferencia plenaria. XXV Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
2012, 9-14. Disponible en línea: <http://www.apice-dce.com/sites/default/files/XXV%20EDCE.  
MAGUREGI GONZÁLEZ, G., USKOLA IBARLUZEA, A., BURGOA ETXABURU, B. 
Modelización, argumentación y transferencia de conocimiento sobre el sistema inmunológico a 
partir de una controversia sobre vacunación en futuros docentes. Enseñanza de las Ciencias, 
2017, 35.2, pp. 29-50 
OLIVARES, J.L; IULIANO, C.B Y ARRESE, F.G. Construcción y reconstrucción de saberes en 
ciencia en tiempos de pandemia. Oportunidad pedagógica y democrática. Boletín de la AIA-CTS. 
2021, Pag 29-33. http://aia-cts.web.ua.pt/wp-
content/uploads/2021/03/Boletim_AIA_CTS_n14.pdf 
USKOLA A., BURGOA B. Y MAGUREGI G. Integración del conocimiento científico en la 
argumentación sobre temas científicos. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias 2021, 18(1), 1101. DOI 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i1.1101 

2002

https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2016v21n3p1
http://dx.doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2012.v9.i1.04
https://www.researchgate.net/publication/320496140
http://aia-cts.web.ua.pt/wp-content/uploads/2020/09/AIA_CTS_Boletim13.pdf
http://aia-cts.web.ua.pt/wp-content/uploads/2020/09/AIA_CTS_Boletim13.pdf
http://aia-cts.web.ua.pt/wp-content/uploads/2021/03/Boletim_AIA_CTS_n14.pdf
http://aia-cts.web.ua.pt/wp-content/uploads/2021/03/Boletim_AIA_CTS_n14.pdf
file:///C:/Users/acer/Downloads/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i1.1101


                              

 

 

 

Museu Virtual CAPPA: imersão e interatividade para educação e divulgação 
cientìfica em Paleontologia 1 

 
Nathan Marques SILVEIRA2 

Fernanda OLIVEIRA3 
Francine SANTOS4 
Guilherme GOMES5 

Pedro Daniel SAMPAIO6 
Flávio Augusto PRETTO7 

Laura STORCH8 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil 

 

 
Resumo 
 
O projeto tem como proposta central o desenvolvimento de um Museu Virtual para o 
Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA/UFSM). 
Considerado como ferramenta de educação e divulgação científica, o Museu tem como 
objetivo ampliar as oportunidades de divulgação das pesquisas realizadas no 
CAPPA/UFSM e contribuir para a visibilidade da região do Geoparque Aspirante 
Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul. O projeto prevê desdobramentos em diferentes 
frentes de trabalho, que, juntas, culminam no planejamento e implementação de uma 
plataforma virtual interativa e imersiva, em que as particularidades do patrimônio 
paleontológico da Quarta Colônia e a produção do CAPPA/UFSM sobre a vida no 
período Triássico tornar-se-ão mais conhecidos entre a população. 
 
Palavras-chave: Extensão; Comunicação; Paleontologia; Museu Virtual; Educação 
Científica. 
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Introdução 

O projeto do Museu Virtual CAPPA/UFSM está inserido no contexto do projeto 

Geoparques, considerada uma ação estratégica da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM9. 

O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA/UFSM) é 

considerado um dos mais relevantes espaços de produção de conhecimento científico 

sobre paleontologia no Brasil, e conta com a mais ampla coleção de dinossauros 

Triássicos do país, o que se reveste de relevância devido ao fato de estes serem os mais 

antigos registros do grupo no planeta (Pretto et al. 2018; Müller et al. 2018). Além dos 

dinossauros, a coleção paleontológica do CAPPA/UFSM inclui fósseis de outros grupos 

taxonômicos (e.g. Pavanatto et al. 2018; Stefanello et al. 2018; Miron et al. 2020) 

somando, desde o início das atividades de prospecção e coleta, mais de 200 espécimes 

da paleofauna do Triássico da Quarta Colônia. 

 O presente projeto direciona suas ações a partir da constituição de um museu 

virtual que integre o conceito de “museu de território”. Reis (2019, p.3) define que um 

museu de território “[...] visa a comunidade na qual ele está instalado, a fim de que ela 

se reconheça nele, e, portanto, seja valorizada por si mesmo, contribuindo para a 

manutenção de sua identidade”. Tal caráter, atrelado à significativa contribuição do 

CAPPA/UFSM à comunidade científica, possibilita a difusão do conhecimento 

produzido pelo Centro. Ademais, a digitalização de acervos e coleções científicas, e 

disponibilização em caráter aberto na rede virtual amplia o alcance do patrimônio 

fossilífero da Quarta Colônia de maneira ímpar, colocando ao alcance de visitantes, 

ainda que virtualmente, as riquezas fósseis da região. Manipular virtualmente peças 

museológicas, explorar e descobrir um acervo científico e as informações nele contidas 

são ferramentas com grande potencial para estreitar os laços da Ciência para com a 

comunidade, onde quer que ela esteja. 

 
                                                           
9 Universidade Federal de Santa Maria 
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Objetivos 

O projeto tem como objetivo geral o planejamento e implementação do museu 

virtual do CAPPA/UFSM, e  conta também com objetivos específicos, como a 

elaboração da arquitetura comunicacional do Centro, a produção do catálogo digital do 

museu, a concepção e planejamento de exposições virtuais, a implementação de 

plataformas de acesso ao museu virtual, o desenvolvimento de atividades educacionais, 

e ainda a difusão de informações sobre paleontologia e a região paleontológica da 

Quarta Colônia, bem como sobre as pesquisas desenvolvidas do CAPPA/UFSM. 

Materiais e Métodos 

O projeto é construído por meio da conjugação de saberes de diferentes áreas do 

conhecimento. Cada qual desenvolve seu trabalho que converge na constituição do 

Museu de Território, sua caracterização que se dá, também, por meio do Museu Virtual 

e da sua relação direta com a divulgação científica e a aproximação com a rede escolar, 

em específico com o público infantil. 

 A etapa de segmentação dos públicos do projeto delimitou a predominância do 

público infantil, ligado às instituições de ensino, como principal elo entre Museus, 

divulgação científica e a comunidade. Então, deu-se início ao estudo do comportamento 

desse público, por meio de dados secundários, coleta de percepção com educadores da 

rede escolar regional e pesquisadores da área pedagógica, culminando na elaboração do 

Mapa Movente dos públicos do CAPPA/UFSM, tendo como metodologia a cartografia 

de públicos (AGUIAR, 2011; ROSÁRIO, 2016). Na educação, desde uma perspectiva 

pedagógica, alinha-se a pedagogia de projetos (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998), a 

interdisciplinaridade (BIANCHETTI e JANTSCH, 1995) e a escuta aos interesses das 

crianças.  A pedagogia de projetos tem como princípio a curiosidade das crianças e a 

partir de suas perguntas, e elabora outras que visam ampliar o conhecimento, neste caso 

específico sobre a paleontologia. A perspectiva interdisciplinar, neste caso, é 

fundamental considerando que o conhecimento é relacional e para aprofundá-lo requer 
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necessariamente as diferentes áreas. Os projetos de pesquisa do CAPPA/UFSM tratam 

de uma paleontologia que tem relação com a história da vida na terra e sua memória. 

Além disso, outra etapa relevante é o desenvolvimento visual e de interfaces, em 

que é essencial analisar os aspectos científicos dos dinossauros que habitaram a região, 

traduzindo de maneira coerente e lúdica as características desses animais para o público 

alvo. Como finalidade dessa ação, tem-se o projeto editorial de livros infantis, jogos 

educativos e a aplicação dos desenhos no projeto de interface do website Dinoseu e o 

aplicativo sauRA. Ademais, é importante ressaltar que o projeto dessas interfaces 

abrange o estudo detalhado do fluxo dos usuários, bem como a concepção de estratégias 

gamificadas, a fim de expandir e melhorar a experiência do usuário. Esse processo 

conta com o amparo projetual da metodologia 5 I’s, sistematizada por Gasparetto 

(2020). 

Resultados, discussão e análises 

A partir do trabalho desenvolvido, é possível que sejam observada a 

potencialidades no que tange o CAPPA/UFSM e a divulgação do conhecimento nele 

produzido para a comunidade, atrelando características específicas oriundas de sua 

regionalidade e da forma que as descobertas ocorrem, co-existindo com as atividades  

das cidades da região, bem como a proximidade com o público infantil por meio das 

instituições de ensino, indo, assim, além das inserções já existentes do Centro no meio 

acadêmico-científico da paleontologia mundial. Ademais, observa-se como 

conhecimentos de diferentes áreas podem dialogar de forma construtiva para a 

promoção de um objetivo comum, elevando e potencializando, assim, resultados em um 

mesmo projeto, sendo nesta ocasião, voltado para a divulgação e valorização do fazer 

científico oriundo de uma universidade federal. 

Considerações  

Este é um projeto que objetiva o desenvolvimento de ações a médio e longo 

prazo, a fim de colaborar de forma concisa com o desenvolvimento do CAPPA/UFSM e 
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a promoção da valorização de sua produção frente à comunidade. Desse modo, nas 

próximas etapas pretende-se concluir a disponibilização das plataformas do Museu 

Virtual CAPPA/UFSM para a comunidade, inserindo o Museu Virtual CAPPA como 

ferramenta de ensino nas escolas de ensino fundamental e médio, nacionalmente, e a 

expansão da visibilidade do CAPPA/UFSM e da região da Quarta Colônia, e seu 

reconhecimento como ambiente de preservação cultural e ambiental no país e mundo. 
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Resumo 
A extensão universitária é uma das formas mais diretas de aproximação entre a 
sociedade e o meio acadêmico. Tal contato proporciona troca contínua de 
conhecimentos e vivências capaz de transformar ambos os meios. O projeto 
Peçonhentos e Venenosos objetiva promover a disseminação de conhecimentos sobre 
animais de interesse médico por meio da interação com a comunidade externa. Para 
tanto, três atividades são desenvolvidas: i) palestras e oficinas direcionadas a estudantes 
e professores de escolas de ensino básico; ii) divulgação por meio de rede sociais; iii) 
produção de um guia ilustrado. As ações são bastantes relevantes para o público 
externo, visto que através da divulgação de informações, há possibilidade de redução 
nos acidentes ocasionados por animais venenosos e peçonhentos. 
Palavras-chave: peçonhentos; acidentes; meio ambiente; mídias digitais; extensão. 
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Introdução 
 

Acidentes ocasionados por animais peçonhentos são muito frequentes no Brasil, 

sendo considerados um importante problema de saúde pública (WHO, 2007). Somente 

no ano de 2018, foram registrados no país, 265.643 acidentes com animais peçonhentos, 

destes 59% foram ocasionados por escorpiões, 13,6% por aranhas e 10,9% por serpentes 

(BRASIL, 2020).  

Os elevados índices de envenenamento podem estar associados a diversos 

fatores como: desmatamento, expansão da área agrícola e crescimento urbano 

desordenado, os quais ocasionam redução e/ou perda de habitat (MACHADO, 2016). 

Fato que pode contribuir para o deslocamento destes organismos em direção a 

ambientes fora de seu habitat natural, como as residências domésticas. 

Todavia, para alguns autores, uma das principais causas para os altos índices de 

envenenamento está no desconhecimento da população sobre aspectos básicos da 

biologia e ecologia destes animais e sobre prevenção de acidentes (FERREIRA; 

SOARES, 2008; NASCIMENTO, 2000). Boa parte do conhecimento sobre as questões 

supracitadas são produzidos e abordados em ambientes acadêmicos, ficando, na maioria 

das vezes, retido nestas instituições. Trazer à comunidade a temática animais de 

interesse médico, com ênfase nos peçonhentos e venenosos, possibilita um maior 

conhecimento sobre estes organismos, o que poderá implicar na redução de acidentes. 

Pois, entender a complexidade das interações ecológicas em uma região geográfica é 

importante para prever, prevenir e controlar acidentes (MATOS; IGNOTTI, 2020). 

O projeto “Peçonhentos e Venenosos: extensão universitária sobre animais de 

interesse médico” é desenvolvido por discentes de cursos de graduação do IFRS - 

Campus Sertão. O mesmo busca a aproximação entre a sociedade e o meio acadêmico 

através de ações de divulgação que envolvem extensão, ensino e pesquisa.  

Objetivos 

O projeto tem como principais objetivos em suas ações: promover a 

disseminação de conhecimentos sobre animais de interesse médico; apresentar as 

medidas preventivas e formas corretas de agir em caso de acidentes; contribuir com 
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informações sobre meios de transmissão, medidas profiláticas e estimular a consciência 

ambiental em relação a conservação desses animais, enfatizando a importância dos 

mesmos para o equilíbrio ecológico dos habitats. 

Materiais e Métodos  

As ações do projeto englobam três atividades principais, descritas abaixo: 

Palestras e oficinas: atividades destinadas a estudantes e professores de escolas 

localizadas nas proximidades do IFRS - Campus Sertão. As atividades consistem em 

palestras e oficinas, atualmente ministradas de forma remota, pela equipe do projeto. Os 

temas variam conforme a faixa etária, curso e tempo disponível. No geral, os assuntos 

abordados são: identificação das espécies de animais que causam acidentes no Brasil, 

medidas preventivas, primeiros socorros, importância ecológica e os mitos e verdades 

sobre tais animais. 

Divulgação por meio de redes sociais: esta ação envolve publicações semanais, 

realizadas através da rede social Instagram (@venenosoepeconhento). As publicações 

são produzidas pelos membros da equipe, que após realizarem extensa pesquisa em 

referenciais bibliográficos, elaboram páginas com texto e ilustrações que podem ser 

facilmente compreendidas por qualquer público. Os temas são diversos, abordando 

variados aspectos dos grupos de animais peçonhentos e venenosos e os acidentes que os 

mesmos podem causar. 

Produção de um guia ilustrado: esta atividade envolve além dos membros do 

projeto, algumas parcerias com ilustradores científicos e pesquisadores da área de 

herpetologia. O guia contém informações sobre identificação e ocorrência das principais 

espécies de animais peçonhentos e venenosos da região norte do Rio Grande do Sul. As 

informações utilizadas para a construção do material serão retiradas de artigos 

científicos, livros, guias e de comunicações da comunidade externa, que comumente 

envia fotografias destes animais observados próximos a suas residências. 

Resultados, discussão e análises 

O projeto já está na sua terceira edição, tendo início no ano de 2019, atendeu 

mais de 250 estudantes e professores das escolas da região, com palestras e oficinas 

ministradas no IFRS - Campus Sertão. O público envolvido participou ativamente de 
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todas as atividades, sempre trazendo ao final um “feedback” positivo sobre as ações. 

Além disso, o projeto ficou bastante conhecido dentro da própria instituição, onde 

vários estudantes e servidores procuraram os participantes para sanar dúvidas sobre os 

acidentes e a identificação de animais peçonhentos.  

O ano de 2020, foi um ano atípico e medidas de distanciamento social foram 

imprescindíveis para frear as infecções de COVID-19. Por conta disso, as ações foram 

reformuladas e a divulgação ocorreu de forma online, principalmente pelas redes 

sociais. Uma página pública foi criada na rede social e atualmente reúne mais de 1300 

participantes de todas as regiões do Brasil.  Por meio de comentários, chats de 

mensagem ou correio eletrônico os participantes interagem semanalmente com as 

publicações, seja sanando dúvidas sobre identificação de animais, fazendo relatos de 

caso, trazendo questionamentos etc. 

Em 2021, as ações do projeto estão concentradas em palestras remotas para 

escolas de educação básica, publicação de informações nas redes sociais e na produção 

de um guia sobre animais peçonhentos e venenosos da região norte do Rio Grande do 

Sul. Esta última ação atende diretamente a uma demanda do público participante, uma 

vez que não há nenhum material deste tipo disponível à população.  De forma geral, o 

projeto tem sido moldado com a participação direta do público externo, o qual colabora 

trazendo suas principais dúvidas e interesses. 

Ações que visem a divulgação de informações de grande relevância para a 

sociedade como as ligadas a questões de saúde pública e meio ambiente, como as 

realizadas pelo projeto, são extremamente válidas. Sendo úteis como como estratégias 

para orientar, esclarecer e trabalhar tais temáticas que diretamente ou indiretamente 

afetam a todos. Aspectos ligados a biologia, taxonomia, ecologia desses organismos são 

trabalhados em disciplinas de diversos cursos de graduação do IFRS - Campus Sertão. 

Levar tais informações ao público externo, contribui para a interação entre o meio 

acadêmico e a comunidade. Neste movimento, ambos segmentos são beneficiados.  

Por fim, destaca-se a importância do projeto para a formação profissional e 

pessoal dos graduandos envolvidos, os quais têm trabalhado de forma direta com 

extensão, pesquisa e ensino. Aperfeiçoando técnicas de escrita acadêmica, oratória, 
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aprofundamento sobre a temática que envolve as ações, por meio de cursos de 

capacitação, participação em eventos acadêmicos locais, regionais e nacionais, levando 

o nome da instituição para várias regiões do país. 

Considerações  

Os objetivos do projeto foram e continuam sendo alcançados de forma exitosa.  

O que é possível concluir com base no retorno positivo do público externo durante e 

após a participação nas ações.  

Ainda, destaca-se a grande relevância das ações por abordarem informações de 

utilidade pública que são válidas a qualquer cidadão, tal como identificar os animais que 

causam acidentes, compreender sua biologia e ecologia, além das medidas a serem 

tomadas quanto aos primeiros socorros em caso de acidentes. Acredita-se que através da 

divulgação destas, há possibilidade significativa de redução de acidentes.  
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Resumo

O presente trabalho tem por finalidade relatar o funcionamento remoto do Laboratório
de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas (LASCA) da Universidade Federal
de Santa Maria, abordando brevemente sua trajetória na pandemia, a criação de suas
redes sociais para divulgação e o desempenho obtido no meio virtual.

Palavras-chave: Laboratório; redes sociais; pandemia; extensão; divulgação científica.

I. Introdução

No dia 11 de março, do ano de 2020, foi decretado pela Organização Mundial da

Saúde (OMS), que o mundo se encontrava em estado de pandemia, ocasionada pelo

novo coronavírus (SARS-Cov-2), caracterizado por um alto grau de contágio. Frente a

isso, buscando evitar o colapso dos sistemas de saúde devido ao aumento gradativo do

número de casos confirmados, por recomendação do principal órgão mundial de saúde,

os países decretaram o isolamento social com intuito de frear o avanço da Covid-19. 

Devido às novas diretrizes impostas, os ambientes de circulação coletiva foram

interditados, incluindo escolas, universidades, museus e outros ambientes de

aprendizado. Para garantir o contínuo funcionamento do sistema educacional, foram

adotados novos métodos e o ensino remoto entrou em vigor. Além disso, os museus e
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laboratórios de pesquisa, viram-se em um impasse: como apresentar o conhecimento

presente em seu acervo de forma totalmente virtual? Para o “LASCA”, essa realidade

não foi diferente, nunca antes havia se pensado a necessidade de divulgar sua pesquisa e

extensão exclusivamente através das redes sociais. Fez-se indispensável pensar e

aprender uma maneira de se comunicar no meio virtual, para que toda informação fosse

devidamente emitida. 

Com isso, o Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas

iniciou um processo de divulgação das atividades através das redes sociais, buscando

manter ativo seu contato com o público e seu projeto de extensão universitária. Por

meio da análise de dados destas redes, esse trabalho busca relatar o funcionamento e o

desempenho do “LASCA” a partir de sua divulgação científica realizada de forma

remota. 

II. Objetivos

Com o advento da pandemia, as atividades presenciais, tanto na universidade,

quanto no laboratório, precisaram ser interrompidas por tempo indeterminado. Sendo

assim, o Laboratório buscou novas formas de produzir e divulgar o conteúdo científico

com a intenção de manter seu funcionamento, mesmo que remotamente. Com exceção

do Facebook, o Laboratório não possuía outras redes sociais como meios de divulgação,

pois não havia uma equipe para administrá-las. Contudo, com o prolongamento da

pandemia, foi criada uma equipe de bolsistas e voluntários para auxiliar na

administração de novos perfis em redes sociais, com o objetivo de ampliar a

transmissão de suas atividades, buscar um maior contato com seu público e acompanhar

os demais grupos de estudo e divulgação da universidade. Em 2020, um perfil no

Instagram foi criado para o Laboratório e, no ano seguinte, no Twitter. Hodiernamente,

o Laboratório realiza atividades semanais, com pesquisa e discussão de leituras acerca

dos povos e culturas originárias do Rio Grande do Sul, e publicações de divulgação

quinzenais em suas redes sociais. 
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III. Metodologia

A metodologia aplicada a este trabalho foi a divulgação dos acervos existentes

no LASCA. A partir das coleções depositadas, dividimos o acervo em períodos para

melhor compreensão didática de nossa atividade. Consideramos o primeiro ponto de um

laboratório: o esclarecimento do que é a ciência arqueológica. Para tal, estabelecemos

algumas publicações em duas direções: dizer o que é arqueologia, e o que não é. Este

detalhe é importante uma vez que existe uma confusão generalizada sobre os campos de

atuação da Arqueologia e da Paleontologia. Isso posto, e esclarecendo as diferenças

entre ambas, passamos a divulgar os acervos, divididos segundo o critério mais bem

conhecido, que é a forma de subsistência (economia) e pelos biomas ou paisagens ao

qual estão inseridos. Sendo assim, apresentamos os artefatos dos grupos mais antigos a

ocupar o território hoje conhecido como estado do RS.

Também foram produzidos vídeos tendo como assunto o esclarecimento e

questionamento do uso de diversos acervos, como por exemplo, as pontas de projéteis.

No caso das pontas, conhecidas como pontas de flecha, pontas de dardo ou ainda pontas

de lança, realizamos a discussão sobre os critérios que definem o uso das pontas a partir

de elementos como tamanho, peso, formato, espessura, encabamento, entre outras, para

apresentar interpretações sobre as utilidades e funções das pontas líticas.

Da mesma forma, buscamos apresentar, a partir de uma cronologia

consensualmente aceita, primeiro os acervos líticos lascados, depois os polidos, para

enfim entrar na explicação dos materiais cerâmicos e suas tradições arqueológicas. A

produção dos vídeos envolvia imagens em movimento, uso de fotografias, locução em

torno de um minuto e vasta pesquisa bibliográfica que apontavam as interpretações mais

recentes sobr os usos dos materiais, implicações tecnológicas, atributos sociais entre

outros elementos. Motivados pelo alcance ao público leigo, sem faixa etária definida, e
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tendo como proposta a divulgação científica, procuramos produzir materiais que

motivassem os visitantes a acompanhar o Laboratório através das redes sociais.

IV. Resultados

Com o propósito de analisar a performance das redes sociais do Laboratório,

foram utilizados instrumentos oferecidos pelos sites em que operam os perfis

“LASCA”, como, por exemplo, número de seguidores e o engajamento das publicações.

O total de público atingido em cada uma das redes é a seguinte:

Seguidores no Facebook: 699 pessoas; seguidores no Instagram: 624;

seguidores no Twitter: 77 pessoas. Em contrapartida, as visualizações do Instagram em

um mês foram de 408, ao passo que as visualizações do Twitter foram 1500 pessoas.

Gráfico 1 e 2: visualização do perfil do LASCA no Twitter e no Instagram; seguidores
conforme as redes sociais.

A partir dos gráficos, foi possível concluir que o Facebook possui o maior

número de seguidores, contudo, no ano de 2021, não foram realizadas postagens nessa

rede social, por essa razão, não está incluso no gráfico 2. 
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O Instagram vem logo atrás com 44%, isso se deve ao crescente número de

pessoas que “migraram” do Facebook para o Instagram durante a pandemia. Nesse

período, o Instagram cresceu, mundialmente, 31% a mais que o Facebook, no quesito

audiência. 

Apesar de ter o menor número de seguidores, o Twitter está na frente em número

de visualizações, já que o sistema de compartilhamento da rede social proporciona a

disseminação do conteúdo do Laboratório com mais facilidade, através dos “retweets” e

“curtidas”. É importante pontuar que não foi possível realizar um recorte anual, pois a

conta do Laboratório no Twitter, foi criada no mês de junho de 2021. 

V. Considerações Finais

As redes sociais deixaram de ser apenas entretenimento e passaram a fazer parte

do cotidiano das pessoas e instituições. Empresas, Museus, Grupos de Pesquisa,

Universidades, prestadores de serviço entre outros, aderiram a divulgação através de

meio virtual. Isso porque, além dos efeitos da pandemia sobre o comportamento social,

a internet possui hoje os mecanismos de busca que selecionam perfis direcionados para

o tipo de consumo que se deseja atingir. Assim, as páginas são indicadas ou sugeridas

pelas redes conforme algoritmos que traduzem a vontade do consumidor pelos produtos

procurados, mesmo quando se trata de divulgação científica. Aderir a estas formas de

comunicação, além de alcançar um público antes restrito, é tarefa daqueles que veem

nas redes sociais possibilidades de alcance de difusão antes inimagináveis.
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Resumo   

  
As  ações  de  conscientização  cujo  sentido  é  corroborar  melhor  qualidade  de  vida  da               
população  por  meio  de  medidas  preventivas  no  âmbito  saúde-doença  precisam  ser             
contemporâneas  e  possuírem  a  capacidade  de  se  adaptarem  às  adversidades.  Nesse             
sentido,  o  presente  trabalho  abordou  a  transição  de  ações  extensionistas  do  grupo              
MedicAção  realizadas  presencialmente  em  Unidades  de  Saúde  (US)  para  a  modalidade             
remota,  as  quais  têm  o  intuito  de  elucidar  a  comunidade  acerca  de  informações               
científicas,  utilizando  as  redes  sociais  do  grupo.  No  ambiente  digital,  foi  necessário              
repensar  todo  o  processo  de  ação  que  antes  era  presencial  para  que  assim  as  ações                 
tivessem  o  mesmo  impacto.  Assim,  essa  adaptação  demonstrou-se  extremamente  eficaz            
como   estratégia   de   promoção   de   saúde   à   comunidade   frente   à   pandemia   de   COVID-19.   
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A  extensão  universitária  tem  papel  fundamental  no  fomento  do  contato  entre             
Universidade  e  comunidade,  por  meio  do  compartilhamento  de  ideias  e  ações             
produzidas  no  meio  acadêmico,  as  quais  podem  ser  aplicadas  para  o  desenvolvimento              
comunitário(PROEX,2013).O  Grupo  Medicação  -  práticas  relacionadas  a  medicamentos          
em  Saúde  Coletiva,  composto  por  acadêmicos  extensionistas  e  professoras  do  Centro  de              
Ciências  da  Saúde,  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  (UFSM),  é  caracterizado              
por  promover  ações  que  integram  os  três  pilares  -  pesquisa,  ensino  e  extensão  -  através                 
das  ações  de  conscientização  acerca  do  descarte  e  armazenamento  correto  de             
medicamentos  em  Santa  Maria/  RS.  Como  proposta  inicial,  as  ações  do  grupo  eram               
presenciais  e  concentravam-se  na  produção  de  cartilhas,  orientações  e  palestras  para  as              
populações  frequentadoras  das  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS)  sobre  como            
armazenar  e  descartar  os  medicamentos.  Contudo,  o  contato  presencial  para  a  realização              
destas  ações  encontrou  um  impasse  durante  a  pandemia  de  COVID-19,  em  que  o               
isolamento  social  foi  necessário  para  conter  a  disseminação  do  vírus.  Assim,  o  grupo               
precisou  se  adaptar  a  essa  nova  realidade  e  buscar  novas  maneiras  de  realizar  a                
comunicação  entre  a  Universidade  e  a  comunidade.  Nesse  sentido,  as  redes  sociais  do               
grupo,  que  até  então  não  eram  movimentadas  de  maneira  recorrente,  foram  a  principal               
escolha  para  a  transmissão  dos  conhecimentos,  e  dentre  elas  o  Instagram  foi  a               
plataforma  escolhida  em  decorrência  da  grande  adesão  da  comunidade  a  essa  rede  social               
e  da  possibilidade  de  acompanhamento  dos  insights ,  ou  seja,  da  análise  das  interações               
do   público   com   os   conteúdos   criados.    

Objetivos    

O  trabalho  tem  como  objetivo  principal  descrever  o  potencial  multiplicador  de             
informação  da  rede  social  Instagram  do  grupo  MedicAção  no  que  tange  à  produção  de                
conteúdo   ao   público   externo.       

Materiais   e   Métodos   

O  perfil  do  grupo  no  Instagram  foi  utilizado  para  buscar  maior  conscientização  em               
saúde  na  comunidade,  para  a  divulgação  das  informações  relacionadas  à  Saúde  Coletiva              
foram  realizadas  postagens  com  conteúdo  de  cunho  científico.   Foram  analisadas  as             
postagens  do  Instagram  do  grupo  entre  outubro  de  2020  e  junho  de  2021,  tendo  como                 
critérios  de  análise:  conteúdo  da  postagem;  cores  e  fontes  utilizadas;  horários  e  dias               
semanais  da  publicação;  relevância  da  métricas,  A)  alcance,  que  é  o  número  de  contas                
que  a  publicação  atingiu;  B)  salvamentos,  que  significa  o  quanto  a  postagem  foi               
relevante  a  ponto  do  usuário  salvar  para  consulta-la  novamente;  C)  envio,  que  significa               
para  quantas  contas  a  publicação  produzida  foi  enviada.  Estas  foram  produzidas  por              
acadêmicos  bolsistas  e  voluntários  do  grupo.  Para  montagem  das  postagens  foram             
analisados  os  seguintes  aspectos:  A)determinação  de  uma  identidade  visual  cuja            
representação  remetesse  ao  grupo,  com  elementos  gráficos  verbais,  como  o  estilo  da              
fonte,  com  a  qual  seriam  feitas  as  escritas  no  post  e  não-verbais,  como  imagens,                
utilizadas  para  dar  destaque  ao  conteúdo  abordado;  B)  busca  pelo  público-alvo,             
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preferencialmente  público  feminino  de  meia  idade;  C)  escolha  de  um  software  ou              
aplicativo  para  o  desenvolvimento  das  publicações,  com  aplicação  da  identidade  visual;             
e   D)   escolha   dos   dias   e   horários   semanais   para   postagem   das   publicações   na   página.    

A  identidade  visual  foi  montada  com  base  nos  princípios  fundamentados  na  psicologia              
das  cores,  buscando  colorações  que  despertam  sentimento  no  usuário  receptivo            
(HELLER,2021).  Para  a  cor  base  foi  realizada  uma  busca  no  software   Adobe  Color   e  no                 
aplicativo   online   Canva .  Dessa  forma,  as  publicações  foram  organizadas  na  modalidade             
carrossel,  post  em  formato  de  história,  buscando  grande  impacto  nas  métricas  (CORSI,              
2020),  método  de  análise  analítico  do  perfil  do  Instagram.  À  priori,  para  a  escolha  do                 
público-alvo,  foi  realizada  análise  das  redes  sociais  do  grupo,  nas  quais  foi  analisado  o                
perfil  dos  seguidores  que  eram  usuários  ativos  das  redes.  Optando-se  pelo  uso  do               
Instagram.   Com  a  identidade  visual  formada  e  o  público-alvo  delimitado,  a  escolha  dos               
softwares  e  aplicativos  de  edição  considerou  os  aplicativos  que  funcionassem  de             
maneira  online  e  fossem  de  fácil  acesso  aos  extensionistas. A  análise  dos  melhores  dias               
e  horários  para  postagem  dos  conteúdos  visando  maior  alcance  populacional,  ocorreu             
com  base  nos  princípios  do  marketing  digital  de  Kotler  (2017)  e  nos   insights   do                
Instagram   (Figura   1).   

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura   1:    Insights,    GrupoMedicAção.   

Com  base  nessas  escolhas,  foi  possível  montar  um  plano  de  estratégias  cujos  dias  de                
postagem   fossem   os   que   mais   tinham   seguidores   ativamente    online .   

Resultados,   discussão   e   análises   

Para  montagem  das  primeiras  publicações  para  o  Instagram  foi  selecionada  a  cor  rosa               
(#F29985).   Essa  coloração  ficou  em  contraste  com  o  título  em  branco  (F2EFE4)  e               
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subtítulo  em  marrom  (#A63126)  (Figura  2).  Após  a  análise  inicial  dos   insights  foram               
utilizados  os  seguintes  parâmetros  de  dias  e  horários:  segunda,  terça,  sábado  e  11h,  15h,                
18h   e   21h,   respectivamente.     

  

                                                             Figura   2:   Identidade   visual,   Grupo   MedicAção   2020.     

A  partir  da  análise  dos  critérios  supracitados,  foram  analisadas  um  total  de  43               
publicações  (N=43)  no  Instagram,  as  quais  tiveram  uma  alteração  de  conteúdo  e  formas               
visando  a  um  maior  alcance  e  interação  do  público  (BAÚ,2020).  Inicialmente,  essas              
eram  focadas  no  tema  central  do  grupo  –  descarte  e  armazenamento  de  medicamentos  –,                
mas  posteriormente  foram  incluídas  publicações  de  variados  temas  da  saúde,  vista  a              
necessidade  da  conscientização  constante  acerca  desses  conteúdos  para  a  população.  No             
que  tange  à  identidade  visual,  a  primeira  postagem,  denominada  como  “Publicação  1”,              
realizada  no  Instagram  após  a  delimitação  dos  parâmetros:  cor,  fonte  e  imagens,  teve               
como  título  "Polifarmácia  -  cuidados”,  com  6  sequências  em  estilo  carrossel.  Ao  todo               
foram  realizadas  24  publicações  seguindo  esse  modelo,  entretanto,  ao  longo  do  tempo              
ocorreu  uma  menor  interação  entre  o  binômio  usuário-grupo  MedicAção.  Dessa  forma,             
a  identidade  visual  do  grupo  foi  alterada  buscando  maior  aumento  nas  métricas,  uma               
vez  que  a  primeira  utilizada  apresentou  queda,  principalmente  no  alcance.  Após  isso,  foi               
preciso  reajustar  os  elementos  das  publicações,  contrastando  imagens  com  títulos            
garrafais  e  chamativos,  além  de  tangenciar  a  temática  de  armazenamento  e  descarte,              
passando  a  realizar  publicações  de  variados  temas  da  saúde.  Desse  modo,  o  novo  molde                
de  postagem  mostrou-se  eficaz  na  consolidação  do  público-alvo  almejado,  corroborando            
maior   disseminação   de   informação   científica    ( SULAIMAN,   2011).   

Considerações    

O  novo  molde  de  publicações  é  eficaz  na  veiculação  da  informação  para  público-alvo,  a                
partir  do  momento  que  essa  nova  composição  dispõe  de  elementos  visuais  que  geram,  a                
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priori,  interesse  pelo  conteúdo  e  identificação  da  marca.  E  a  posteriori,  devido  ao               
interesse  demonstrado  através  das  interações  prévias  com  a  página  e  posts,  a  fidelidade              
é   consolidada   constantemente   e   é   criado   um   vínculo   entre   a   marca   e   o   consumidor.   

REFERÊNCIAS   

  
BANERJEE,  Debanjan;  RAI,  Mayank.  Social  isolation  in  Covid-19:  the  impact  of             
loneliness.  International  Journal  Of  Social  Psychiatry ,  [S.L.],  v.  66,  n.  6,  p.  525-527,  29  abr.                
2020.   SAGE   Publications.    http://dx.doi.org/10.1177/0020764020922269 .     
  

BAÚ,  Jean  Michel.  Público  do  Instagram:  confira  o  perfil  da  rede .  2020.  Disponível  em:               
https://www.jeanbau.com.br/blog/publico-alvo-instagram.   Acesso   em:   15   jul.   2021   
  

CARVALHO,  Julia.  Divulgação  científica  em  tempos  de  pandemia .  2020.  Disponível  em:            
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2020/10/divulgacao-cientifica-em-tempos-de-pan 
demia/.   Acesso   em:   10   jul.   2021.   

CORSI,  Cecilia.  O  QUE  É  CARROSSEL  DO  INSTAGRAM  E  COMO  UTILIZAR?  2020.            
Disponível  em:    
https://www.postdigital.cc/blog/artigo/o-que-e-carrossel-do-instagram-e-como-utilizar.  Acesso    
em:   15   jul.   2021.   

CLEMENTE,  Matheus.  Entenda  o  que  é  Psicologia  das  Cores  e  descubra  o  significado  de               
cada  cor .  2020.  Disponível  em:  https://rockcontent.com/br/blog/psicologia-das-cores/.  Acesso         
em:   15   jul.   2021   

GADOTTI,  Moacir.  Extensão  Universitária:  Para  quê?  2017.  Disponível  em:         
https://www.paulofreire.org/.   Acesso   em:   14   jul.   2021.   

GONZÁLEZ-PADILLA,  Daniel  A.;  TORTOLERO-BLANCO,  Leonardo.  Social  media         
influence  in  the  COVID-19  Pandemic.  International  Braz  J  Urol ,  [S.L.],  v.  46,  n.  1,  p.                
120-124,  jul.  2020.  FapUNIFESP  (SciELO).       
http://dx.doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2020.s121 .   

HELLER,  Eva.  A  psicologia  das  cores:  Como  as  cores  afetam  a  emoção  e  a  razão .  São                 
Paulo:   Olhares,   2021.   311   p.   

PROEX  -  Pró-Reitoria  de  Extensão.  UFES  -  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo.  Portal               
UFES, O  que  é  extensão  universitária .  2013.  Disponível  em:          
https://proex.ufes.br/o-que-e-extensao-universitaria.   Acesso   em:   10   jul.   2021.   

SULAIMAN,  Samia  Nascimento.  Educação  ambiental,  sustentabilidade  e  ciência:  o  papel  da             
mídia  na  difusão  de  conhecimentos  científicos.  Ciência  &  Educação  (Bauru) ,  [S.L.],  v.  17,  n.               
3,  p.  645-662,  2011.  FapUNIFESP  (SciELO).        
http://dx.doi.org/10.1590/s1516-73132011000300008.   

  

2023

http://dx.doi.org/10.1177/0020764020922269
http://dx.doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2020.s121


                              
 
GERANDO RESPOSTAS – VOCÊ PERGUNTA E O ENGENHEIRO 

DE ENERGIA RESPONDE 
 
 

Gerando respostas – Você pergunta e o engenheiro de energia 
responde1 

 
Victor Fernandes GARCIA2 

Glória SANTUCCI3 
Duvan CASTELLANOS4 

Juliana PRADO5 
Universidade Federal do ABC, Santo André, São Paulo, Brasil 

 
 

Resumo 
 
A grande dependência da sociedade em relação à energia, e os impactos ambientais que 
os processos de conversão têm sobre meio ambiente, faz surgir um debate sobre a 
necessidade do consumo consciente e eficiente da energia, que muitas vezes, por falta de 
conhecimento adequado, é desperdiçado. Seguindo a evolução da comunicação, e a 
migração das fontes de informações do meio físico para o ambiente virtual, foram criados 
canais de divulgação de conteúdo no Instagram, Facebook e Youtube, com o nome 
“Gerando Respostas”, em que são postados pequenos vídeos e textos, que visam 
transmitir conhecimento relativo à área de energia, com uma linguagem acessível a toda 
população. 

Palavras-chave: Energia; Comunicação; Divulgação científica; Extensão. 

 

Introdução 

O homem possui uma forte relação de dependência com a energia; no nosso cotidiano 

poucas atividades podem ser executadas sem a dependência direta ou indireta dela. 

Apesar dessa forte dependência, muito tem sido debatido sobre a geração de energia, pois 
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tradicionalmente estes processos estão atrelados a um grande impacto ambiental, seja 

sobre a emissão direta de gases agravantes do efeito estufa, como é o caso das 

termoelétricas, ou pela inundação de grandes regiões para formar reservatórios de usinas 

hidrelétricas. Estima-se que o consumo residencial de energia no Brasil corresponda a 

10% de toda a energia gerada, fazendo com que ações de conscientização sobre o uso 

racional e eficiente desse recurso tenha um impacto positivo no setor (EPE, 2020).  

Seguindo a evolução da sociedade, a forma utilizada pelo ser humano para se expressar e 

comunicar também sofreu grandes alterações. Hoje, com influência da crise sanitária da 

COVID-19, a comunicação pelas mídias digitais, em especial nas redes sociais, se faz 

mais difundida no dia-a-dia. Por facilitar o acesso de todos à informação como também 

de introduzi-la, a quantidade de material disponível se torna muito elevada, podendo 

muitas vezes atrapalhar o processo de debate, além de dificultar a identificação de fontes 

confiáveis; esse fenômeno recebe o nome de “Infodemia” (Massarini, 2020).  

Visando fornecer uma fonte confiável de informações, a inserção das universidades, 

grupos de pesquisa e pesquisadores nas redes sociais se torna um caminho viável e 

interessante para a divulgação cientifica de qualidade, aplicada a situações e problemas 

do cotidiano, e em uma linguagem acessível. Outro aspecto positivo das redes sociais está 

na capacidade dos ouvintes poderem dar um feedback sobre as informações fornecidas, 

fazendo com que o processo de comunicação se torne mais dinâmico e aproxime o 

transmissor e o receptor da mensagem.  

Tendo em vista a grande dependência da sociedade pela energia, seu uso consciente passa 

a ser uma obrigação de todos. Apesar disso, muitas pessoas ainda carecem de informações 

atuais, ou ainda não dispõem do conhecimento necessário para compreender a informação 

que muitos profissionais da área tentam transmitir, fazendo com que em alguns casos ela 

seja compreendida de forma errada. A falta de conhecimento pode ter consequências 

indesejadas para o indivíduo, fazendo com que este adquira um equipamento que não 

pode ser usado em sua residência, ou que compre um equipamento de maior consumo 

energético, ao invés de outro de menor consumo e que tenha a mesma função. Ações que 
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resultam em um maior consumo estão presentes não apenas na seleção de novos 

equipamentos, mas também em pequenas ações realizadas de forma incorreta, mas que 

juntas podem agravar um cenário já complicado, como o atual cenário de crise hídrica e 

aumento dos preços de combustíveis e gás. A soma de todos esses fatores traz à tona 

insegurança energética e a possibilidade de apagões de energia como os vividos nos anos 

2000 (Montenegro, 2019). Com esses pensamentos em mente, ensinar e conscientizar a 

população sobre a importância de hábitos de consumo consciente de energia, se torna 

fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor energético, e uma estratégia 

viável para evitar o agravamento em cenários de crise. 

Objetivos 

O projeto tem como objetivo proporcionar à população geral e leiga nos assuntos 

relacionados a área de energia, um canal de acesso a informações confiáveis e escritas em 

uma linguagem acessível a todos, composto por postagens escritas e vídeos curtos nas 

redes sociais Instagram, YouTube e Facebook, com temas relevantes, presentes no 

cotidiano e relacionados à área de energia, como também de assuntos debatidos na mídia, 

mas que devido à ampla presença de termos técnicos, têm sua compreensão pela maior 

parte dos ouvintes dificultada. 

Metodologia 

Seguindo a migração das fontes de informações do meio físico para o ambiente virtual, 

foram criados canais de divulgação de conteúdo nas redes sociais Facebook, Instagram e 

Youtube, com o nome “Gerando Respostas”, sendo a escolha delas devido ao maior 

acesso pela população. Inicialmente houve um processo de seleção de membros do 

projeto, em que todos os inscritos foram entrevistados, e os aprovados foram divididos 

em quatro grandes frentes de trabalho:  

1) Desenvolvimento de conteúdo – equipe responsável por elaborar os textos e 

realizar a revisão bibliográfico do conteúdo a ser publicado. 
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2) Arte gráfica – equipe responsável pela edição dos vídeos, áudios e elaboração da 

arte das postagens. 

3) Coordenação das atividades – elaboração de cronograma de trabalho, condução 

das reuniões, monitoramento das atividades de cada frente de trabalho e 

elaboração dos relatórios. 

4) Manutenção dos canais de conteúdo – equipe responsável pela inclusão dos 

materiais nas redes sociais, seu monitoramento e interação com os espectadores. 

O material desenvolvido pela equipe, é formado por pequenos vídeos e textos 

desenvolvidos com uma linguagem simples e de fácil compreensão, como resultado da 

ação de todas as frentes de trabalho. O projeto realiza reuniões quinzenais, em que são 

discutidas as atividades realizadas e os resultados obtidos por cada uma das frentes de 

trabalho. Nelas também são debatidos e escolhidos os temas que serão tratados nas 

próximas postagens, considerando os feedbacks dos ouvintes. 

Resultados 

Como resultado, foram criadas as redes sociais do projeto que são usadas para as 

postagens, e que podem ser visualizadas pelos endereços abaixo: 

YouTube:  www.youtube.com/channel/UCkpa6BSjNJ8moDJNN6oO_qQ 

Instagram: www.instagram.com/gerandorespostas/ 

Facebook: www.facebook.com/Gerando-Respostas-106985658255514/ 

 O primeiro vídeo lançado no canal, que aborda a variação do preço da energia em 

diferentes partes do Brasil, possui mais de 200 visualizações em apenas uma semana, 

além de diversos comentários positivos. Na Tabela 1, são apresentados os números até o 

dia 30 de junho de 2021, do alcance das principais postagens realizadas no canal criado 

no Instagram. 
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Tabela 1 - Principais postagens e seus respectivos alcances no canal do Instagram 

Título da Postagem Curtidas Comentários 

O que gasta mais energia? 411 27 

Quem somos nós. 102 0 

Conheça o gerando respostas 131 1 

Você sabe o que é energia eólica? 72 8 

O preço da energia pelo Brasil. 43 0 

Você sabe o que é energia Solar? 42 3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Considerações 

Este trabalho apresenta os primeiros resultados do projeto de extensão “Você pergunta e 

o engenheiro de energia responde” da Universidade Federal do ABC, que está no seu 

primeiro ano e conta com uma equipe recém-formada e que não se conhecia. Dessa forma, 

os resultados alcançados são positivos e motivadores, estimulando o prosseguimento do 

projeto para anos seguintes, permitindo a entrada de novos membros na sua equipe. 
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Resumen 
La fluorosis dental es un problema creciente de salud pública dental en muchas partes del 
mundo. La fluorosis dental en la población infantil mundial está aumentando y en 
Latinoamérica los últimos reportes epidemiológicos así lo señalan. Conocer y divulgar 
factores importantes, pero poco estudiados en el aumento de la prevalencia de la fluorosis 
es una premisa en esta formación de esta red internacional conformada por Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina. En estos países se ha producido un incremento 
significativo de la fluorosis dental, con valores entre el 50% y el 60%. Entender el entorno 
“fuente de producción-consumo” y monitorear la exposición sistémica al fluoruro es 
clave para promover los beneficios de los fluoruros y minimizar los riesgos de una 
sobreexposición crónica que lleve a la fluorosis es un objetivo central de esta red.  
Palabras-clave: Red Latinoamericana; Fluoruro-Fluorosis; Salud Publica; Niños; Dental 

Introducción. La Fluorosis Dental se puede limitar o prevenir siguiendo las 

recomendaciones sobre exposición a fluoruro, señalado como factores de riesgo el agua 
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potable con altos contenidos de fluoruro, sal fluorurada, suplementos de fluoruro, 

dentífricos y la ingesta múltiple por vías sistémicas1. Existe un aumento en la prevalencia 

de Fluorosis Dental en el mundo y particularmente en Chile2 y en Colombia3,4 ambos con 

programas masivos de fluoruración, Chile con agua y Colombia con sal. En estos países 

se ha producido un incremento significativo de la fluorosis dental, con valores para Chile 

sobre el 53% y para Colombia sobre el 60%. Ecuador no cuenta con datos nacionales de 

prevalencia de fluorosis dental. Armas et al. (2018), en niños entre 10 y 12 años de tres 

provincias del Ecuador, encontraron valores de prevalencia del 89,6 %, siendo el grado 2 

TFI el de mayor frecuencia5. En Paraguay, la Encuesta Nacional Sobre Salud Oral 

(2008)6, sobre fluorosis del esmalte, señala no ser preocupante para la Salud Pública. 

Estudios (2003, 2011) en niños 12 años encontraron porcentajes de fluorosis de 45,2 % y 

50 %7,8. En Argentina no existen programas masivos de fluoruración y tampoco informes 

oficiales de fluorosis. Argentina presenta zonas endémicas de fluorosis con valores sobre 

el 80% de prevalencia en algunas zonas del pais9. Esta información nos lleva a decir que 

todos los países de esta red señalan incrementos de fluorosis. Esta realidad y la no 

realización de trabajos en conjunto para encontrar las causas de esta anomalía nos lleva a 

desarrollar esta red de fluoruro y fluorosis en Latinoamérica cuya finalidad es conocer y 

divulgar factores importantes, pero poco estudiados en el aumento de la prevalencia de la 

fluorosis en nuestros países.  

Objetivo general: Creación de una red de centros de investigación en Latinoamerica a 

partir de la gestión de espacios de comunicación, intercambio y generación del 

conocimiento en la temática de Fluoruros y Fluorosis dental, para generar productos que 

puedan ser usados como insumos dentro de la política pública en los sistemas de salud de 

los países.  

Objetivos específicos: 1. Convocar a la red a investigadores expertos en la temática de 

diferentes países.  2.Crear herramientas de visibilidad e interacción virtual para fortalecer 

y promover la red de colaboración entre investigadores. 3.Desarrollar eventos académicos 

y científicos para divulgar conocimiento temático y generar impacto en la formación 

Odontológica. 4. Generar movilidad permanente entre integrantes desde y hacia los países 
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participantes. 5. Formular y ejecutar proyectos de investigación multicéntricos para 

contribuir al conocimiento a exposición a fluoruros en cada país. 6. Implementar 

conversatorios con entidades de salud de países participantes, para incidir en toma de 

decisiones y políticas públicas con nuestros resultados. 7. Contribuir al proceso de 

apropiación social del conocimiento sobre la temática a través de estrategias de 

información, participación, investigación y gestión con la sociedad en general 

Metodología por objetivos. 1. Convocar a la red a investigadores expertos en la temática 

de diferentes países. En el IADR-LAR (Uruguay 2018), ponencias en Fluoruros de 

Colombia (Farith González) y Chile (Ismael Yévenes) sentaron bases para la primera 

reunión para conformar un grupo de colaboración internacional sobre la temática de 

Fluoruros y Fluorosis dental. La primera reunión presencial de investigadores de Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina, se realizó en Santiago (Chile) en la Facultad 

de Odontología de la U de Chile, el 06 de agosto de 2019. Participaron los investigadores 

de la Universidad de Chile, por Colombia participó Farith González y por Paraguay 

Heriberto Núñez. Ecuador y Argentina se excusaron por carta. Los temas tratados fueron; 

1. Presentación del proyecto de la U. de Chile “Generación de Redes de Investigación 

Interdisciplinaria para Desafíos Globales”. 2. Presentación de propuesta de la U. de 

Cartagena para la creación de la red de colaboración en la temática de Fluoruros y 

Fluorosis dental. 3. Presentación de oportunidades para participación en fondos de 

financiación de redes internacionales. 4. Descripción actual de la Fluorosis dental en 

Chile, Colombia y Paraguay. Fueron aprobados los siguientes compromisos; 1. Búsqueda 

de recursos a través de convocatorias internacionales para financiación de redes. 2. 

Creación de herramientas de interacción presencial y virtual entre miembros de la red 

para promover y fortalecer la visibilidad y comunicación permanente. 3. Desarrollo de 

estrategias de divulgación del conocimiento a través de eventos académicos y de 

apropiación social. 4. Generación de movilidad entre los integrantes de la red para 

afianzar experticia en la temática. 5. Formular y ejecutar proyecto de investigación 

multicéntricos. 5. Generación de un diálogo con las autoridades de salud de los países 
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para alcanzar acuerdos globales que conlleven a una reformulación de la política pública 

para el uso de Fluoruros con mayor seguridad y eficacia. 

La 2a reunión por pandemia se realizó virtualmente (Colombia) el 07.10.2020 con la 

participación de todos los participantes. El objetivo de esta reunión fue el seguimiento a 

los compromisos adquiridos en la primera reunión realizada en Chile y generar productos 

de visibilidad de la red que permitan ser referentes de la temática en Latinoamérica.  Los 

temas planteados fueron: 1. Elaboración de un libro en español sobre Fluoruros y 

Fluorosis dental. 2. Elaboración de artículos de revisión de literatura sobre la temática. 3. 

Organizar jornadas académicas virtuales que incluyan webinarios y foros.   4. Propiciar 

acercamientos con los Ministerios de salud de los países para impactar en los lineamientos 

de la política pública sobre Fluoruros y Fluorosis dental. Las propuestas aprobadas 

fueron; 1. Presentación de capítulos del libro y distribución en la próxima reunión. 2. 

Vinculación de estudiantes en revisiones de literatura que podrían complementar la 

información del libro. 3. Jornadas académicas por país luego de terminado el libro, se 

propone segundo semestre del año 2021. 4. Acercamientos con los Ministerios de salud 

de los países y propiciar reuniones que permitan interacciones futuras. 

La 3a reunión virtual el día 28.10.2020 (Colombia) con asistencia de todos los 

participantes. Fueron tratados los temas: 1. Seguimiento al libro de Fluoruros y Fluorosis. 

a) distribución de los capítulos del libro de acuerdo a la decisión de cada investigador 

teniendo en cuenta su nivel de experticia. b) Formato del libro, normas de escritura, 

extensión y condiciones editoriales, así como a quien sería dirigido. c)Vía libre para la 

búsqueda de editoriales internacionales interesadas en esta publicación. 

La 4a reunión virtual el día 30.06.2021 (Colombia). La reunión contó con la asistencia de 

todos los participantes. Se hizo seguimiento a los proyectos de la red; 1. Avance del libro 

con la responsabilidad asumida por los coautores en cada capítulo. 2. Participación con 

proyecto de investigación en Concurso “Premio Región Latinoamericana de la IADR” 3. 

Participación en webinarios o foros para socializar los capítulos del libro. 4. Consultorías 

con el Ministerio de Salud de Colombia. Propuestas aprobadas; 1. Para culminar capítulos 

del libro faltantes se dio fecha límite el día viernes 30 de julio. 2. El viernes 16 de Julio, 
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fecha límite para revisar proyecto de la red que participara en el premio IADR-LAR. 3. 

Los webinarios se iniciarían en octubre de 2021 y los primeros serían coordinados por la 

Universidad Nacional de Asunción. 4. Reunión con el Minsalud de Colombia, donde se 

propuso que la red hiciera búsqueda de evidencia y generaración de propuesta sobre 

efectos de la adición de fluoruros en vehículos como la sal, además de las interacciones 

de este con el yodo. Esta reunión fue programada para el 11 de agosto de 2021. En esta 

oportunidad se reiteró la necesidad de incorporar a la red investigadores de Brasil y 

Uruguay. 

Resultados, discusiones y análisis. Se han presentado a la fecha los siguientes proyectos 

concursables: 1. Concurso generación de redes de investigación interdisciplinaria para 

desafíos globales VID 2018. Proyecto de fortalecimiento de universidades estatales UCH-

1799. Con la propuesta “Red de Investigación e Innovación en Fluorosis dental en 

Latinoamérica”. 2. Concurso “IADR REGIONAL DEVELOPMENT” 2020, en sus 

etapas “Letter of Intent y “FULL PROPOSAL con la propuesta “Total fluoride intake 

from the food and food prepared with fluoride water from the diet and urinary excretion 

of fluoride in children 0 to 4 years of age from Colombia, Chile, Ecuador and Paraguay”. 

3. Premio “Región Latinoamericana de la IADR” a Proyectos Multipaíses entre dos o más 

Divisiones y/o Secciones de LAR, con la propuesta que se presentara el 09 de agosto de 

20211.  

FOLA (Federación Odontológica Latinoamericana)10 en su "Simposio sobre Flúor y 

Fluorosis en América Latina", 2016, señala: La discusión sobre la relación entre el 

fluoruro y la fluorosis dental debe darse de forma integrada, dada la responsabilidad de 

los estados en salud pública general, en la que deben participar los entes de salud pública, 

los gobiernos territoriales, los gobiernos descentralizados y la comunidad científica. 

Consideraciones. La sustentabilidad de la red en el tiempo pasa por conseguir 

reconocimiento y financiamiento internacional (IADR, Convocatoria CYTED), estatal en 

el caso de Chile, principalmente a través de FONIS o fondos similares asociados a 

problemáticas de salud bucal y en el caso de Colombia a través de fondos concursables 

de Colciencias y Concursos Nacionales para los otros países.   
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Resumo 

 

O acesso à informação de qualidade em saúde é extremamente desigual na 

população. A fim de democratizar esse conhecimento e impactar na prática de 

recomendações médicas respaldadas por evidências científicas, foi criado o projeto de 

extensão da UFMG “Educação em Saúde: Exposição de Vídeos em Sala de Espera no 

Serviço de Pré-natal”. Nesse projeto, vídeos educativos são transmitidos para pacientes 

em acompanhamento no Hospital Jenny de Andrade Faria, intercalando bases teóricas 

com relatos sobre o processo de gravidez, parto e amamentação. Para avaliar as 

repercussões do aprendizado, foram analisados 35 questionários de satisfação através do 

programa MINITAB-14 e os resultados sugerem positivo impacto educacional.  

 

Palavras-chave: Extensão; Saúde; Ensino; Audiovisual; Obstetrícia. 
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Introdução 

Nas últimas décadas, avançaram exponencialmente o saber médico e a tecnologia 

dos meios de comunicação. Apesar disso, a informação em saúde não é transmitida de 

maneira eficiente para a população leiga. Mesmo quando estão disponíveis esses meios, 

a linguagem utilizada é complexa, o que dificulta a transmissão e aplicabilidade desse 

conhecimento No contexto obstétrico, esse quadro é ainda mais expressivo, pois são 

inúmeras as mudanças atreladas a essa etapa e com elas surgem diversas dúvidas e 

orientações médicas a serem seguidas.  

Com o objetivo de melhorar essa realidade, o Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia da UFMG, juntamente com a equipe de Enfermagem da EBSERH/HC 

desenvolveram o projeto de Extensão “Educação em Saúde: Exposição de Vídeos em 

Sala de Espera no Serviço de Pré-natal”, de registro SIEX 403989. Essa iniciativa consiste 

na produção de materiais audiovisuais de 5 a 10 minutos que são transmitidos enquanto 

os pacientes e acompanhantes aguardam o atendimento pré-natal no Hospital Jenny de 

Andrade Faria. Os vídeos são desenvolvidos com foco no público leigo, em linguagem 

simples e acessível. Eles abordam diferentes conteúdos relevantes no contexto obstétrico, 

tais como: direitos da gestante; quando buscar atendimento médico; como amamentar; 

quais as dificuldades esperadas e como contorná-las; desmistificar ideias falsas 

consagradas no imaginário popular, como a de que “se o bebê não ganha peso é porque o 

leite está fraco”, entre outros.  

 

Objetivos 

Avaliar os impactos sociais do projeto “Educação em Saúde: Exposição de Vídeos 

em Sala de Espera no Serviço de Pré-natal” que busca fomentar o acesso à informação 

em saúde para capacitar gestante e família a lidar de forma orientada e segura com as 

diferentes etapas da gravidez. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  
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A coleta dos dados foi realizada através de um formulário com perguntas acerca 

da percepção da pessoa sobre o conteúdo assistido. Esse questionário foi disponibilizado 

após a transmissão dos vídeos e pode ser preenchido de forma física, por papel impresso, 

ou online através de link acessado por QR code. Para esse estudo, foram analisados 35 

questionários por meio do programa MINITAB-14.  

Resultados 

A análise dos dados foi realizada em 35 questionários respondidos pelas gestantes 

que se encontravam na sala de espera do pré-natal . A média de idade das gestantes foi de 

27,2 (6,5) anos e a maioria se encontrava no final do segundo trimestre da gravidez (tabela 

2). Mais da metade delas (57%) tinham a experiência de gravidez anterior e perceberam 

uma grande relação entre o conteúdo apresentado nos vídeos com suas vivências da 

maternidade. Os vídeos foram avaliados de forma positiva pelas gestantes e tiveram 

impacto no aprendizado de conteúdos sobre saúde obstétrica. A maioria delas gostaria de 

ter os vídeos disponíveis no celular para acessar em outros momentos. A tabela 1 mostra 

os dados referentes à análise dos questionários. 

 

Tabela 1: Dados da análise do questionário de satisfação sobre os vídeos em sala de espera 

Variáveis do questionário n total Sim n (%) Não n (%) 
Dados 

inconsistentes 

Você teve filho anterior 

a  essa gestação ? 
35 20 (57.0%) 15 (42.8%) - 

Se teve filho, conseguiu 

amamentar? 
35 18 (51.4%) 2 (5.7%) 15 (42.8%) 

Os vídeos tem relação com 

a experiência vivida? 
35 19 (59.3%) 13 (40.6%) 3 (40.6%) 
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O que você achou dos 

vídeos? 
35 34 (97.1)* 1 (2.8%)** - 

Você pôde aprender 

informações úteis com os 

vídeos? 

35 33 (94.2%) 2 (5.7%) - 

Você acha que os vídeos 

tiveram impacto positivo? 
33 33 (100%) - - 

Você recomendaria os 

vídeos a alguém? 
35 35 (100%) - - 

Você gostaria de ter esses 

vídeos no celular? 
33 30 (90.9%) 3 ( 9.9%) - 

*Muito bom, **bom 

Tabela 2: Dados clínicos das gestantes avaliadas 

Variáveis n Média ( DP) Mínima Máxima 

Idade (anos) 35 27,2 (6,5) 13 41 

Idade Gestacional (semanas) 31 27,6 (7.6) 8 37 

 

Discussão  

 Projetos que objetivem a divulgação do conhecimento médico em linguagem 

acessível e didática são de grande importância para incentivar práticas saudáveis no dia-

a-dia da população.  
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Entre as possíveis estratégias para tornar o processo educacional mais eficiente, 

destacam-se ideais freireanos, como a integração entre cotidiano do aluno e conteúdo 

ensinado. Nos vídeos do projeto, os relatos de pacientes do próprio ambulatório e os 

exemplos de situações presentes durante o período pré e pós gestacional contribuem para 

a assimilação e aplicabilidade dos conceitos abordados. Assim, o paciente pode se tornar 

agente ativo do próprio cuidado, compreendendo as bases que justificam determinadas 

recomendações médicas. Isso o capacita a exercer seu pensamento crítico para optar pelas 

práticas respaldadas na ciência, tais como as técnicas de amamentação adequadas que 

evitam fissuras e os métodos de armazenamento do leite materno que reduzem 

contaminações. 

 

Considerações  

No futuro, planeja-se o aumento do alcance do projeto e a produção de vídeos 

sobre mais temas da área. Espera-se, também, que ele possa ser incentivo ao 

desenvolvimento de iniciativas similares que proporcionem melhor aplicação do direito 

humano à saúde de qualidade.  
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Resumo simples
O projeto Aqui tem UFSM foi uma iniciativa das alunas da disciplina de Assessoria de
Relações Públicas I e II que teve o objetivo de divulgar projetos de extensão do Centro
de Ciências da Saúde (CCS) para a sociedade. Foi criado com base no diagnóstico
realizado em maio de 2020, que através do portal de projetos e dos dados da “UFSM em
Números”, conseguiu-se mapear 145 projetos de extensão do CCS todos avaliados e em
andamento. Através da análise dos resultados dos projetos anteriores e dos dados do
CCS, identificou-se que a maior necessidade de comunicação era a divulgação dos
projetos de extensão para o alcance do conhecimento amplo da comunidade e assim
externalizar a ciência produzida, consolidando esse relacionamento com a comunidade
de Santa Maria e região, além de fortalecer a imagem institucional da universidade.

Palavras-chave: Assessoria de Relações Públicas; Centro de Ciências da Saúde;
Popularização da Ciência; Comunicação Científica; Divulgação Científica.

Introdução
O projeto executado foi proposto para fortalecer a imagem, a credibilidade e a

reputação da Universidade Federal de Santa Maria, visto o contexto atual de

desvalorização e desmonte das Instituições Públicas de Ensino Superior do Brasil.

5 Estudante do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail:
marianamiiler97@gmail.com

4 Professora na Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Ciências da Comunicação.
jaqueline.kegler@ufsm.br

3 Estudante do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail:
ingridodete@gmail.com

2 Estudante do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria.
E-mail:gomes.fabiane@acad.ufsm.br

1 Trabalho apresentado no Eixo 5 - Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM.

2040

mailto:marianamiiler97@gmail.com


O “Aqui Tem UFSM” é um projeto que nasce no Núcleo de Divulgação

Institucional (NDI), a partir da lacuna existente na exposição e externalização dos

projetos de extensão do Centro de Ciências da Saúde, questão levantada na fase de

diagnóstico6 da Assessoria, juntamente com o diretor do NDI, Alexandre Maccari, na

qual foi decidido por uma atuação focada na divulgação das ações extensionistas que

geram impacto na vida cotidiana da comunidade de Santa Maria que, muito embora

suas atividades sejam diretas e diárias, não são amplamente conhecidas e reconhecidas

pelos cidadãos.

Além do projeto executado, foram realizadas atividades de sustentação, que

cooperaram para o progresso e a finalização da atuação das alunas na disciplina, na qual

realizaram estratégias que auxiliaram o desenvolvimento para atender as demandas do

Centro assessorado que conta com sete cursos: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,

Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia e Terapia Ocupacional. Eles são formados por

2.293 alunos da graduação presencial com vínculos ativos, 197 alunos da

especialização, 250 alunos do mestrado e 235 alunos do doutorado, além dos servidores

divididos entre os 323 docentes e os 184 técnicos administrativos em educação7.

Em 2020 o CCS teve um total de 112 projetos de ensino e 841 projetos de

pesquisa em andamento, sendo considerado o centro com maior número de estudos8 e

172 projetos de extensão em atuação na comunidade de Santa Maria e região. A partir

de um trabalho em equipe minucioso das Assessoras de Relações Públicas e das

bolsistas do NDI, o projeto foi desenvolvido durante o ano de 2020/2021, totalmente à

distância, via chamadas de vídeo e plataformas digitais de organização, como Google

Drive, Meet, Agenda do Gmail, Trello e o contato diário via Whatsapp. Essa união de

equipe colocou em prática o projeto de criar sete (7) audiovisuais que fossem ao ar do

mês de setembro a dezembro de 2020, além dos áudios de cada material serem

8 Dados do UFSM em números, 2020. Disponível em:
<https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=451> Acesso em: 20 jan. 2021.

7Dados do UFSM em números, 2020. Disponível em:
<https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=501>. Acesso em: 20 jan. 2021.

6 Na fase de diagnóstico foi analisado o Relatório de Assessoria de 2019, no qual consta os projetos “Pesquisa
e mapeamento dos Projetos de Pesquisa e Extensão” e “CCS na Sociedade”, mapear e divulgar os projetos de
extensão do CCS. A partir dessas informações, foi criado o projeto “Aqui tem UFSM”.
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veiculados em rádios da cidade de Santa Maria.

Objetivos

O projeto teve como objetivo geral popularizar projetos de extensão do CCS e

seus resultados para a sociedade em geral e os objetivos específicos foram: a) Aumentar

a visibilidade dos projetos de extensão do CCS por meio de divulgação virtual e

radiofônica, expandindo o seu alcance e fortalecendo a imagem institucional da UFSM;

b) Atualizar o mapeamento dos projetos de extensão, feito pela assessoria de 2019; c)

Estreitar relações entre professores/coordenadores de projetos com o NDI, firmando um

fluxo comunicacional de parceria mútua; d) Igualar entre os cursos do CCS o

sentimento de pertença e relevância dentro Centro.

Metodologia

Cada episódio apresentou um (1) projeto de extensão do CCS, evidenciando a

atuação dos cursos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontologia,

farmácia, enfermagem e medicina. Os vídeos e áudios têm em média dois (2,5) minutos

e meio, e o audiovisual é em formato de animação e com linguagem objetiva, sendo

bem compreendido pelas pessoas da comunidade que não estão dentro do contexto

acadêmico, promovendo o propósito do “Aqui tem UFSM” para com a popularização da

ciência.

O projeto faz uso do conceito de divulgação científica do Wilson Bueno (2010),

que tem a função de democratizar o acesso ao conhecimento científico criando

condições para a chamada alfabetização científica. Contribuindo então, para incluir os

cidadãos no debate sobre temas especializados, que podem impactar sua vida e seu

trabalho. Esse conceito serve de base para chegar ao termo popularização da ciência, no

qual (BUENO, 2010) diz que o processo de popularizar a ciência faz com que a relação

entre fontes e público seja mais direta, preservando assim a qualidade da informação.

Os sete (7) projetos convidados a participar da série passaram por uma lista de

critérios de avaliação desenvolvidos internamente na equipe NDI que nivelaram a

relevância de atuação dos mesmos a vista de tornar justa a escolha. O conteúdo dos
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vídeos é a apresentação do projeto de extensão participante, contando para a população

o que ele desenvolve, quem participa, quais pessoas são beneficiadas e onde pode ser

encontrado para que cada vez mais ganhe visibilidade e engajamento.

Os produtos foram produzidos pela bolsista de Desenho Industrial9, narrados por

um convidado externo,10 roteirizado pelas assessoras11 e distribuído pelo NDI, além das

parcerias internas da Instituição como a Agência de Notícias UFSM, a Unidade de

Comunicação Integrada (Unicom), a TV Campus, a Rádio UFSM e o Núcleo de

Tecnologia Educacional (NTE).

Resultados

Qualitativamente, o “Aqui tem UFSM” recebeu diversos feedbacks positivos,

internos e externos à Universidade. Conteúdo, formato e empenho da equipe em

divulgar as ações extensionistas em um período de grande desvalorização da pesquisa,

ensino e extensão da UFSM, foram pontos parabenizados pelas pessoas parceiras do

projeto, a citar a Unicom, a Rádio UFSM, a TV Campus, o NTE - Núcleo de Tecnologia

Educacional , a CAED- Coordenadoria de Ações Educacionais e a Rádio Caraí.

Já a avaliação quantitativa diz respeito das métricas das redes sociais: Facebook

,Instagram, Youtube e do Farol UFSM (comentários, likes, compartilhamentos). Após a

publicação do 4º vídeo nas mídias digitais do Centro, fizemos um levantamento das

métricas alcançadas pelo projeto, monitorando o engajamento e viabilizando possíveis

alterações. Foi constatado que a melhor hora de postagem era ao meio-dia (12h), onde

mais pessoas interagiam e que era fundamental o compartilhamento dos vídeos por

páginas institucionais da Universidade como o Gabinete do Reitor, UFSM e setores

parceiros.

A mídia espontânea também foi um método avaliativo do projeto. Através do

clipping realizado ao longo de todos os meses de atuação da Assessoria de RP,

11 Acadêmica Thuane Cristina Cambuy de Oliveira, bolsista de jornalismo no NDI até setembro de 2020,
produziu os primeiros roteiros. Ao sair da equipe, os roteiro passaram a ser demanda da Assessoria.
Contato: thuaneoliveira1@gmail.com.

10 Jonas Migotto, jornalista e historiador. Contato: migottojonas@gmail.com.
9 Lidiane Castagna Gonçalves. Contato: lidicastagna@gmail.com.
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juntamente com oenvio de releases à mídia da cidade de Santa Maria.

Considerações

Com isso, nota-se o importante papel do CCS no desenvolvimento regional e

municipal estando presente em hospitais, unidades de saúde e escolas, proporcionando

assistência à sociedade e atuando diretamente com a comunidade, desde as residências

até os projetos de ensino, pesquisa e extensão.

O “Aqui tem UFSM” foi projetado para ocupar espaços midiáticos

diversificados, de modo que mesmo quem não estivesse “em rede” pudesse ter acesso.

Por essa razão, o projeto circula tanto nas páginas institucionais do CCS no Facebook,

Instagram, Youtube e Farol UFSM, quanto nas rádios UFSM AM/FM e Rádio

Comunitária Caraí, uma das rádios comunitárias em destaque da cidade de Santa Maria.

Assim, todos os públicos do projeto foram alcançados: os alunos do Centro

(divulgadores dos projetos de extensão), os professores coordenadores de projetos do

CCS (aproximando-os do NDI), a comunidade externa (principal público estratégico do

“Aqui tem UFSM”, os beneficiados pelos projetos de extensão) e a mídia interna e

externa (divulgadora e  mediadora das informações entre universidade e sociedade).

Referências

BUENO, Wilson Costa. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e
rupturas conceituais. Londrina, v. 15, n. esp, p.1-12,2010. Disponível em:
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/viewFile/6585/6761>. Acesso em:
8 jul. 2020.
GERMANO, Marcelo Gomes. Popularização da ciência: Uma revisão conceitual, Caderno
Brasileiro de Ensino de Física v 24 n 1: p 7-25 abr 2007. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/1546/5617>. Acesso em: 08 jun. 2020.
Histórico CCS. Disponível em:
<https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccs/historico-ccs/>. Acesso em: 25 mai. 2020.
Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2026. Santa Maria, 2016. Disponível em:
<https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-content/uploads/sites/500/2018/12/00-Docu
mentoPDI-TextoBaseCONSU.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2020.
Relação de projetos CCS. Disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/13k0G3_G2j_eVv0uv3CQRdGhlJYFx979l_JhSqEOo
HgY/edit#gid=0>. Acesso em: 20 mai. 2020.

2044



                              

 

Projeto de Extensão Minuto no Campo1 
 

Matheus Anchieta RAMIREZ2 
Gustavo Henrique Silva CAMARGOS3* 
Brenda Letícia Leal dos Santos SILVA3 

Luana Teixeira LOPES3 

Pedro Henrique Oliveira BORGES3 

Isabele Gomes Silva SILVESTRE4 
Mariana Rodrigues VALE4 

Maria Clara Gomes BRAGA4 

Júlia Samaritano Pereira ROCHA4 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil  

 
 
Resumo 
 
O “Minuto no Campo: o tempo de um cafezinho para uma nova visão das coisas da roça” 
é um projeto de extensão desenvolvido na Escola de Veterinária da Universidade Federal 
de Minas Gerais (EV-UFMG). O projeto iniciou no ano de 2014 e tem como estratégia a 
elaboração de programas de rádio por estudantes vinculados a disciplina de Extensão 
Universitária para serem transmitidos em rádios parceiras em municípios do interior. 
Possibilita que saberes da universidade sejam disponibilizados de forma a serem 
apreendidos pela sociedade em geral. Contribuindo para a formação socialmente 
comprometida dos estudantes que participam da equipe do projeto.   

Palavras-chave: Comunicação; Extensão; Educação; Sociedade. 

 

 

Introdução 

No meio rural o acesso a informações de é dificultado. O poder aquisitivo de 

algumas populações do campo não é suficiente para adquirir tecnologias para o acesso a 

informações confiáveis. Também o baixo grau de escolaridade e instrução dificulta que 

estes acessem informações. Entretanto, o advento das “redes sociais” possibilitou maior 

 
1 Trabalho apresentado no Eixo 5 – Comunicação e Redes do V Congresso de Extensão da AUGM 
2 Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Zootecnia, Escola de Veterinária. Email: 
matheusarta@yahoo.com.br 
3 Estudante do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. *Email: 
gustavohenrique641@gmail.com 
4 Estudante do Curso de Aquacultura da Universidade Federal de Minas Gerais 
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acessibilidade para as populações no campo. Porém, as “redes sociais” não diminuíram a 

importância do rádio como meio de comunicação. 

O rádio é um veículo de informação que tem alta penetrabilidade na sociedade. 

No meio rural a facilidade de manuseio, acesso e os hábitos das pessoas tornam essa 

ferramenta de comunicação parte do cotidiano. É o que aponta Avrella (2021), quando 

analisa que existe uma relação estreita entre o rádio e o meio rural. Esse veículo permeia 

o dia-a-dia dos produtores nos mais diversos espaços e atividades. Além disso, a autora 

afirmou que a popularidade do rádio no ambiente rural se dá pelo tipo de linguagem 

simples e de fácil acesso. O rádio proporciona entretenimento e possibilita o acesso a 

informações para promoção da inclusão e integração dos setores na sociedade. Assim, foi 

criado em 2014 na EV-UFMG o projeto “Minuto no Campo: o tempo de um cafezinho 

para uma nova visão das coisas da roça”, cujo objetivo é a produção de programas de 

rádio voltados para o público rural. 

A extensão universitária é a dimensão acadêmica que se propõe a ser o elo entre 

a universidade e a sociedade. Permite levar à sociedade o conhecimento construído na 

universidade de forma a facilitar a resolução dos problemas. Além disso, é uma forma de 

se integrar à realidade para problematização de aspectos que ainda carecem de respostas 

científicas. Para os estudantes envolvidos, é uma maneira de possibilitar o contato com a 

realidade desafiando e capacitando-os para o enfrentamento dos problemas na prática 

quotidiana.  

Objetivos 

Alcançar a população de municípios do interior com ação de divulgação científica 

por meio da produção de programas de rádio. Contribuir para a formação de estudantes 

com habilidades para a transmissão e a troca de saberes. Reafirmar o compromisso social 

da universidade ao promover a democratização da divulgação de informações de 

qualidade a populações do meio rural. 

Materiais e Métodos (Metodologia)  

O projeto “Minuto no Campo: o tempo de um cafezinho para uma nova visão das 

coisas da roça” é desenvolvido por meio da parceria entre a EV-UFMG e Rádio UFMG 
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EDUCATIVA e as rádios locais. Participam do projeto estudantes de graduação e pós-

graduação e dois orientadores docentes. Os programas de rádio (em formato de pílulas: 

de 2-3 minutos) são redigidos por estudantes de graduação e de pós-graduação dos cursos 

de Medicina Veterinária e Aquacultura da EV-UFMG. Esta produção é vinculada às 

disciplinas de “Extensão em Veterinária” e “Extensão em Aquacultura”.  

Os temas dos programas de rádio são determinados pelos estudantes e 

contemplam assuntos que abordam as questões sociais e produtivas do meio rural, além 

da temática ligada à sustentabilidade e saúde pública. Entre esses temas destacam-se os 

manejos na bovinocultura de leite, na piscicultura, na bovinocultura de corte, na 

avicultura e na equideocultura, o beneficiamento de produtos de origem animal, a 

prevenção e controle de zoonoses, os cuidados com os animais de companhia, o combate 

a pragas urbanas e a preservação ambiental.  

Após a redação, os programas são avaliados pelos orientadores quanto ao 

conteúdo abordado e a linguagem utilizada. Após a avaliação, os estudantes gravam os 

programas na rádio UFMG EDUCATIVA. As rádios parceiras são selecionadas a partir 

de convite ou manifestação de interesse demandando o projeto. Semanalmente é feita a 

seleção dos programas e o envio de para as rádios. Os programas enviados são 

incorporados na programação semanal de cada rádio parceira. O projeto dá autonomia e 

liberdade a essas rádios a solicitarem temas demandados pelos ouvintes ou mesmo pela 

própria rádio. 

Resultados, discussão e análises 

O projeto conta com mais de 300 programas de rádio (Tabela 1) e exibição em 

diversas emissoras. Inicialmente, contaram com parcerias de rádios municipais como 

Rádio Comunitária de Alvarenga-MG, Rádio Tropical FM e 87,9 de Paineiras-MG, Rádio 

Comunitária e Rádio Nova FM 104,9 MHz em Central de Minas-MG e Rádio Ciranda 

FM 87,9 de Morro da Garça-MG. No decorrer do percurso houve parcerias com outras 

emissoras, como Terra FM em Pompéu-MG, Antena 10 FM em Felixlândia-MG, FM 

Esmeraldas de Esmeraldas-MG e Nossa FM de Pavão-MG. 
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Houve ainda a realização de oficinas de rádio em municípios no interior de Minas 

Gerais. No primeiro semestre de 2015, com a produção de 11 programas, a ação de 

extensão ocorreu no evento “Apoio à semana de arte e cultura de Morro da Graça”. No 

mesmo ano aconteceram ainda duas oficinas em cidades do interior com a produção de 

26 programas. 

No âmbito acadêmico o projeto conta com Menção Honrosa no XVIII encontro 

de extensão da UFMG, que ocorreu de 19 a 23 de outubro de 2015. Além de duas 

premiações na Semana do Conhecimento da UFMG de 2016, Destaque de Extensão e 

melhor trabalho apresentado de forma oral na Semana do Servidor Técnico 

Administrativo. 

Tabela 1: Número de programas produzidos pelo projeto “Minuto no Campo: o tempo de 

um cafezinho para uma nova visão das coisas da roça”  

Ano 2014 2015 2016 2017 2019 Total 

Nº Programas 15 37 87 63 120 322 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

Os programas tem duração de 2-4 minutos e abordam de forma educativa assuntos 

que conectam as sociedades rurais à universidade, possibilitando troca de saberes e 

integração socialmente transformadora. A atuação do projeto “Minuto no Campo: o 

tempo de um cafezinho para uma nova visão das coisas na roça'' permite à amplificação 

do acesso à informação a setores historicamente marcados pela exclusão e acesso 

dificultado às políticas públicas (PRADO; RAMIREZ, 2011). Esse acesso se dá por meio 

de um veículo socialmente importante, o rádio. 

A dinâmica de produção dos programas permite também a discussão de temas 

relativos ao acesso de políticas públicas voltadas para as comunidades socialmente 

excluídas do meio rural. Também permite a existência de denúncias sobre as históricas 

injustiças que afetam as populações rurais no Brasil. O espaço permite ainda a discussão 

da importância da agricultura familiar e do apoio a esta forma de produção como 

alternativa para superação de questões sociais no meio rural e o abastecimento do 

mercado de alimentos.  
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Considerações  

A extensão intermediada pela ferramenta do rádio, que penetra toda a sociedade, 

potencializa o processo educativo ao cumprir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. Ao promover a divulgação da informação, democratiza-se o acesso a conteúdo 

de qualidade que muitas vezes é invisível à sociedade. Assim, coopera para o 

desenvolvimento social. Ainda como efeito benéfico deve-se reconhecer o 

aperfeiçoamento da formação dos discentes no que tange às metodologias de 

comunicação, além de possibilitar formação socialmente comprometida. 
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Resumen 
 
Extensión en Red es una revista científica sobre extensión universitaria que edita la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) desde 2010. Surgida por la necesidad de crear espacios para hablar acerca de la 
extensión universitaria -hasta entonces no existía en el país un proyecto editorial con tales 
características- se convierte en la primera publicación que admite artículos científicos sobre 
la temática y que se encuentra arbitrada. En el presente trabajo, se describirá cómo fue el 
proceso de creación, hasta su reciente incorporación en la Red de Editores de Revistas de 
Extensión Universitaria (REDREU) de la Asociación del Grupo Montevideo (AUGM) y el 
lanzamiento de una plataforma de podcast propio y la importancia de contar con este tipo de 
productos.  
 
Palabras clave: revista científica; comunicación; extensión universitaria  
 
 

 La revista electrónica Extensión en Red surge por la necesidad de los y las 

extensionistas de publicar artículos científicos vinculados a las prácticas que se realizaban 

 
1 Eje 5 Comunicación y redes del V Congreso de Extensión de AUGM. 
2 Licenciada y Profesora en Comunicación Social (UNLP). Profesora y extensionista. Directora de 
Producción en articulación con el territorio FPyCS (UNLP). Responsable de la Revista electrónica 
Extensión en Red de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). 
3 Licenciada en Comunicación Social or. Periodismo (UNLP), especializanda en Edición (UNLP) y 
Comunicación Digital (UNLP), extensionista y responsable científica de la Revista electrónica 
Extensión en Red de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). 
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como parte del ejercicio del trabajo en la universidad: prácticas docentes, investigación y 

acciones de extensión. En este sentido, no existía en Argentina una publicación que fuera 

arbitrada y que siguiera los cánones de las revistas científicas ya existentes para otras 

funciones de la universidad. Como grupo de jóvenes extensionistas, entendimos que no se 

podía seguir forzando publicaciones en las actas de congresos que no eran de extensión o 

apelar a ponencias limitadas en cuanto a contenidos, por lo que se decidió fundar una revista 

que permitiera, además, jerarquizar la extensión universitaria.  

 Al mismo tiempo, la creación de un espacio específico permitía incorporar 

producciones académicas que dieran cuenta de las prácticas de integralidad, es decir, que las 

funciones de la Universidad pública argentina no son compartimentos estancos, sino que es 

en el territorio donde se decide con los actores sobre qué temas y problemas es importante 

realizar acciones, poniendo en juego prácticas que son indisociables: la docencia, la 

investigación y la extensión. 
Las diversas secciones propuestas originariamente -y que aún hoy se siguen 

manteniendo- no fueron surgidas al azar, sino que respondieron a las necesidades de teorizar 

acerca de la extensión universitaria y sus diversas acepciones (en ese entonces, no había tanto 

consenso como ahora en cuanto a lo que significaba esa práctica). Así, se estipuló contar con 

cuatro secciones fijas. La primera de ellas, llamada Artículos, propuso reflexiones teóricas 

sobre la extensión y las características propias en la articulación con cada disciplina. Por su 

parte, Informes de proyectos buscó publicar trabajos que den cuenta de los proyectos y 

programas en ejecución. Esta sección tenía como objetivo que los equipos extensionistas que 

ejecutaban acciones en el marco de proyectos subsidiados por la UNLP y por el Programa 

Nacional de Voluntariado Universitario, subsidiado por el Ministerio de Educación de la 

Nación, pudieran dar cuenta de esos procesos ya que, como parte del seguimiento y de la 

evaluación de esas prácticas, los organismos que los subsidiaban solicitaban informes de 

avance y finales, por lo que la revista venía a poner en valor esos informes.   
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 En tercer lugar, se encuentra el espacio Estudiantes extensionistas, surgido 

exclusivamente para que ellos y ellas pudieran dar cuenta de sus prácticas. Esta sección tiene 

tres particularidades a destacar: que los/las estudiantes puedan jerarquizar su participación 

en acciones de extensión, impulsar la escritura en producciones científico-académicas desde 

los primeros años de carrera y también que, allá en los orígenes de la revista, el equipo 

coordinador de la publicación trabajaba en el diseño de una asignatura optativa de la 

Licenciatura en comunicación Social que se denominó “Seminario de Formación y 

Capacitación de Estudiantes Extensionistas”. En esta propuesta de enseñanza, que fue 

aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en 

2009, los estudiantes tenían un espacio de formación en la temática (poco explorado en 

Argentina), podían acreditar su participación en proyectos y programas de extensión de la 

Facultad y también, como parte del trabajo final, debían publicar acerca de su experiencia en 

la revista Extensión en red. En ese entonces, el Honorable Consejo Superior de la UNLP 

también había aprobado el otorgamiento de becas extraordinarias de formación en extensión 

destinadas a estudiantes que participaban de proyectos acreditados y subsidiados por ellos, 

por lo que los y las jóvenes tenían ese plus necesario para dejar plasmadas sus vivencias 

extensionistas. Como corolario, estas prácticas narradas en los diversos números luego 

comenzaron a ser recuperadas en ponencias de congresos, trabajos de tesis de licenciatura y 

prácticas de la enseñanza en el profesorado en comunicación social.   

Finalmente, se sumó la sección Multimedia, en la cual se recibirían contribuciones 

sobre productos audiovisuales, gráficos y sonoros. Esta sección cobraba gran relevancia en 

ese momento ya que, en líneas generales, existía poco registro, había un área de vacancia con 

relación a la producción de materiales que levantaran las voces de los actores territoriales 

con los que la universidad articulaba, como tampoco la de los estudiantes ni docentes que 

formaban parte de esos equipos. Como bien sintetizaba Raquel Coscarelli en ese entonces: 

“son insuficientes los informes de seguimiento, diagnósticos, orientaciones y evaluaciones. 

Estas prácticas, al no estar estimuladas, carecen de basamentos propios en los que apoyarse 
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y muchas veces cada emprendimiento recomienza y superpone acciones con otros” (2010, p. 

5). Y otra situación que se suscitaba era que había una escasa reflexión sobre las prácticas -

una ausencia de sistematización de experiencias a decir de Oscar Jara-, por lo que la sección 

fue pensada para alentar la producción y la circulación de materiales que eran fruto de la 

práctica extensionista pero que normalmente no se publicaban, menos aún en revistas de corte 

científico. EER fue en sintonía con todas estas visiones y necesidades y, con el correr de los 

años, fue creciendo. 

 

Nuevos rumbos 

 

 Tras el fortalecimiento de la Dirección de Publicaciones Científicas de la Facultad, 

se comenzó a trabajar de forma conjunta con los integrantes de dicha área. De este modo, 

con la asistencia general a los procesos de producción editorial por parte de la Dirección, se 

consolidaron políticas tendientes a fortalecer la calidad del producto. De este modo, se 

rediseñaron los entornos visuales para una versión mobile del sitio de la revista y se 

ejecutaron algunas acciones conjuntas con el resto de las publicaciones de la unidad 

académica para unificar criterios, tales como el empleo del ORCID (identificador digital 

único para autores del ámbito científico y académico) y la incorporación de DOI 

(identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas), además de un nuevo 

diseño de cada uno de los archivos, incluyendo datos que se ajusten a los requerimientos de 

las bases de datos más importantes.  

  En el último lustro, el equipo editorial se propuso fortalecer ese espacio creado años 

atrás. Cambió su periodicidad en pos de generar artículos de mayor calidad poniendo como 

eje el rescatar experiencias de distintas unidades académicas y generar un intercambio con 

otras facultades/universidades argentinas y de otros países, en busca de fortalecer el accionar 

extensionista. Además, fue presentada e incorporada en el repositorio de la Universidad 

Nacional de La Plata (SEDICI), uno de los más prestigiosos de América Latina y en las bases 
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de datos nacionales e internacionales de prestigio, las cuales aplican rigurosos criterios 

formales para las revistas que forman parte, al tiempo que se crearon usuarios en redes 

sociales para darle una mayor visibilidad. 

 Pero fue a lo largo del 2020 cuando Extensión en Red tuvo un quiebre y decidió ir 

por más, a partir de dos hechos claves. Primero, los y las integrantes de la publicación 

entendieron que debía ampliarse el concepto de revista y entender que, tras más de una 

década, debía convertirse en un espacio que nucleara algo más que artículos. Y así fue como, 

tras largas y maratónicas reuniones de equipo, este 2021 vio la luz Podcast en red. 

Constituido como una producción sonora realizada por la revista y el equipo de 

extensión/producción universitaria Entrelazar Saberes de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social (UNLP), tiene por finalidad compartir el conocimiento producido 

colectivamente en el territorio. De frecuencia mensual, cuenta con los testimonios de diversos 

actores universitarios y comunitarios quienes, a partir de sus prácticas territoriales, 

comparten los diferentes aprendizajes producto del encuentro de la universidad con la 

comunidad, al tiempo que también brinda información sobre artículos científicos, congresos, 

charlas, entrevistas y divulga temas vinculados con la investigación, la extensión, la docencia 

y la producción académica de distintas universidades del continente. 

 

 

 Por último, hay que hablar que la revista pasó a formar parte de la Red de Editores 

De Revistas de Extensión Universitaria (REDREU) de la Asociación del Grupo Montevideo 

(AUGM), espacio institucional regional para que los equipos editoriales de revistas 

periódicas de extensión universitaria de Latinoamérica y el Caribe puedan abordar las 

problemáticas específicas vinculadas a ese segmento editorial, desde una lógica de 

cooperación y trabajo solidario, a partir de los principios de la ciencia abierta y el acceso 

abierto. 

2054



 
Así, la revista Extensión en Red es más que comunicación y extensión. Es un gran 

espacio integral que busca difundir, jerarquizar, interpelar a todos/as los actores sociales y a 

la propia Universidad, dando voz a los diversos territorios.  

  

Conclusiones 

 

Como pudo verse, Extensión en Red fue una de las revistas precursoras en la 

comunicación de acciones de extensión. Desde su creación, ya lleva publicados más de 120 

artículos en todas sus secciones, sumado a entrevistas y editoriales. Este número, refleja que 

existen más de un centenar de experiencias en territorio narradas, las cuales contribuyen a 

fortalecer el rol de la Universidad Pública, tanto en Argentina como en países de América 

Latina. Dan cuenta de acciones llevadas a cabo desde las más diversas disciplinas y casas de 

estudios visibilizando acciones y poniendo en debate concepciones. 

Hoy -y de la mano de las nuevas tecnologías-, esta producción se encuentra 

expandiendo sus fronteras, sumando nuevos recursos que permitan contribuir en todo este 

camino recorrido y que viene a consolidarla como algo más que una revista. Procura ser un 

espacio de intercambio, de difusión y de fortalecimiento de una función de la universidad 

que, cada vez, se encuentra más presente.  
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Sobre la Revista Ext de la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)1 
 

Autoras: Marcela Sgammini2 y Valeria Wilke3 - Universidad Nacional de Córdoba  

Resumen 

Esta ponencia tiene por objetivo presentar la revista EXT de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Abordaremos en ella 
los aspectos más importantes referidos a su publicación, como su perfil institucional y su 
funcionamiento, haciendo hincapié en sus fortalezas. A partir de un análisis del contenido 
de sus ediciones entre 2016 y 2020, problematizaremos asimismo los principales desafíos 
a los que nos enfrentamos desde el Equipo de Redacción.  
 
Palabras-clave 
 
Revista EXT;  Secretaría de Extensión Universitaria;  Universidad Nacional de Córdoba; 
publicación digital. 
 

Introducción 

La Revista EXT es una publicación digital y de acceso abierto de la Secretaría de 

Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que tiene 

por objetivo la difusión y discusión de contribuciones originales e inéditas de 

experiencias, tecnologías, metodologías, debates académicos, resultados de 

investigaciones en la temática o propuestas teóricas referidas a la extensión; ya sean 

nacionales o internacionales.  

La SEU4 es una de las áreas de la UNC que depende del Rectorado y está compuesta por 

las Subsecretarías de Cultura y de Vinculación. Comprende además  doce programas, 

entre ellos se encuentran el Observatorio de Derechos Humanos, el de Adultos Mayores, 

el de Niñez y Juventud, entre otros.  

 
1Propuesta de trabajo presentada al Eje 5 – Comunicación y Redes - Articulación entre Extensión y comunicación del V Congreso de 
Extensión de AUGM. 
2Docente-investigadora, Dpto. de Cine y Televisión, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Magister en Comunicación 
y Cultura Contemporánea. 
3Docente-investigadora de la Sección Alemán de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en Alemán 
como Lengua Extranjera (Universidad de Kassel, Alemania). 
4 https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/secretar%C3%ADa-de-extensi%C3%B3n-universitaria 
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La revista EXT existe desde 2012 y su reglamento contempla la inclusión de dos órganos 

para su funcionamiento: el Comité Editorial y el Equipo de Redacción. El primero está  

compuesto por dos representantes de la SEU y por siete miembros propuestos por el 

Consejo Asesor de Extensión. Sus funciones son  proponer la línea editorial y los temas 

de cada número, refrendar las decisiones del Equipo de Redacción y establecer las líneas 

estratégicas de trabajo. El Equipo de Redacción está constituido por un representante de 

la SEU, tres docentes y un egresado/a de la UNC y un miembro del personal 

administrativo del Área de Comunicación de la SEU. Sus funciones consisten en 

coordinar las tareas específicas y ejecutivas para la concreción de cada publicación.5  

Cabe destacar, que, si bien EXT es una revista digital, en 2018, con motivo de celebrarse 

los 100 años de la Reforma Universitaria, se publicó un número impreso que contiene una 

selección de artículos de los dos números publicados ese año.6 

Objetivos 

El presente trabajo se propone como objetivos: Analizar y caracterizar el contenido de la 

revista EXT; identificar tendencias y líneas predominantes en los artículos publicados; 

evaluar el funcionamiento de la revista atendiendo a sus fortalezas y debilidades; y 

proponer líneas de acción tendientes a mejorar y consolidar la publicación. 

Materiales y Métodos (Metodología)  

Con el propósito de describir los rasgos principales de la revista EXT, y a partir de las 

técnicas de análisis documental (YUNI y URBANO, 2006) y análisis de contenido 

(BARDIN, 2002), relevamos un conjunto de datos acerca de la publicación que nos 

permita desarrollar una caracterización general. 

EXT surgió como revista digital en 2012, por la necesidad de contribuir a la 

jerarquización de la función de extensión a través de la creación de un espacio dónde 

publicar los trabajos extensionistas (PERALTA, NAVARRO y BONNIN, 2012). El 

primer número reunió cuatro artículos de autores de universidades argentinas. El número 

dos fue dividido en cuatro volúmenes, ya que consistió en la publicación de los resúmenes 

 
5 Reglamento de la revista, artículos 10 y 11. 
6 https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/REVISTA%20EXT%20para%20web_0.pdf 
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del V Congreso Nacional de Extensión Universitaria, realizado en Córdoba en 2012. El 

número tres también guarda relación con este evento, ya que contiene cinco trabajos 

completos presentados allí. Los números 4 (2013), 5 (2014) y 6 (2015) presentan 

respectivamente 5, 6 y 8  artículos de universidades argentinas y del exterior. Desde un 

criterio cuantitativo, es interesante observar que la cantidad de trabajos contenidos en 

cada revista fue en aumento. Recién en el número 7 (2016) se proponen diferentes 

secciones, las cuales se ven asentadas en el reglamento que fue aprobado ese año y por 

primera vez, la convocatoria se lanzó con un eje temático, que fue ”Construcción de la 

demanda en la extensión universitaria”. En este número en particular, se publicaron siete 

artículos en la sección “Experiencias y prácticas de extensión” y dos en “Discusiones 

conceptuales en torno a la extensión universitaria”. Por cuestiones referidas al cambio de 

gestión a nivel rectoral y reorganización de las áreas, en 2017, lamentablemente, no se 

publicó ningún número de la revista.  

En el año  2018, se realizaron modificaciones en el reglamento de EXT y se introdujo la 

figura del Equipo de Redacción, el cual retoma el trabajo de edición que había quedado 

pendiente durante el 2017, estableciéndose a partir de allí una convocatoria anual 

sostenida durante los siguientes años y hasta la actualidad. Como resultado de esa 

reestructuración, entre 2018 y 2020 se han publicado cinco números de EXT, con un 

promedio de 11 artículos cada uno. Cuando el volumen de material excedió esa cantidad, 

se emitieron dos números de la revista para dar cabida a todos los artículos evaluados y 

aprobados: tal es el caso de lo sucedido con los números 9 y 10, correspondientes a la 

convocatoria lanzada el año 2018 bajo la consigna “Discusión en torno a los múltiples 

sentidos de la extensión a 100 años de la Reforma Universitaria”, y con el 11 y el 12, 

vinculados a la convocatoria de 2020 centrada en “El género, el ambiente y la economía 

del conocimiento”. El lema de invitación del año 2019 fue “Construcción de una mirada 

humanista sobre la Extensión Universitaria en escenarios de acción mediados 

principalmente por las tecnologías”.  

Desde el año 2016, con la organización de la revista en secciones, se han editado seis 

números de la revista y un total de 65 trabajos, distribuidos de la siguiente manera: un 
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81,5% (53 artículos) presentados en la sección “Experiencias y prácticas en extensión”; 

un 15,4% de ese total (10 trabajos) contenidos en la sección “Discusiones conceptuales 

en torno a la extensión universitaria”, y un 3,08% del material incluido en la sección 

“Reseña de Libros”(2 textos). 

Atendiendo ahora al contenido de los trabajos presentados, y en función de dos criterios 

de análisis (la procedencia disciplinar de los materiales y el origen institucional), 

observamos que: 

-En cuanto al material que da cuenta de “Experiencias y prácticas en extensión”, el 35,8% 

de ellas ha sido desarrollado desde un único enfoque disciplinar de los que integran el 

grupo que denominamos “Ciencias Sociales, Humanidades y Artes” (en el que incluimos 

a la Psicología también); el 24,5% de los artículos proviene de experiencias realizadas 

también desde una única disciplina, pero en este caso, de alguna de las que integran el 

grupo de las “Ciencias Naturales, Exactas, y de la Salud”. El restante 40% de los artículos 

corresponde a trabajos interdisciplinarios, en los que encontramos aquellos que combinan 

diferentes perspectivas dentro de un mismo grupo (por ejemplo diferentes campos 

disciplinares dentro de las Ciencias Sociales, o de las Ciencias de la Salud) y aquellos que 

articulan enfoques de los distintos tipos de ciencias y saberes (por ejemplo trabajos que 

vinculan Artes, Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales). Así observamos que en un 

13,2% de los trabajos los autores y autoras provienen de diferentes ramas de las Ciencias 

sociales, las Humanidades y las Artes, en tanto que un 5,7% de los artículos resulta del 

trabajo conjunto de equipos cuyos miembros se inscriben en distintas ramas de las 

Ciencias Naturales o de las Ciencias de la Salud (como por ejemplo prácticas que 

combinan los saberes de la Odontología y la Medicina). El porcentaje más alto dentro de 

los trabajos en los que intervienen personas de diferentes disciplinas (un 20,7%) lo 

constituyen las experiencias extensionistas más interdisciplinarias pues en ese grupo se 

reúnen artículos que abordan prácticas desarrolladas con la intervención de algunas 

disciplinas correspondientes a ambos tipos de ciencias. Una experiencia de enseñanza y 

aprendizaje de astronomía, junto con jóvenes en contexto de encierro punitivo, en el que 
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convergen docentes y egresados de Ciencias de la Comunicación, Astronomía, Filosofía, 

Psicología es uno de los ejemplos representativos de esta tendencia. 

-Con respecto al origen institucional de los textos publicados, la mayoría de ellos 

corresponde a autores con pertenencia a unidades académicas de la Universidad Nacional 

de Córdoba (36 de los artículos, esto es un 68% del total publicado en esta sección); en el 

restante 32%, hay dos trabajos de universidades extranjeras (uno de una universidad 

uruguaya y el otro de una cubana), uno que podemos calificar como “internacional” (ya 

que intervienen personas vinculadas a la Universidad Nacional de Jujuy,  a la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y a la Universidad Nacional de Córdoba) y 14 artículos de 

universidades argentinas de diferentes provincias, entre las que se destaca la participación 

de trabajos de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de 

Rosario, ambas con un 5,7% cada una de artículos, seguidos por la Universidad Nacional 

de Salta, con un 3,8% de presencia en la revista. Las universidades de Formosa, Mar del 

Plata, Misiones, de Villa María, del Litoral y San Juan, poseen cada una un trabajo 

publicado. 

En relación con la sección de “Discusiones conceptuales en torno a la extensión 

universitaria”, de los diez artículos de este tipo incluidos en los números de EXT 

publicados entre 2016 y 2020, la mitad tienen por autoría a miembros de la Universidad 

Nacional de Córdoba, y la otra mitad provienen de autores vinculados a la Universidad 

de Buenos Aires por un lado (con 2 trabajos),y a la Universidad Católica de Córdoba, la 

Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad de la Ciencias Informáticas (Cuba), 

cada una de ellas con un artículo. En cuanto a las temáticas abordadas, un 40% de los 

trabajos da cuenta de una evaluación crítica sobre alguna experiencia y/o práctica 

extensionista concreta; otro 40% plantea una reflexión acerca de la vinculación 

universidad-sociedad a partir de la dimensión extensionista, y el 20% restante realiza una 

consideración sobre la actividad extensionista en general (sus implicancias, impacto) 

desde una disciplina en particular. 
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La sección de “Reseñas de libros”, con apenas dos textos en total, contiene en un caso un 

glosario de términos habitualmente empleados en este campo de actividades, y en el otro 

se hace un comentario de un libro sobre la extensión en México. 

Resultados, discusiones y análisis 

Los datos relevados nos permiten plantear algunas cuestiones: 

-La casi totalidad de artículos publicados en la sección de Experiencias y prácticas 

resultan del trabajo realizado por equipos en el marco de proyectos, becas y programas 

institucionales y cuentan con algún tipo de subsidio específico.  

-La importante presencia que tienen los artículos vinculados a promoción de la salud, 

atención de problemáticas sociales particulares y desarrollo de ciertas prácticas 

profesionales se explican por la imprescindible interacción entre estudiantes y docentes 

de materias específicas de carreras de las Ciencias Médicas, Odontología, Ciencias 

Agropecuarias, Trabajo Social, con determinados sectores de la sociedad, en relación con 

los cuales se despliegan los saberes disciplinares y se desarrollan competencias y 

habilidades. Hay en esos casos una práctica extensionista no planteada como tal sino 

como resultado de actividades académicas y de formación que integran los requisitos 

curriculares de cada carrera. Por esa razón, es frecuente que esos trabajos consistan en 

una descripción detallada de las actividades realizadas pero carente de una reflexión o 

evaluación sobre la experiencia en sí o sobre el impacto de esas acciones sobre los grupos 

que las reciben. 

- Hay disciplinas subrepresentadas en los números analizados hasta el momento, como 

lenguas materna y extranjeras, economía y matemática y física. 

-Se observan algunos problemas recurrentes, tales como: Confusión entre investigación 

y extensión, en algunos casos; dificultades en escritura, estilo, redacción, sobre todo en 

los  provenientes de Ciencias Naturales y de la Salud. 

Consideraciones  

Teniendo en cuenta lo planteado en esta contribución, consideramos que el trayecto 

recorrido por EXT desde 2012 ha sido variado y rico. Sin embargo, como se desprende 

del análisis de los resultados, aún queda camino por andar, por ejemplo, profundizar en 
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las razones de la escasa presencia de algunas disciplinas. Además, nos parece relevante 

incentivar la publicación de más artículos que den cuenta de una reflexión sobre el hacer 

extensionista y de reseñas de libros y revistas. Por otro lado, el dictado de talleres de 

redacción podría ayudar a mejorar el aspecto corrección de los textos.  

Más allá de todas las limitaciones que se desprenden de los datos aquí relevados, 

consideramos que la comunicación y la difusión de experiencias y prácticas de extensión 

contribuyen en gran manera a jerarquizar esta función universitaria que en ocasiones no 

se considera tan valiosa como la investigación y en esta línea, lo realizado por EXT en 

estos años ha sido muy significativo.  
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Comunicación pública, territorial y digital: las políticas de extensión en los medios 
de comunicación de la UNLP1 

Bolis Josefina2 
Durante Noella3 

Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 

Resumen 
En el siguiente trabajo presentaremos una síntesis de las políticas de comunicación y  
gestión de la Prosecretaría de Medios y Publicaciones4 de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. Se abordarán las principales líneas 
de trabajo, sus fundamentos y los resultados esperados para alcanzar los objetivos 
propuestos. Se revisarán las acciones ejecutadas y previstas en pos de profundizar las 
redes y articulaciones que vienen llevando adelante los medios públicos universitarios de 
la UNLP en conjunto con la comunidad y con instituciones, asociaciones y 
organizaciones de la región capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 

Palabras-clave: Extensión; Comunicación; Medios; Territorio; Transmedia. 

 

Introducción 

La Universidad Nacional de La Plata, pionera en América Latina y en el mundo en 

materia de radiodifusión, ha sabido ocupar un lugar central a lo largo de su historia en el 

debate por el rol de los medios de comunicación. Desde sus orígenes asumió la 

importancia estratégica de desarrollar políticas comunicacionales en distintos géneros y 

plataformas, con el objetivo central de contribuir a la construcción de una comunicación 

 
1 Propuesta presentada para el eje 5: Eje 5: Comunicación y Redes del V Congreso de Extensión de 
AUGM 
2 Josefina Bolis: Doctora en Comunicación (FPyCS-UNLP). Licenciada en Comunicación Social (FPyCS-
UNLP). Prosecretaria de Medios y Publicaciones de la UNLP (2020 y continúa). Integrante del Instituto de 
Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder “Aníbal Ford” (INESCO-FPyCS-UNLP). Miembro 
del GT Comunicación, política y ciudadanía de CLACSO. Docente e investigadora de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social (UNLP). Becaria posdoctoral (2019-2021) de CONICET. 
josefina.bolis@perio.unlp.edu.ar 
3 Noella Durante: Esp en Radio, Lic en Comunicación Social FP y CS UNLP; integrante de la Prosecretaría 
de Medios y Publicaciones UNLP, Jefa de Producción y Contenidos de TV Universidad UNLP; Jefe de 
Trabajos Prácticos de la Cátedra I de Medios Comunicación y Poder de la FP y CS de la UNLP. 
noelladurante@gmail.com 
4 https://unlp.edu.ar/medios 
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plural, participativa y democrática, abogando por el efectivo ejercicio del derecho 

humano a la comunicación.  

Desde la Secretaría de Extensión se creó la Prosecretaría de Medios y Publicaciones en 

2018, con el fin de poder profundizar políticas que comprendan que la información es un 

bien público esencial para la sociedad. En este marco, a través de Radio Universidad5 (en 

sus frecuencias AM y FM), el canal de televisión TV Universidad6 y  la editorial 

EDULP7, la Prosecretaría se constituyó en el espacio encargado de llevar adelante 

iniciativas que defiendan el derecho humano a la comunicación.  

 

Objetivos 

La Prosecretaría de Medios y Publicaciones, a través de las direcciones y dependencias 

que la componen, se propuso para el período 2020-2022: 

- Poner al servicio de la sociedad –y especialmente de los sectores más vulnerables– 

todo su patrimonio científico, tecnológico y académico; con un profundo sentido de 

mutua inclusión y solidaridad, donde se ponen en juego los intereses, las necesidades, 

los conocimientos y las identidades, en el tratamiento de las problemáticas más 

diversas a nivel local, regional y nacional.  

- Desarrollar y consolidar prácticas extensionistas en comunicación que promuevan  la 

solidaridad, la organización comunitaria y la construcción de saberes conjuntos. 

- Transversalizar la perspectiva de género y de derechos humanos en todas sus 

políticas de gestión, en pos de garantizar una comunicación plural y democrática. 

- Ampliar las audiencias de los medios universitarios explorando las nuevas 

modalidades de consumo mediáticos a través de las TICs y ejecutar instancias de 

formación y fortalecimiento de las herramientas y habilidades en comunicación 

digital. 

 

 
5 https://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/ 
6 https://tv.unlp.edu.ar/ 
7 https://www.editorial.unlp.edu.ar/ 
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Materiales y Métodos 

En este trabajo realizaremos un raconto de las acciones de gestión ejecutadas en el último 

año, con el objeto de identificar fortalezas y debilidades, evaluar los resultados parciales 

y redefinir las actividades previstas para dar cumplimiento a los objetivos de la 

Prosecretaría. Describiremos cuatro áreas de trabajo (comunicación digital, formación en 

comunicación, comunicación pública, comunicación territorial) que son parte de 

estrategias que dialogan entre sí y que forman parte de una mirada transversal de la 

comunicación y gestión de los medios públicos universitarios.  

El principal antecedente del diagnóstico que nos proponemos es el Plan Estratégico de la 

UNLP 2018-2022, diseñado  a partir de diversos encuentros de discusión institucional. 

Para la Estrategia Extensión se fijó como resultado esperado la realización de diversas 

acciones en comunicación y producción de contenidos que involucren y reflejen nuestras 

culturas (PLAN ESTRATÉGICO, 2018, p. 44). 

Dentro del análisis alcanzado en tal documento, se identifica como una fortaleza de la 

Extensión en la UNLP la consolidación y el desarrollo integral en materia de 

infraestructura inicial, adquisición y puesta a punto de la tecnología adecuada y de 

producción de contenidos del Canal Universitario, de Radio Universidad y la Editorial 

Universitaria (PLAN ESTRATÉGICO, 2018, p. 55). 

 

Discusiones y análisis 

Entendemos la extensión como la cooperación entre universitarios y otros actores, la 

articulación de sus saberes y el aprendizaje conjunto que contribuye a la expansión de la 

cultura colectiva y, fundamentalmente, que aporta a “la construcción y uso socialmente 

productivo del conocimiento, priorizando la atención de los problemas de los sectores 

más postergados” (TAUBER, 2018, p. 35). En ese sentido, la concebimos orientada a la 

defensa de derechos, la construcción de ciudadanía y la promoción del compromiso 

organizado y solidario y, específicamente, a la democratización de la palabra y la defensa 

del derecho humano a la comunicación. 
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En tanto el horizonte de nuestras prácticas es la mejoría de la calidad de vida de la 

sociedad, es prerrequisito identificar sus problemas y demandas. Para ello, la extensión 

“en los variados procesos comunicacionales difunde sus actividades, intercambia saberes, 

transformándose en el ámbito de debate de los temas que le preocupan a la comunidad” 

(TAUBER, 2018, p. 35). 

En la Prosecretaría de Medios y Publicaciones, nos proponemos un abordaje integral del 

proceso de producción, circulación y recepción de contenidos informativos, culturales y 

educativos socialmente relevantes, en pos de consolidar un espacio de diálogo 

comunitario. En ese sentido, para el período 2020-2022, definimos cuatro líneas de 

trabajo estratégicas: 

Área de Comunicación territorial: Todas aquellas personas que tengan acceso a 

cualquier material producido por nuestros medios deben recibir información calificada y 

tener disponible una amplia variedad de temáticas de interés que, además, contribuyan al 

desarrollo social, cultural, científico, tecnológico y económico de la región. El 

tratamiento de los contenidos debe incluir a la ciudadanía como productores culturales 

antes que como meros consumidores mediáticos. Los y las integrantes de la comunidad 

universitaria participarán de los medios universitarios fortaleciendo su formación 

profesional y asumiendo una actitud creativa en tanto sujetos comprometidos con dicho 

proyecto comunicacional. 

Área de Comunicación Pública: Los medios trabajarán en conjunto y coordinación con  

miembros de otras dependencias de la UNLP y con instituciones de bien público, ya sea 

del Estado provincial o nacional, como asociaciones de la sociedad civil. Estos equipos  

planificarán y ejecutarán de forma conjunta proyectos comunicacionales que respondan 

a necesidades coyunturales y/o de resolución prioritaria. Las temáticas específicas pueden 

ser temas de salud, económicos o sociales, entre otros.  

Área de Comunicación digital: Con el objetivo de ampliar las audiencias de las redes 

sociales y de las plataformas web de los medios y las publicaciones de la UNLP, y a la 

vez potenciar su instalación en la región, resulta prioritario fortalecer una estrategia de 

digitalización de contenidos, para contrapesar los cambios en la programación habitual 
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generados por la producción y transmisión remota (en un contexto de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por COVID 19). Asimismo, se proyectó generar producciones 

especiales a través de narrativas transmedia, esto es, contenidos que promuevan la 

interacción dialógica y la acción sinérgica entre los medios y las redes sociales de la 

universidad.  

Área de Formación: Los medios universitarios tienen una responsabilidad social y, por 

ello, nos comprometemos a brindar un servicio público que respete la pluralidad, la 

diversidad y los derechos humanos. En consecuencia, la capacitación continua debe ser 

primordial para todes sus trabajadores, cualquiera sea el área en la que se desempeñen. 

 

Consideraciones  

Sintetizamos, a continuación, algunas de las acciones ejecutadas o a ejecutar en lo 

inmediato que funcionan como indicadores de avance de las metas previstas. 

Área de Comunicación digital: se crearon las redes sociales de la Prosecretaría; se 

realizó el proyecto EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS8, narrativa transmedia por los 

115 años de la UNLP; se está elaborando un proyecto sobre la creación del portal de 

noticias de la Prosecretaría y, en paralelo, se está desarrollando una aplicación para 

teléfonos celulares donde se pueda acceder a la programación de Radio Universidad, TV 

Universidad, la Editorial Edulp y el Portal web. 

Área de Comunicación Pública: Se han llevado adelante campañas de bien público en 

coordinación con el Consejo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Extensión de 

la UNLP en referencia a cuidados sanitarios, vacunas y alimentación saludable, entre 

otras. En los materiales vinculados al Covid 19, se trabajó en conjunto con el Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Junto al Consejo Provincial de Coordinación 

con el Sistema Universitario y Científico, lanzamos el programa “Científicas”. Se creó el 

primer Observatorio de Servicios Públicos9 en el ámbito académico nacional en conjunto 

con asociaciones civiles.  

 
8 https://nuestracasa.unlp.edu.ar/ 
9 https://unlp.edu.ar/observatoriosp 
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Área de Formación: En 2018 se sancionó la Ley Micaela 27499 en Argentina, 

estableciendo la capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en la 

función pública en temas de género y violencia contra las mujeres. En 2020, la 

Prosecretaría organizó y coordinó su dictado para todes sus trabajadores y para las áreas 

de prensa y comunicación de la UNLP. Para 2021, se encuentra en diseño una 

capacitación en comunicación digital. Implementamos el espacio de prácticas 

estudiantiles en periodismo deportivo y prevemos ampliar las propuestas pedagógicas 

para otras carreras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Área de Comunicación territorial: Se editó el libro digital transmedia “Historias de la 

comunidad en pandemia”10; se realizó el formato audiovisual “Desde el barrio”11 

(acciones del voluntariado universitario en pandemia); se relanzó “Barrio abierto” desde 

un Centro Comunitario de Extensión en el barrio El Retiro; y se inauguró un estudio 

conjunto de radio y TV en un paseo gastronómico de la ciudad. Finalmente, se está 

elaborando un proyecto de corresponsalías barriales en articulación con las diversas 

acciones de extensión que lleva adelante la UNLP. 
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