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Apresentação

Com base na missão da Unidade Acadêmica de Humanidades, 
Ciência e Educação – UNA HCE – de “Promover políticas de Ensino, Pes-
quisa e Extensão nas áreas de Humanidades, Ciências e Educação, de 
modo articulado e participativo, contribuindo para a emancipação do 
ser humano e a sustentabilidade ambiental”, o e-book que ora se apre-
senta coloca em perspectiva a extensão como fundante de uma univer-
sidade verdadeiramente comunitária.

Historicamente, a socialização dos conhecimentos se dá via Ex-
tensão. Ocorre que a inovação, nesse caso, não se limita a socializar re-
sultados obtidos de pesquisa, mas, para além disso, dar visibilidade à 
importância dessa socialização, cuja origem vem dos trabalhos de Ex-
tensão gestados sob uma ótica comunitária, em estreita interação com 
a comunidade em seu entorno e no diálogo permanente com a Propex 
(Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão).

A UNA HCE, portanto, apresenta em seu e-book de extensão al-
gumas das experiências oriundas de editais aprovados na UNA HCE e 
experiências de inserção da extensão no currículo da graduação. 
Além disso, foram convidados quatro projetos de extensão permanen-
tes próprios da Unidade, contemplando, também, um relato de expe-
riência externa, enquanto participante especialmente convidado. 

Entre as experiências de extensão a serem socializadas, estão: i) A 
terceira idade e a filosofia: o envelhecimento num significado ético-pe-
dagógico do cuidado e cultivo de si; ii) Educação ambiental como espa-
ço para a promoção da cidadania; iii) Educação ambiental na escola de 
educação básica Martha Cláudio Machado, localizada em Orleans, Santa 
Catarina; iv) Sala de leitura: a formação do leitor numa perspectiva au-
toral e emancipatória; v) Vestígios de memórias: o museu da infância; e 
vi) As oficinas do projeto de Extensão no CRAS.

Em relação às experiências de inserção da extensão no currícu-
lo da graduação, são socializados: vii) Vivências culturais: a extensão 
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universitária em arte na comunidade de Palmeira Alta – Orleans (SC); 
viii) A experiência do Pibid – história da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – Unesc; e ix) O centro cultural Jorge Zanatta em relação 
ao patrimônio histórico edificado; x) Resultados preliminares sobre es-
cores de ansiedade e depressão em crianças de vulnerabilidade social 
participantes do projeto de extensão - natação para vida.

Entre os projetos permanentes, as experiências ora apresentadas 
são:  xi) O Tigrinhos (em parceria com o Criciúma Esporte Clube); xii) 
Aulões do Enem (apoiado pela PROPEX e PROGRAD); xiii) Arte na esco-
la (em parceria com o Instituto Arte na Escola); e xiv) Fitoterapia Racio-
nal, que ocorre em parceria com a UNA SAU.

Constam, ainda, dois relatos externos na forma de artigo, convi-
dados a integrar esta seleção, a saber: xv) Contarte – contação de his-
tórias no Latarte; e xvi) Uma experiência de articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão, denominado ‘O processo de liderança das mulhe-
res idosas na comunidade do Ribeirão da Ilha – caminhando, semeando 
e colhendo frutos’.

Enfim, é desejo dos organizadores que os escritos que aqui en-
contrarem transformem suas vidas nas práticas da Universidade.

Angela Cristina di Palma Back
Ana Lúcia Cardoso
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A TERCEIRA IDADE E A FILOSOFIA:  

O ENVELHECIMENTO NUM 
SIGNIFICADO ÉTICO-PEDAGÓGICO 

DO CUIDADO E CULTIVO DE SI

Alex Sander da Silva
Doutor em Educação, PPGE/UNESC

alexsanders@unesc.net

Jéferson Luís de Azeredo
Mestre em Educação - UNESC

jeferson@unesc.net

Resumo: A proposta deste texto visa apenas a uma breve apresentação de alguns resultados 
do projeto de extensão “A filosofia vai à terceira idade: cultivando e cuidando de si”, em de-
senvolvimento. Pretendemos aqui fazer uma breve incursão reflexiva sobre a aproximação 
entre o conhecimento de filosofia e a terceira idade. Desse modo, num primeiro momento, 
traçamos algumas dimensões fundamentais do conhecimento filosófico, entendido como um 
saber crítico sobre todas as áreas do pensar e agir humanos. Num segundo momento, desta-
camos o tema do envelhecimento num significado ético-pedagógico do cuidado e cultivo de 
si. Em seguida, apresentamos algumas configurações do projeto de extensão “A filosofia vai à 
terceira idade”, cujo principal objetivo se configura em proporcionar uma alternativa para se 
pensar uma aproximação entre o conhecimento filosófico com pessoas idosas.

Palavras-chave: envelhecimento; filosofia; cuidado; extensão.

INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa vem sendo considerado um fenô-
meno mundial por muitos estudos (KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987; 
CHAIMOWICZ, 1997). Diversos são os fatores que contribuem para esse 
fenômeno ocorrer: avanço na medicina, a busca de melhor qualidade 
de vida, entre outros, articulados entre si. Estima-se que em 2050 a 



Alex Sander da Silva & Jéferson Luís de Azeredo10

população idosa será de 1,9 bilhão de pessoas. Montante equivalente à 
população infantil de 0 a 14 anos de idade, ou um quinto da população 
mundial. Uma das explicações é o verificado aumento da expectativa de 
vida, que segundo dados do IBGE, no Brasil, está em 74,6 anos (2013)1. 

Os números mostram que, atualmente, uma em cada dez pessoas 
tem 60 anos de idade ou mais e, para 2050, estima-se que a relação 
será de uma para cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países 
desenvolvidos. As consequências do crescente número de idosos impli-
cam o aumento das demandas sociais, e passam a representar um gran-
de desafio político, social e econômico. Desta forma, o tema envelheci-
mento, antes pertencente aos domínios da geriatria e da gerontologia, 
começou a ganhar espaços em outras áreas do conhecimento. 

O tema proposto para este texto traz dois conceitos-chave para a 
possível relação entre a filosofia e as pessoas idosas: cuidado e cultivo 
de si. De imediato, podemos dizer que, quando tratamos sobre o tema do 
envelhecimento, logo já pensamos na articulação sobre o seu significa-
do e sobre uma possível tematização no campo da saúde. Todavia, nossa 
proposta quer fazer outra abordagem envolvendo dois campos, a saber, a 
filosofia e a educação. E o que nos interesse é fazer uma exposição de sen-
tidos desse tema a partir de uma atividade extensionista universitária.

O presente artigo pretende fazer uma incursão reflexiva sobre a 
aproximação entre o conhecimento de filosofia e a terceira idade. O obje-
tivo do texto se configura em pensar o tema do envelhecimento num sig-
nificado ético-pedagógico do cuidado e cultivo de si na experiência com 
grupos de terceira idade. A proposta deste texto visa também à exposição 
de alguns resultados do projeto de extensão “A filosofia vai à terceira ida-
de: cultivando e cuidando de si”, que está em desenvolvimento. 

Desse modo, num primeiro momento, traçamos algumas dimen-
sões fundamentais do conhecimento filosófico, entendido como um sa-
ber crítico sobre todas as áreas do pensar e agir humanos. Num segun-
do momento, destacamos o tema do envelhecimento num significado 
ético-pedagógico do cuidado e cultivo de si. Em seguida, apresentamos 
algumas configurações do projeto de extensão “A filosofia vai à terceira 
idade”, cujo principal objetivo se configura em proporcionar uma alter-

1 Segundo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
2012, a expectativa de vida passou a ser de 74,6 anos.  Entre os homens ficou em 71 e 
para as mulheres ficou na casa dos 78,3.
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nativa para se pensar uma aproximação entre o conhecimento filosófico 
com pessoas idosas.

A FILOSOFIA COMO UM SABER CRÍTICO:  
ALGUMAS APROXIMAÇÕES NECESSÁRIAS

A filosofia como modalidade de conhecimento se configura num 
conjunto problemático e de características singulares para ser aborda-
do. E dificilmente se chegará a um consenso sobre a abordagem mais 
adequada para se pensar num conceito único desse conhecimento. Isto 
é, a filosofia não é um mero saber escolar para administração de conteú-
dos previamente selecionados.

Nesse sentido, pretendemos apontar um aspecto conceitual que 
trata da filosofia como um saber crítico, isto é, uma aproximação com 
sua potência como conhecimento para o cuidado e cultivo do ser huma-
no. Retomamos, primeiramente, esse aspecto na antiguidade clássica 
grega, nas abordagens do que seria a atuação filosófica nesse período, 
particularmente, em Aristóteles. Em seguida, saltamos para apontar 
aspectos da filosofia como saber crítico na modernidade kantiana, 
por meio da qual podemos entender a filosofia como a necessidade da 
maioridade esclarecida.

Podemos dizer que a filosofia nasce da necessidade radical da teo-
rização do conhecimento, da reflexão a partir da admiração e do espan-
to. Admiração e espanto são condições das quais derivam a capacidade 
do ser humano de problematizar, de questionar. Questionar é investigar. 
Portanto, o método filosófico é uma atividade de investigação teórica. 
Filosofar é teorizar. E isso, segundo Aristóteles, o apresentar e o elabo-
rar de uma questão (reflexão), cerne do método filosófico, conduzindo 
à solução, é uma tarefa difícil e árdua.

A principal meta dos filósofos gregos era atingir a “sophia”, a 
primeira sabedoria (entendida como crítica). Na Metafísica, Aristóte-
les (1973) indica que o seu desejo é justamente encontrar a ciência 
dos princípios e causas. Percebe-se claramente, em seu pensamen-
to, a busca da verdade pelo saber de todas as coisas, um saber pelo 
saber, livre da constituição pragmática, pelo exercício da razão, de 
modo que ele diz:
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É, pois, evidente que a sabedoria (Sophia) é uma ciência sobre 
certos princípios e causas. E, já que procuramos essa ciência, o 
que deveríamos indagar é de que causas e princípios é ciência e 
sabedoria. Se levarmos em conta as opiniões que temos a respei-
to do sábio, talvez isso se torne mais claro. Pensamos, em primei-
ro lugar, que o sábio sabe tudo, na medida do possível, sem ter a 
ciência de cada coisa particular. Em seguida, consideramos sábio 
aquele que pode conhecer as coisas difíceis, e não de fácil acesso 
para a inteligência humana (pois o sentir é comum a todos e por 
isso é fácil, e nada tem de sábio). Ademais, aquele que conhece 
com mais exatidão e é mais capaz de ensinar as causas, consi-
deramo-lo mais sábio em qualquer ciência. E, entre as ciências, 
pensamos que é mais sabedoria a que é desejável por si mesmo 
e por amor ao saber, do que aquela que se procura por causa dos 
resultados, e (pensamos) aquela destinada a mandar é mais sa-
bedoria que a subordinada. Pois não deve o sábio receber ordens, 
porém dá-las, e não é ele que há de obedecer a outro, porém deve 
obedecer a ele o mesmo sábio. Tais são, por sua qualidade e seu 
número, as idéias que temos acerca da sabedoria e dos sábios. 
(ARISTÓTELES, 1973, 982a)

Nesse recorte, que mantemos extenso, Aristóteles deixa transpa-
recer três características a respeito da atividade filosófica, ou do saber 
filosófico: primeiro, que a filosofia é um saber de “todas as coisas”; se-
gundo, como já dissemos, é um saber pelo saber, um saber livre, ou seja, 
um saber que se constitui apenas para resolver questões práticas; e por 
fim, é um saber pelas “causas”, um saber que envolve o exercício crítico 
da razão, por isso a filosofia se coloca como um saber crítico. 

Esse saber crítico se expressa a partir do exercício da curiosidade 
e ao de fazer perguntas. O questionamento é um sentido fundamental 
da vida humana, que compensa a necessidade de sempre querer saber 
mais, de observar, de explorar o desconhecido, ir além do óbvio. No di-
zer de Jaspers (1971, p. 138), “a filosofia aspira a verdade total, que o 
mundo não quer”, por isso o filósofo é aquele que questiona, é curioso e 
aprofunda seu conhecimento.

Nas ponderações kantianas, a natureza da crítica do conhecimento, 
por exemplo, coloca a razão num tribunal para julgar o que pode ser co-
nhecido legitimamente e que tipo de conhecimento não tem fundamento. 
Desse modo, a filosofia de Kant busca reconhecer uma atitude filosófica 
crítica que possa levar o sujeito à saída da menoridade de que são culpa-
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dos (KANT, 1990, p. 17). Nesse sentido, o problema da reflexão filosófica 
encontra-se situado no fato de que o saber crítico tem um compromisso 
com o Aufklärung (esclarecimento). Ou seja, com a formação cultural (Bil-
dung) que possa chegar a um conhecimento mais elevado.

Kant coloca o filosofar no plano da razão que busca um sentido ade-
quado para o esclarecimento para as gerações jovens, assinalando que:

A natureza peculiar da própria filosofia exige um método de en-
sino assim. Mas visto que a filosofia é, estritamente falando, uma 
ocupação apenas para aqueles que já atingiram a maturidade, não 
é de espantar que se levantem dificuldades quando se tenta adap-
tá-la às capacidades menos exercitadas dos jovens. O jovem que 
completou a sua instrução escolar habituou-se a aprender. Agora 
pensa que vai aprender filosofia. Mas isso é impossível, pois agora 
deve aprender a filosofar. [...] Para que pudesse aprender filosofia 
teria de começar por já haver uma filosofia. Teria de ser possível 
apresentar um livro e dizer: «Veja-se, aqui há sabedoria, aqui há 
conhecimento em que podemos confiar. Se aprenderem a enten-
dê-lo e a compreendê-lo, se fizerem dele as vossas fundações e se 
construírem com base nele daqui para frente, serão filósofos».2

Conforme Gallo e Kohan (2000, p. 183), em sentido kantiano,

[...] a filosofia não pode ser ensinada porque ela, enquanto idéia 
de uma ciência possível, sempre é inacabada e, portanto, não 
pode ser aprendida nem apreendida [...] (só) é possível exercer 
“o talento da razão na observância dos seus princípios universais 
em certas tentativas existentes”.

É, pois, a tarefa filosófica desenvolver, do ponto de vista kantiano, 
um compromisso crítico do próprio desenvolvimento da razão. Flin-
ckinger (2002) indica que Kant pensa na disposição da razão que qua-
lificaria o ser humano enquanto tal. Desse modo, o potencial formativo 

2 “Immanuel Kant. Tradução de Desidério Murcho; Texto retirado de «Anúncio do Pro-
grama do Semestre de Inverno de 1765-1766» da coletânea de textos Theoretical Phi-
losophy, 1755-1770 (edição de David Walford e Ralf Merbote, Cambridge University 
Press, 1992, p. 2:306-7) apud site: <http://www.Amazon.com.uk/exec/obidos/ASIN/ 
052139144/desiderionet>.” Texto e nota de rodapé retirado de: SILVA, Alex Sander. Con-
siderações sobre Filosofia e Ensino: uma confrontação dialética. Revista Sul-Americana 
de Filosofia e Educação, n. 16, maio/out. 2011, p. 5. Disponível em: <http://periodicos.
unb.br/index.php/resafe/article/download/5357/4463>. Acesso em: 12 jun. 2015.
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da filosofia com pessoas idosas retém as possibilidades de emancipação 
do sujeito, numa ordem categórica da razão humana.

Trata, pois, de radicalmente associar o conhecimento filosófico 
com as temáticas do nosso tempo, sobretudo em relação ao cuidado e 
ao cultivo de si, mas não com o abandono de sua dimensão clássica de 
origem. Ou seja, não se pode esquecer que, para os gregos, a primeira 
virtude do filosofar é admiração, o espanto (thauma). A filosofia tem sua 
origem e sua raiz nesse espanto e admiração que provêm e inauguram 
uma forma de se pensar a própria condição do ser humano no mundo. 

Mas, se originaria, modernamente a filosofia se colocou enquanto 
crítica radical dos rumos da própria racionalidade humana (do logos). 
Nestes termos, embora a filosofia apresente-se como uma reflexão emi-
nentemente crítica, não significa que ela esteja completamente exercen-
do tal crítica de forma radical. Ou seja, que as pessoas, na medida do 
passar dos anos de vida, continuem a exercer tal exercício de crítica. 
Nessa hipótese é que pensamos o projeto de extensão “A filosofia vai à 
terceira idade”, o qual passamos apresentá-lo abaixo.

ENVELHECIMENTO NUM SIGNIFICADO  
ÉTICO-PEDAGÓGICO DO CUIDADO E CULTIVO DE SI

Em nossos dias, redobra a atualidade de se fazer e se pensar as 
condições do envelhecimento objetivando um maior conhecimento so-
bre esse fenômeno. O Brasil está cada vez mais se tornando envelhecido 
em sua população3. Diante disso, inúmeros aspectos, não só do ponto de 
vista da saúde física e mental, como também cultural e social, eviden-
ciam vários desafios.

Nesse aspecto, não é menos importante uma concentração de es-
forços, nas diferentes áreas profissionais, atentar-se, principalmente, 

3 A tendência de envelhecimento da população brasileira cristalizou-se mais uma vez na 
nova pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os idosos - pes-
soas com mais de 60 anos - somam 23,5 milhões dos brasileiros, mais que o dobro do 
registrado em 1991, quando a faixa etária contabilizava 10,7 milhões de pessoas. Na 
comparação entre 2009 (última pesquisa divulgada) e 2011, o grupo aumentou 7,6%, 
ou seja, mais 1,8 milhão de pessoas. Há dois anos, eram 21,7 milhões de pessoas. 
Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos>. 
Acesso em: 12 jun. 2015.
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na busca de maneiras de como envelhecer de forma saudável. E isso 
implica esforços de manutenção da independência e da autonomia dos 
indivíduos idosos. Sabe-se que a inatividade é o elemento que mais 
compromete a qualidade de vida na terceira idade. 

As opções que se oferecem por aí para esse setor, em sua maioria 
se concentra em atividades físicas e de lazer, poucas opções são aque-
las de cultivo intelectual e/ou que saiam do padrão estigmatizado pelo 
mercado do entretenimento para terceira idade. Assim, seriam interes-
santes, acompanhando um questionamento de Dalbosco (2007, p. 196) 
perguntas, tais como: o que significa uma vida saudável e feliz e quais os 
meios necessários para poder alcançá-la? Quais os cuidados indispen-
sáveis para alcançar uma velhice com dignidade? 

Essas são questões fundamentais que interessam a todas as pes-
soas, mas o que nos interessa é pensá-la em seu conteúdo filosófico. 
Isso não implica meramente um ajuste de conteúdo filosófico ao tema 
do envelhecimento ou vice-versa, mas sim considerar uma dimensão 
formativa mais ampla, de interesse da sociedade e de seus grupos cole-
tivos, das diversas instituições, entre elas a universidade e na sua pro-
dução de conhecimento.

Desse modo, quando tratamos disso, queremos tratar no seu sig-
nificado ético-pedagógico ao qual nos referimos anteriormente, isto é, 
aquilo que diz respeito ao sentido do cuidado e cultivo de si. Confor-
me Dalbosco (2007, p. 197), refere-se “como condição de possibilidade 
para uma sociabilidade cooperativa e solidária do ser humano consigo 
mesmo e com os demais”. 

Nota-se que no tratamento do tema o consideramos em seu sen-
tido relacional em que se levem em conta as aproximações humanas. 
Essas aproximações com as pessoas idosas nos impulsionam a buscar 
o ponto-chave do sentido ético-pedagógico, enquanto uma prática de 
interesse pelo outro. Aquele outro que se mostra para nós como sendo 
o mais fragilizado na sua condição física, mas que ao mesmo tempo 
nos faz perguntar sobre nossa própria condição de outro para essas 
pessoas. 

Cabe nos perguntar: qual o sentido mais produtivo de se consi-
derar o significado ético-pedagógico do cuidado e cultivo de si no trato 
com a terceira idade? Para responder a tal questão, precisamos levar 
em conta dois aspectos: primeiro, entender o campo ético como mais 
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do que a normatização de princípios e regulamentos no campo das leis 
e preceitos morais; segundo, ao tratar uma discussão sobre envelheci-
mento e sobre a pessoa idosa, precisamos considerá-las como protago-
nistas de suas ações no sentido do cuidado e cultivo de si.

O cuidado e o cultivo de si estão intimamente ligados com a per-
cepção de que a vida humana é, antes de mais nada, o bem supremo 
da qual temos a responsabilidade e o compromisso ético. Ao que cor-
responde esse princípio podemos reportar ao que foi a prática ética da 
nossa herança da tradição da filosofia clássica na Grécia. Grande parte 
da sabedoria e da experiência grega nos remete a elementos de cuidado 
e cultivo da pessoa humana.

Pensadores como Platão e Aristóteles consideravam como virtu-
de suprema o sentido do cuidado e cultivo de si. A prática ética nesta 
perspectiva aponta para uma teleologia da existência, não como algo 
pré-definido pela natureza, mas como “uma opção existencial por um 
estilo de vida, por uma vida estilizada onde a dignidade humana e a 
felicidade seja um objetivo a construir não uma mera reprodução de 
condutas preestabelecidas” (RUIZ, 2006, p. 187).

Platão questiona a dimensão do cuidado na sua tensão entre as 
nossas escolhas; no seu dizer: “me diz o que é cuidar de si mesmo; pois 
é de temer que muitas vezes pensando-o fazer não o façamos. Quando 
é que um homem cuida de si mesmo? É cuidando de seus negócios que 
se cuida de si mesmo?” (PLATÃO, 1997, p. 145). Obviamente, que, para 
o pensador, o cuidar de si mesmo passaria por uma prática de cultivo de 
si mesmo como um compromisso pessoal.

Para Aristóteles, é direcionar a dimensão do cuidado para o senti-
do último da existência humana.

Expliquemos qual é o bem supremo da política e, consequente-
mente, o bem supremo que podemos procurar em todos os atos 
de nossa vida. A palavra que todo mundo aceita, tanto o vulgo 
como as pessoas ilustradas, chamam a esse bem supremo de fe-
licidade e, segundo a opinião comum, viver bem, obrar bem é si-
nônimo de ser feliz. (ARISTÓTELES, 1983, p. 60)

É preciso levar em consideração que, para os gregos, ética e po-
lítica estavam intimamente relacionadas, sendo que a realização do 
cultivo e cuidado de si só era possível no embate dessas questões no 
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interior da Polis. Ou seja, a cidade e os seus cidadãos (vulgos ou pes-
soas ilustradas, no entender de Aristóteles) teriam o compromisso 
colocar isso em prática. Todavia, isso não é consenso na maneira de 
vivenciar esse princípio.

No que as opiniões se dividem é sobre a natureza e a essência da fe-
licidade, e neste ponto o vulgo está muito longe de concordar com 
os sábios. Uns a colocam nas coisas visíveis e que destacam aos 
olhos, como o prazer, a riqueza, as honras, enquanto que outros a 
colocam em outra parte. (ARISTÓTELES, 1983, p. 61)

Apesar dessa divergência (considerando o período que foi ela-
borado), ainda podemos considerar a questão como sendo pertinente 
para hoje em dia. Se passarmos por alto as condições atuais da pessoa 
idosa, se faz necessário colocar a questão em discussão. A ideia de um 
cuidado e cultivo de si, no sentido ético-pedagógico, não é um tipo de 
relação de fora para dentro e nem simplesmente de dentro para fora. É 
um saber que articula compreensão e prática de si, concomitantemente, 
associadas às relações humanas existentes.

No entanto, do ponto de vista ético-pedagógico, o cuidar e o culti-
vo de si são atitudes que expressam o modo como um sujeito relaciona-
se consigo mesmo e com as outras pessoas. O que está em jogo nessa 
relação é um cuidado com o cuidado a ser adotado que precisa levar em 
conta o outro. No dizer de Foucault (2004, p. 73)4, “o cuidado de si é, 
com efeito, algo que, como veremos, tem sempre necessidade de passar 
pela relação com um ‘outro’, que é o mestre. [...] Não há cuidado de si 
sem a presença de um mestre”.

Numa retrospectiva, portanto, o cuidado de si também pode ser 
visto desde os tempos do helenismo e da antiguidade romana, ou até 
mesmo no cristianismo romano, mas, perdendo espaço no pensamen-
to cartesiano. Este último refaz o conhecer-se numa esfera racional e 
lógica, ou seja, acesso à verdade somente pelo conhecimento objetivo 
da realidade, do ser desqualificando o próprio cuidado de si (epiméleia 
heautoû) (FOUCAULT, 2004). Mas não se perde uma perspectiva, que é 
a resposta que se dá ao que é a própria filosofia, que vai ao encontro do 

4 Aqui trazemos alguns excertos de Michel Foucault nos últimos cursos proferidos no 
Collège de France, particularmente, na obra Hermenêutica do sujeito. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2004.
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cuidado de si, e é o que possibilita uma outra realidade, e mais ainda, 
um outro ser. Para Foucault, se a filosofia é o pensamento que se inter-
roga sobre o como é possível a verdade, como ter acesso a ela, situa-se, 
portanto, numa dimensão “espiritual”, ou o

[...] que poderíamos chamar de “espiritualidade” o conjunto de 
buscas, práticas e experiências tais como as purificações, as as-
ceses, as renúncias, as conversões do olhar, as modificações de 
existência, etc., que constituem, não para o conhecimento, mas 
para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para 
ter acesso à verdade. (FOUCAULT, 2004, p. 19)

Diga-se que o acesso à verdade só é dado ao sujeito a um preço 
que põe em jogo o ser mesmo do sujeito tendo como consequência a 
exigência de uma conversão, uma transformação do sujeito. Para ele, 
esta conversão, esta transformação, que é um “segundo grande aspecto 
da espiritualidade” (2004, p. 20), pode fazer-se, a partir de diferentes 
formas, e a primeira é um “arrancar” do sujeito de sua condição atual a 
partir da verdade que vem até ele e o ilumina; Foucault chama de éros 
(amor). Há também o que ele chama de trabalho, “de si para consigo”, 
alcançado pelo perfazer do tempo e da paciência na atmosfera da ascese 
(áskesis). Somente pelo éros e pela àskesis, o sujeito moderno é capaz 
da verdade, de encontrar-se a si mesmo, de cuidar do que lhe é mais 
importante, ele mesmo.

Portanto, uma significação ético-pedagógica que o cuidar e o culti-
vo de si assumem em relação à questão do envelhecimento humano está 
imbricada “na consciência que devemos adquirir, ou mesmo solidificar, 
sobre o fato de que uma velhice saudável é resultado de um longo proces-
so que começa bem antes que esta inicie” (DALBOSCO, 2007, p. 204). Isto 
é, o cuidado e cultivo de si precisa ser algo a ser adotado ao longo de toda 
a vida, para preparar uma velhice o mais saudável possível.

A FILOSOFIA VAI À TERCEIRA IDADE

Atualmente podemos dizer que estão aumentando os espaços 
de atenção para as pessoas idosas, em especial as mais carentes. Mui-
tas delas, que antes encontravam-se em condições pessoais e sociais 
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de abandono, hoje são atendidas e acompanhadas por diversas insti-
tuições públicas ou privadas de atenção. Esses espaços buscam evitar 
essas condições em diferentes grupos de pessoas idosas. Tais grupos 
se constituem de naturezas diversas, desde iniciativas de grupos reli-
giosos até de entidades do poder público e particulares5. 

Sabe-se que o aumento da população idosa é um fenômeno mun-
dial. Muitos são os fatores que contribuem para esse fenômeno ocorrer: 
avanço na medicina, a busca de melhor qualidade de vida, entre outros, 
articulados entre si. Estima-se que em 2050, a população idosa seja de 
1,9 bilhão de pessoas. Montante equivalente à população infantil de 0 a 
14 anos de idade, ou um quinto da população mundial. Uma das explica-
ções é o verificado aumento da expectativa de vida, que, segundo dados 
do IBGE, no Brasil, está em 74,6 anos (IBGE, 2013). 

Os números mostram que, atualmente, uma em cada dez pessoas 
tem 60 anos de idade ou mais e, para 2050, estima-se que a relação 
será de uma para cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países 
desenvolvidos. As consequências do crescente número de idosos impli-
cam o aumento das demandas sociais, e passam a representar um gran-
de desafio político, social e econômico. Desta forma, o tema envelheci-
mento, antes pertencente aos domínios da geriatria e da gerontologia, 
começou a ganhar espaços em outras áreas do conhecimento.

Apesar dos avanços tecnológicos na área médica da geriatria, 
tudo que se consegue até o momento é retardar alguns dos efeitos do 
envelhecimento em nosso organismo. De tal sorte que o declínio físi-
co e muitas vezes intelectual, como consequência do envelhecimento, 
continua sendo um grande desafio para a ciência e uma preocupação 
constante em diferentes áreas de estudo. O envelhecimento populacio-
nal, aliado à falta de políticas públicas voltadas a essa nova realidade 
mundial, vem preocupando todos os segmentos da sociedade. 

A partir desse contexto, é que propomos no ano de 2012 o projeto 
“A filosofia vai à terceira idade: cultivando e cuidando de si”, com a pre-
tensão de uma ação comunitária que assinalasse a possibilidade de so-
cialização de conhecimentos de filosofia para pessoas participantes de 
grupos da terceira da idade. Um projeto cujo escopo principal se cons-
titui no diálogo entre professores (de filosofia) e acadêmicos de cursos 
de graduação com pessoas idosas. Um diálogo à maneira da “maiêutica 

5 Um caso exemplar são os diversos centros de referências de atendimento aos idosos.
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socrática”6 na produção de conceitos e reflexões suscitadas pelo próprio 
lócus de vida de cada um dos idosos participantes das atividades do 
projeto.

Este diálogo acontece diretamente com grupos de idosos do mu-
nicípio de Criciúma, vinculados à AFASC (Associação Feminina de Assis-
tência Social de Criciúma)7. Para desenvolvermos as atividades, traba-
lha-se com o(s) grupo(s) indicados pela própria AFASC. O objetivo geral 
do projeto visa “promover e ampliar a aproximação entre a terceira ida-
de com a filosofia, a fim de se pensar o tema do envelhecimento com um 
significado ético-pedagógico do cuidado e cultivo de si”. 

Desse modo, a proposta de trabalho de extensão se constitui no 
diálogo com a comunidade local, estabelecendo canais de comunica-
ção com sua realidade. Esses canais proporcionam dados e informa-
ções importantes para os participantes do projeto, bem como auxiliam 
na realização de estudos sobre a comunidade, com a possibilidade de 
aprendizados.

A proposta do projeto visa proporcionar uma alternativa para se 
pensar o tema do envelhecimento num significado ético-pedagógico do 
cuidado e cultivo de si. Ou seja, trata-se, por um lado, de considerar o 
modo como a cultura ocidental compreende o envelhecimento, levan-
do-o a um encontro interpretativo entre a filosofia e a terceira idade. E 
por outro, proporcionar uma interatividade entre pessoas de terceira e 
gerações mais novas, discutindo temas próprios da filosofia pertinentes 
para ambos. 

Com isso, nos referimos, sobretudo, à questão do “cultivo e cui-
dado de si”, isto é, a conexão entre o tema do envelhecimento humano 
e os problemas ético-morais, sociais, culturais e políticos da sociedade 
contemporânea que formam o amálgama do desenvolvimento integral 
dos indivíduos.

Nesse sentido, o projeto busca oferecer uma oportunidade para 
as pessoas idosas, um núcleo ético-pedagógico presente na tradição fi-
losófica, como ponto de partida para reflexões de questões do próprio 
grupo. Esse trabalho ‘extensionista’ diz respeito ao “cultivo e cuidado de 

6 Modo de diálogo utilizado pelo filósofo grego Sócrates, cujo principal objetivo era “dar à 
luz” novas ideias, por meio de muitas perguntas a respeito e um determinado assunto, 
em seus interlocutores. 

7 Disponível em: <http://www.afasc.com.br/departamentos/grupo_de_idosos>.
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si” como condição de possibilidade para uma sociabilidade cooperativa 
e solidária das pessoas da terceira idade consigo e com os demais. 

O modo como o mundo atual, da era tecnológica, se configura, im-
põe-nos um ritmo frenético e nos transforma em espectadores mera-
mente passivos de nossos aparelhos eletrônicos. Aos mais diversos me-
canismos de interatividade midiática, talvez soe estranho querermos 
falar de “cultivo”, cuidado, com um tempo de reflexão e de “parada”. Mas 
isso não neutraliza a ânsia do ser humano de buscar novas formas sim-
ples e profundas de sua vivência nesse mundo tão conturbado. Assim, 
este projeto de extensão vem permitindo a interação com a realidade 
social de grupos de idosos, apropriando-se do conhecimento popular, 
das suas necessidades, das suas próprias sabedorias filosóficas. 

Nossa escolha pelo espaço dos grupos de terceira idade vinculados 
à AFASC se justifica por serem grupos que possuem uma dinâmica pró-
pria, em que são trabalhadas as dimensões da formação humana, com as 
mais diversas atividades, tais como: viagens de lazer e culturais, jogos, 
desenvolvimentos artísticos (danças, teatro, pinturas, artes finas…), mo-
mentos de troca de experiências como culinária, palestras sobre os mais 
diversos temas ligados à saúde, atividades físicas entre outras.

Neste espaço já em andamento, duas questões são importantes 
a serem apontadas aqui. Primeiramente, considerar que os grupos de 
terceira idade da AFASC mantêm uma dinâmica de funcionamento com 
diversas parcerias instituídas com a Universidade. São mais de 1.300 
idosos beneficiados por diversos projetos. E segundo, há a necessidade 
de sempre surgirem projetos que possam dar continuidade às ativida-
des, bem como novas parcerias que possam contribuir para a formação 
integral e permanente do ser humano, em especial, aqui, a do idoso.

Para tanto, as atividades sugeridas pelo projeto de filosofia vão 
ao encontro desta dinâmica, mantendo uma parceria que se soma à 
necessidade local, que é trabalhar com os idosos diversas dimensões, 
num caráter crítico-reflexivo. Assim, o projeto faz encontros quinze-
nais com grupos de 40 idosos, apresentando discussões e reflexões de 
caráter filosófico.

Os encontros acontecem em locais que os grupos já fazem suas 
atividades e perfazem duas horas cada, que se constituem de atividades 
variadas, tais como:
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→ “Oficinas de ideias”, em que é apresentado um tema ao grande 
grupo, que depois é dividido em cinco ou seis grupos menores, 
para discutirem problemáticas, temas e matérias pré-selecio-
nadas pelo coordenador do projeto. Cada grupo de idosos tem 
um “mediador” (professor ou bolsista do projeto), que fica res-
ponsável por conduzir e organizar as discussões. Dos peque-
nos grupos, a dinâmica da oficina de ideias é abrir a discussão 
ao grande grupo, constituindo assim uma verdadeira oficina, 
“amarrando” as ideias discutidas, promovendo o debate.

Essas oficinas, para as discussões acontecerem, podem partir de 
diversos materiais, como pequenos textos pré-selecionados, trechos de 
filmes, imagens, reportagens, situações do cotidiano, situações vividas 
pelos idosos… resgatando assim as diversas experiências que cada um 
traz consigo.

→ Cursos, em que são convidados palestrantes, trabalhando 
questões introdutórias em área específica do conhecimento 
filosófico (ética, política, entre outros).

→ Em outra proposta de trabalho, há sessão de filme, em que se 
continua com uma discussão, ou até mesmo com constituição 
de esquetes teatrais, abrindo o espaço para novas construções 
de ideias e trabalhos com a reflexão.

→ A música também faz parte das atividades do projeto, inse-
rindo-se diversos estilos e composições pré-sugeridas pelos 
coordenadores do projeto ou pelos próprios idosos.

→ Dinâmicas, envolvendo aspectos corporais e cognitivo também 
fazem parte das motivações a discussões e reflexões. O conhe-
cimento e o cuidado com o corpo são considerados essenciais, 
fazendo parte da reflexão de uma série de autores da filosofia.

Cada atividade realizada está focada para o desenvolvimento so-
ciocognitivo, como pressuposto maior do projeto. A motivação para a 
reflexão de si e com os outros é um dos alicerces das atividades desen-
volvidos com os grupos. Todas as ações são observadas, relatadas num 
“diário de campo” e analisadas posteriormente, pois se constitui como 
um material importante de avaliação e autoavaliação do projeto. 

Memórias, experiências e vivências são conhecimentos que não 
podem ser dispensados ou diminuídos pela Universidade, ao contrário. 



Práticas e Saberes de Extensão – Volume IV 23

Portanto, as ações contemplam esse tipo de registro, que se desdobrará 
na produção de novos conhecimentos, possibilitando o acesso de outros 
grupos dispostos a aprender e enriquecer o projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença da filosofia nos diversos espaços e para diversos pú-
blicos nos remete à questão do sentido e de sua tarefa nesses espaços 
e com esses públicos. É comum a tematização da filosofia no ensino da 
educação das crianças e jovens, mas não o é quando se trata com pes-
soas idosas. Isso significa vincular o debate para além do ensino regular. 

Um trabalho específico sobre filosofia e a terceira idade não é tão 
comum se levarmos em conta o modo como o conhecimento filosófico 
está inserido no cotidiano das pessoas. Geralmente, são adolescentes e 
jovens que têm um contato privilegiado com esse conhecimento no pro-
cesso de sua formação escolar. E as pessoas que já encerraram e/ou não 
desenvolveram suas atividades escolares podem ter um contato muito 
esporádico com a filosofia.

O nosso interesse não inclui uma defesa simplesmente da criação 
de cursos de filosofia para as pessoas idosas. Diz mais respeito a uma re-
tomada da tradição original da Acrópole para se pensar o envelhecimento 
humano, ou seja, no desenvolvimento da filosofia com a terceira idade 
com o espírito da tradição grega. Aquela filosofia que nasce nos espaços 
públicos, na praça, no ambiente democrático dos cidadãos livres.

Nesse sentido, a filosofia apresenta uma oportunidade para as pes-
soas idosas de um núcleo ético-pedagógico presente na tradição filosófi-
ca, como ponto de partida para a busca de respostas às questões sobre o 
sentido da vida. É o sentido do envelhecer tomado como um compromis-
so do sujeito em suas relações. Assim, queremos salientar que a proposta 
desse trabalho de extensão, aqui apresentado, diz respeito ao “cultivo e 
cuidado de si” como condição de possibilidade para uma sociabilidade 
cooperativa e solidária dos indivíduos consigo e com os demais. 

E temos plena consciência de que é um projeto desafiador, e que, 
de forma “tímida”, vem dando seus primeiros passos para sua viabilida-
de. Também se faz importante considerar que esse desafio ainda con-
tinua como um projeto de extensão que põe a exigência do cuidado e 
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do cultivo como ponto de partida e de chegada. Portanto, um envelhe-
cimento baseado no cuidado e cultivo de si corresponde ao anseio pelo 
exercício de conhecimento de si mesmo. 

Na sabedoria do filósofo Platão, cujas palavras são atribuídas ao 
personagem Sócrates, nos ensina que: “Sócrates – Seja fácil ou não, Al-
cebíades, sempre estaremos na presença deste fato: conhecendo-nos 
poderemos conhecer a maneira de cuidar de nós mesmos; sem isso é 
impossível” (PLATÃO, 1997, p. 147).

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Abril, 1973.
CHAIMOWICZ, Flavio. A saúde dos idosos brasileiros às vésperas do século XXI: proble-
mas, projeções e alternativas. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 31, n. 2, abr. 1997.
DALBOSCO, Claudio A. Corpo e alma na velhice: significação ético-pedagógica do “cui-
dado de si”. In:_______. Pedagogia filosófica: cercanias de um diálogo. São Paulo: Paulinas, 
2007. p 187-205.
FLICKINGER, Hans Georg. Pedagogia e hermenêutica: uma revisão da racionalidade ilu-
minista. In: FÁVERO, Altair A. et alii. Filosofia e racionalidade. Passo Fundo: Ed. Univer-
sitária-UPF, 2002. 
FOUCAULT, Michel. Hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
GALLO, Silvio; KOHAN, Walter O. (Orgs.). Filosofia no ensino médio. Petrópolis: Vozes, 
2000.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Expectativa de vida. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevi-
da/2012/default.shtm>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo: Cultrix, 1971.
KALACHE, Alexandre; VERAS, Renato P.; RAMOS, Luiz Roberto. O envelhecimento da 
população mundial. Um desafio novo. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 21, n. 3. jun. 1987.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Coleção Pen-
sadores)
______. Resposta à pergunta: o que é Iluminismo? In: ______ A paz perpétua e outros opús-
culos. Lisboa: edições 70, 1990.
PLATÃO. Alcebíades. Madrid: Alba, 1997.
RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. O sujeito nas encruzilhadas da ética. In: ______. As encru-
zilhadas do humanismo: a subjetividade e a alteridade ante os dilemas do poder ético. 
Petrópolis: Vozes, 2006. p. 153-234.
SILVA, Alex Sander. Considerações sobre Filosofia e Ensino: uma confrontação dialéti-
ca. Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação, n. 16, maio/out. 2011, p. 5. Disponí-
vel em: <http://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/download/5357/4463>. 
Acesso em: 12 jun. 2015.
VON ZUBEN, Newton Aquiles. Filosofia e Educação: atitude filosófica e a questão da 
apropriação do filosofar. Revista Pro-Posições, v. 3, n. 2(8), p. 7-27, jun. 1992.



 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 
ESPAÇO PARA A PROMOÇÃO DA 

CIDADANIA

Maristela Gonçalves Giassi
Professora Doutora do Curso de Ciências Biológicas da Unesc.

mgi@unesc.net

José Carlos Virtuso
Professor Mestre da Unesc. UNAHCE

jcv@unesc.net

Miriam da Conceição Martins
Professora Doutora do Curso de Ciências Biológicas da Unesc.

mcm@unesc.net

Julia Formentin Dajori
Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental da Unesc.

juhdajori@hotmail.com

Janaina Pedroso
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas da Unesc. 

pedrosojanaina22@yahoo.com.br

Resumo: A educação ambiental entrou efetivamente para as instituições de ensino de nosso 
país e é basilar para o enfrentamento das questões ambientais que afetam a sociedade atual. 
Atenta a estas questões, a Unesc incentiva o desenvolvimento de projetos nesta área; assim, 
este artigo tem por objetivo relatar parte de um projeto de educação ambiental realizado em 
uma escola da rede pública municipal de Criciúma, desenvolvido em área do Território Paulo 
Freire. Na escola foi possível trabalhar, com estudantes do ensino fundamental séries iniciais 
e finais, questões relativas ao meio ambiente. Uma das ações teve como finalidade olhar para 
a realidade da escola e realizar ações para resolver os aspectos observados. Os resultados até 
o momento indicam que as ações realizadas pelos estudantes estão sendo respeitadas por 
todos e tanto eles como os professores e gestores estão percebendo os efeitos positivos na 
escola. Pode-se concluir que as ações desenvolvidas têm contribuído para atitudes de maior 
respeito com o ambiente escolar indicando uma abertura em direção à cidadania.
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INTRODUÇÃO/REVISÃO TEÓRICA

Este artigo é resultado de um projeto de extensão desenvolvido 
a partir das necessidades apresentadas por professores de escolas das 
redes públicas e privadas de nosso município, em diversos momentos, 
nos encontros ocorridos no Laboratório de Ensino de Ciências  (LEC)
da Unesc. Emerge também dos resultados de investigação realizada 
pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental 
(GPECEA), sobre as questões ambientais e que nem sempre consegui-
mos abordar de modo eficiente nas escolas. Acontece também devido 
às solicitações apresentadas por uma das comunidades que compõem 
o Território Paulo Freire, que é uma área de extensão universitária da 
Unesc, cujo foco é desenvolver projetos que ampliem a capacidade de 
autonomia das comunidades. 

Nas escolas, é solicitado que os professores abordem temas diver-
sificados e relacionados com os conteúdos tratados em suas áreas de 
conhecimentos, e, entre esses temas, um dos mais solicitados é a ques-
tão ambiental. No entanto, nem todos sentem-se preparados para isso, 
motivo pelo qual, em nossos encontros, solicitam atividades que tragam 
subsídios que venham contribuir com suas aulas. 

Esta necessidade manifesta-se devido às grandes alterações 
ocorridas ao longo da história humana e suas relações com os recursos 
naturais para a sobrevivência da espécie. Conforme Gutierrez e Prado 
(1999), a crise atual não é uma crise pertinente apenas a um indivíduo 
ou a uma sociedade, mas, sim, uma crise de dimensões planetárias. De 
acordo com os autores, este fato requer uma profunda mudança na for-
ma de perceber e compreender o mundo, nas relações e nas inter-rela-
ções entre os diversos organismos que habitam o planeta. Exige uma 
revisão de valores, hábitos, atitudes e estilos de vida, na tentativa de 
criar um meio ambiente físico, mental e espiritual mais saudável e que 
cause menos problemas às gerações vindouras. 

A evolução da relação homem/natureza e dos paradigmas domi-
nantes resultou em uma crise de percepção da realidade que, segundo 
Capra (1996), os diversos problemas enfrentados na atualidade não po-
dem mais ser entendidos isoladamente, uma vez que são interligados e 
interdependentes. Por esse motivo, devem ser compreendidos como as 
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diferentes facetas de uma mesma crise, derivada de uma visão ultrapas-
sada de mundo e inadequada à realidade.

Conforme indaga Branco (2003), como tratar bem o ambiente na-
tural quando o próprio homem não trata bem a si mesmo? A crise am-
biental se origina pela própria crise da existência humana, o que leva 
Capra (1996) a defender uma mudança radical de paradigma; nossos va-
lores, pensamentos e percepções em relação ao mundo. Este paradigma, 
denominado de holístico ou visão ecológica, concebe o mundo de forma 
interligada e interdependente – os mesmos princípios praticados pelo ho-
mem no início de sua história. O proposto pensamento ecológico necessa-
riamente nos remete ao pensamento complexo, que, segundo Pena-Vega 
(2003), a natureza passa a ser percebida como uma totalidade complexa, 
em vez de desordenada e passiva. Ao mesmo tempo, o homem não seria 
uma entidade fechada e excluída dessa totalidade, mas um sistema aberto 
autônomo-dependente no seio de uma complexidade do qual faz parte. 

Essa complexidade, segundo Branco (2003), pode ser relacio-
nada com as questões ambientais como um problema que passa pela 
história cultural do Ocidente, capitalista, voltado para a tecnologia, que 
tem por meta a produção em massa e a padronização e que dá a ilusão 
de um crescimento ilimitado, privilegiando alguns segmentos da socie-
dade em detrimentos de outros.

A partir desse panorama de crise e propostas de complexificação 
e holismo surge a Educação Ambiental (EA), comprometida com a cons-
cientização e participação da sociedade nos problemas socioambientais, 
propondo um olhar interdisciplinar para os conhecimentos nela tratados. 

Segundo Morin (2006, p. 42), “como nossa educação nos ensinou a 
separar, compartimentar, isolar e, não, a unir os conhecimentos, o conjun-
to deles constitui um quebra-cabeça ininteligível”. O autor destaca que, 
quando se observa a história da Educação ou da Pedagogia, percebe-se 
que a maioria das pessoas foi educada da mesma forma, de um modo rí-
gido, fragmentado e autoritário, sem que compreenda as ligações existen-
tes entre os conhecimentos científicos e a sua própria cultura. 

A forma disciplinar que impera nas escolas gera conhecimentos 
limitados. Segundo Lück (1994), esta visão pautada na fragmentação 
do ensino sustenta a visão e a produção de conhecimentos limitados e 
restritos, estabelecendo limites que não se deve ultrapassar. Essas fron-
teiras estabelecidas pelas disciplinas não fazem mais sentido para a es-
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cola atual, onde o contexto e as realidades não se separam mais da vida 
escolar, e também onde alunos curiosos e críticos estão questionando 
os conteúdos e sua utilidade no dia a dia. Lück (1994, p. 39) afirma que: 

O ensino deixa de formar cidadãos capazes de participar do pro-
cesso de elaboração de novas idéias e conceitos, tão fundamental 
para o exercício da cidadania crítica e participação na sociedade 
moderna, onde tanto se valoriza o conhecimento.

Neste sentido, Freire (2005) nos lembra da importância de se tra-
tar nas escolas das “contradições” em que vivem muitos de seus alu-
nos, ou seja, trata-se na escola, por exemplo, de qualidade de vida rela-
cionada à aquisição de bens de consumo, mas pouco se reflete sobre a 
realidade vivida por nossos estudantes, isto é, onde eles moram? Como 
vivem suas famílias? Por que muitos deles moram em locais recobertos 
de pirita, ou pelo rio poluído, aberto, enquanto no centro esse aspecto 
já foi tratado? O ato de educar ambientalmente implica mudanças de 
visão de mundo e o modo como nos relacionamos com ele. Para Freire 
(2005), a escola é o lugar onde, de maneira mais sistemática e orienta-
da, aprendemos a ler o mundo e a interagir com ele. 

Para Freire (2013), o ato de conhecer não é um ato qualquer, nem 
um ato em que um sujeito é transformado em objeto que recebe pas-
sivamente o conteúdo que outros lhe impõem. Para o autor, o conhe-
cimento “exige uma presença curiosa em face do mundo. Requer sua 
ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. 
[...] Conhecer é tarefa de sujeitos. E é como sujeitos, e somente enquan-
to sujeito que o homem pode realmente conhecer” (FREIRE 2013, p. 
29). Para isso, para o autor, só aprende verdadeiramente aquele que se 
apropria do aprendido, que pode reinventá-lo e aplicá-lo em situações 
concretas de sua vida.

Neste sentido, a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998) 
preconiza que a educação deve ser tão ampla, tão completa, que o adje-
tivo ambiental possa ser excluído e possamos compreender as questões 
ambientais como algo resultado da visão antropocêntrica que ainda 
predomina na sociedade. Para seus autores, a educação deve buscar va-
lores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e 
com as demais espécies, e acima de tudo de respeito à vida.
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A Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Na-
cional de Educação Ambiental, entende por Educação Ambiental os 
processos em que indivíduos e coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à conser-
vação do meio ambiente, o que é essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade (BRASIL, 2005).

Assim, este artigo tem como objetivo relatar algumas ações edu-
cativas relativas ao meio ambiente desenvolvido com estudantes e pro-
fessores de uma escola da rede pública municipal de Criciúma. Um dos 
focos do trabalho foi voltado para a percepção e compreensão das in-
terações que ocorrem entre os sistemas físicos, químicos, biológicos e 
sociais que constituem o nosso planeta. E também foi promover ativida-
des educativas que permitam a estudantes e professores diagnosticar 
e atuar sobre os problemas ambientais percebidos no seu ambiente de 
vida. Para isso, usamos a metodologia a seguir.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido com estudantes do Ensino Funda-
mental em uma escola da rede pública municipal de Criciúma, numa 
região pertencente ao Território Paulo Freire. A metodologia propos-
ta tem como âncora as ideias de Paulo Freire relativas à cidadania e 
emancipação dos indivíduos. A partir dessa compreensão, a atividade 
foi apresentada para a direção e equipe técnico-pedagógica da refe-
rida unidade escolar e posteriormente foi conversado com os profes-
sores para ver aqueles que iriam aderir ao processo para então co-
nhecermos as turmas que fariam parte dos trabalhos, abrindo assim 
a proposta para a comunidade escolar e trabalhar a partir de suas ne-
cessidades e observações.

Inicialmente chegamos à proposta de trazermos as crianças no 
contraturno de suas aulas, pensando em não atrapalhar o andamen-
to das suas atividades escolares normais. E assim, na primeira fase de 
nosso trabalho, que perdurou um semestre, as atividades foram desen-
volvidas dessa forma, ou seja, no contraturno das aulas dos estudantes 
participantes. Como nossos bolsistas dispunham do período vespertino 
para o desenvolvimento das atividades, iniciamos com as séries finais 
do Ensino Fundamental, cujo horário está vinculado ao período matu-
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tino, e assim os estudantes podiam vir à tarde para o projeto. Iniciamos 
as atividades com uma média de 18 a 25 estudantes por encontro. 

No decorrer do semestre, percebemos a necessidade de ampliar 
o projeto para as demais turmas da escola, até porque nossa propos-
ta era atingir toda a escola, pois a cidadania não se restringe a alguns, 
pelo contrário, deve ser ampliada sempre. Além disso, a escola abrigou 
outros projetos vindos da Secretaria de Educação do Município, o que 
levou a uma diminuição no número de participantes. Então concluímos 
esta etapa-semestre e reestruturamos a metodologia para viabilizar, de 
modo mais eficiente, o passo seguinte.

Junto com a equipe gestora e com os professores, optamos por 
trabalhar no mesmo período das aulas dos estudantes, só que, em fun-
ção da disponibilidade dos bolsistas, migramos para os estudantes das 
séries iniciais que frequentam o período vespertino e, desde então, toda 
a proposta tem se desenvolvido com maior tranquilidade. Vale lembrar 
que, com essa opção, os professores começaram a participar melhor das 
atividades e o seu entusiasmo acabou dando maior brilho aos trabalhos 
desenvolvidos. Os encontros são realizados semanalmente, às vezes, em 
função de algumas atividades podem ocorrer até duas vezes por sema-
na. Em outras ocasiões, por razões diversas, como mau tempo, eventos 
na escola, reuniões extras, tanto para a escola como para a equipe da 
universidade, foi necessário pular uma semana, mas sempre se man-
tinha o contato com a escola a fim de preservar a ordem e a organização 
das professoras.

Dentre as atividades realizadas, destacamos aqui uma delas que 
desencadeou outras que vêm sendo desenvolvidas até o momento.

No primeiro dia, realizamos uma dinâmica (Figura 01), chamada 
“Presente e Futuro”, em que os alunos deveriam destacar pontos nega-
tivos na escola de um modo geral, e a partir desses pontos imaginarem 
como gostariam que ela fosse, e, por fim, pensar nas ações que precisa-
riam desenvolver para alcançar o modo como a idealizaram; para isso, 
traçaram objetivos e metas. 

Para essa atividade os alunos foram divididos em duplas e distri-
buídos para cada dupla cartolina, revistas, lápis e caneta hidrocor a fim 
de realizarem a dinâmica. A cartolina foi dividida em três colunas, nas 
quais foram registrados: primeira coluna: o presente – qual situação do 
presente não estava apropriada na escola segundo sua compreensão; 
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segunda coluna: o futuro – como eles gostariam que estivesse futura-
mente essa situação, e na terceira e última coluna: as ações que eles 
poderiam executar para alcançar essas mudanças pensadas. Neste mo-
mento, o professor, como mediador da atividade, deve observar como a 
atividade está evoluindo e, se necessário, pode orientar o olhar do estu-
dante para algumas necessidades ou problemas da escola, sem, contu-
do, definir o que colocar. Muitas vezes, foi necessário dar uma volta com 
as crianças no entorno da escola, promovendo reflexões e observações 
do ambiente. Esta etapa foi realizada antes da desenvolvida dentro da 
sala com as cartolinas.

Figura 1 – Atividade presente e futuro

Fonte: Acervo das autoras.

Após os temas serem apresentados, foi escolhido o mais significa-
tivo, de acordo com a escolha das crianças, para iniciarmos os trabalhos 
na escola. A questão mais levantada pelos alunos foi em relação à arbo-
rização da escola e o seu paisagismo. Ficou claro nas observações que 
faltava na escola um ambiente com sombra, próprio para realizarem 
suas brincadeiras, suas aulas de educação física ou até mesmo perma-
necer no intervalo das aulas para conversar. 

Nas semanas subsequentes, foi dado início às ações para melho-
rar a situação apontada pelos estudantes. Iniciamos indo novamente 
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para fora da sala de aula a fim de realizar uma nova observação no 
entorno da escola, agora mais detalhada, para ver onde iríamos reali-
zar a plantação das árvores, dos jardins e até mesmo um canteiro de 
hortaliças. 

Figura 2 – Estudantes observando as melhores áreas para a arborização

Fonte: Acervo das autoras.

A partir dessa ação, fomos em busca das mudas, que consegui-
mos, intermediado pela escola, com o horto do município, por meio da 
Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI), e também do horto 
da Unesc, em função do projeto pertencer à Universidade. Conseguimos 
espécies diversificadas de árvores, arbustos e flores. As mudas de hor-
taliças foram compradas pelo projeto. A partir daí, foi realizado o plan-
tio das árvores no entorno da escola, a revitalização das floreiras no 
pátio central e os canteiros de verduras no quintal da escola. Entre as 
espécies utilizadas, destacamos a goiabeira (Psidium guajava), aroeira 
(Schinus terebinthifolius Raddi) e a pitangueira (Eugenia uniflora) por se 
tratarem de espécies nativas; foram plantadas também mudas de pal-
meira real (Archontophoenix cunninghamiana).

As floreiras foram as primeiras a serem trabalhadas, pois en-
contravam vazias, ressecadas pelo sol, tornando esse espaço árido 
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e sem vitalidade (Figura 3). Elas estavam distribuídas no centro do 
pátio escolar, dispostas em fileiras com seis de cada lado. Para esta 
atividade foram utilizados alguns instrumentos de jardinagem e terra 
fértil, também conseguida com o horto do município e da Unesc, do 
mesmo modo que conseguimos as plantas. Inicialmente, os alunos fo-
ram divididos em pequenos grupos, e cada um ficou responsável por 
uma floreira.

Figura 3 – Floreiras em seu estágio inicial, sendo preparadas para o plantio

Fonte: Acervo das autoras.

As atividades foram realizadas inicialmente às sextas-feiras no 
período vespertino; a princípio, com os estudantes de várias turmas 
que vinham no contraturno; posteriormente, com o objetivo de envol-
ver toda a escola, passamos a atender às séries iniciais. Após a mu-
dança, alguns estudantes das séries finais vinham esporadicamente 
à tarde, porque gostavam de participar das atividades. Esta mudança 
foi importante para envolvermos o maior número possível de crianças 
da escola e atingirmos os objetivos de nosso projeto. Além disso, ficou 
claro que somente com o envolvimento de todos na escola é que tería-
mos chances de manter as modificações realizadas, tanto nas floreiras 
como as mudas e a limpeza do ambiente escolar, que também configu-
rava entre as indicações dos estudantes (Figura 4 e 5).
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Desse modo, no decorrer do projeto, as atividades foram reali-
zadas com todos os alunos do ensino fundamental, sendo que em cada 
encontro duas turmas diferentes participavam das atividades.

Figura 4 – Ação dos alunos do ensino fundamental  
(floreiras já revitalizadas com as ações do primeiro semestre)

Fonte: Acervo das autoras.

Figura 5 – Ação dos alunos do ensino fundamental (Plantio das árvores)

Fonte: Acervo das autoras.
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RESULTADOS

As atividades desenvolvidas até o momento foram diversifica-
das e dinâmicas, contudo, até tomarem o ritmo que alcançamos hoje, 
foi necessário criar e reorganizar algumas das ações conforme descrito 
acima. O fato de se desenvolver atividades com base em um autor, nes-
te caso, Paulo Freire, nos desafia a sair daquela posição tradicional de 
chegar à comunidade com o projeto pronto e deflagrar as ações tal qual 
prevíamos, dentro de certa margem de segurança. Neste sentido, as 
ações precisavam estar em consonância com os princípios freireanos, 
com os propósitos do projeto e dos participantes e assim, foi necessário 
ouvir a comunidade para então iniciarmos as atividades. 

Já que nosso projeto tinha como foco os estudantes e visava à ci-
dadania, as ações iniciais foram pensadas para eles. Em cada uma de-
las a participação das crianças foi intensa e, na primeira etapa, quando 
vinham no contraturno de suas aulas, sentia-se uma vibração muito 
grande porque sempre queriam discutir e realizar as atividades que 
eram diferentes de suas aulas. Essa participação intensa nos permi-
tiu ver o quanto as crianças conheciam sobre o meio ambiente. Todas 
se manifestavam com posições a favor da vida e de outras espécies, 
sabiam o que era belo e bom e, perceberam aspectos importantes no 
entorno da escola. E isso chama a atenção devido ao fato de morarem 
em uma área tão prejudicada pela exploração de carvão, de certa for-
ma pouco cuidada pelos moradores, cujas famílias são tidas de risco 
social, embora a municipalidade tente dar um aspecto mais urbaniza-
do ao local. 

Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de que os pro-
fessores, a princípio, mesmo com sua turma participando do projeto 
no contraturno, não se envolviam muito com essas atividades. Após 
alterarmos a execução do projeto para o período em que ocorriam as 
aulas, o envolvimento e interesse aumentou. Um dos fatos para essa 
mudança de postura, acreditamos ter sido o de estarmos na sua sala, 
junto com os estudantes, levarmos as atividades e eles participarem 
delas também. Porém, se existe o interesse nessa situação, por que 
existe a dificuldade em realizar ações voltadas para o ambiente nas 
suas turmas e na escola? Por que quase não se assumem projetos des-
sa natureza? 
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Por outro lado, muitos dos estudantes apresentam bons conhe-
cimentos relativos ao meio ambiente, podendo este fato estar vincula-
do aos conhecimentos adquiridos nas aulas junto aos professores. De 
todo modo, as atividades desenvolvidas vieram para contribuir com 
os conhecimentos teóricos prévios dos estudantes, que conseguiam 
de modo espontâneo, se manifestar em cada atividade. Nesse senti-
do, Freire (2013, p. 43) chama a atenção para a possibilidade de se 
construir, com os menos favorecidos, um trabalho que seja libertador, 
que permita aos indivíduos “se apropriarem criticamente da posição 
que ocupam com os demais no mundo. Esta apropriação crítica os im-
pulsiona a assumir o verdadeiro papel que lhes cabe como homens: 
o de serem sujeitos da transformação do mundo, com o qual se hu-
manizam”. Para o autor, o conhecimento é uma tarefa de seres huma-
nos. “Conhecer é tarefa de sujeitos não de objetos. E é como sujeito, e 
somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer” 
(FREIRE, 2013, p. 29).

Procuramos com as atividades de educação ambiental desen-
volvidas neste projeto nos aproximar destes preceitos, aproveitan-
do o que as crianças já traziam de conhecimentos sobre o tema, para 
ampliá-los e fortalecê-los à medida que trabalhávamos com eles. Es-
pera-se que, após as reflexões realizadas, cada criança construa um 
pouco mais uma autonomia suficiente para mudar o seu entorno. Para 
isso, Freire (2013, p. 23) orienta que é importante problematizar a 
realidade, a situação concreta, real e objetiva para que o estudante a 
compreenda bem, e assim possa atuar criticamente sobre ela. Em suas 
palavras: “aos homens se lhes problematiza sua situação concreta, ob-
jetiva, real para que, captando-a criticamente, atuem também critica-
mente sobre ela”.

Com a participação direta dos estudantes nas atividades, pode-se 
ver o empenho colocado para a sua realização. Cada um deles se es-
merava para relatar o que via e o que poderia fazer para melhorar na 
escola. 

Nesse período de convivência, pode-se perceber os resultados 
aparecendo; primeiro, pela preservação das floreiras, que é um gan-
ho, pois até então esses espaços já haviam sido ocupados para tal, mas 
eram sempre destruídos por alguns estudantes, ou mesmo por outros 
da comunidade. Entendemos que o fato de todos estarem envolvidos 
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pode ter contribuído, sendo decisivo, na manutenção dos espaços que 
foram arrumados por eles.

Também destacamos que os professores nos dão retornos posi-
tivos com relação aos estudantes que participam dos encontros, pois 
estes ajudam a cuidar e respeitar as coisas da escola, começando pelas 
plantas nela inseridas – floreiras, árvores e horta, e também na limpeza, 
pois diminuíram os papéis e os resíduos deixados pelo chão, inclusive 
de alimentos, que era comum serem encontrados espalhados no pá-
tio. Os professores relatam também que as produções, no que tange ao 
tema ambiental, os estudantes melhoraram bastante e consideram isso 
resultado das atividades em que participaram no projeto.

Quanto aos estudantes, o retorno é sempre gratificante, pois todos 
pedem para retornarmos e realizarmos outras oficinas, que gostam de 
atividades diferentes, gostam de cuidar do ambiente e querem manter 
o projeto. Mesmo sabendo ser normal que as crianças gostem de sair da 
sala de aula para realizar atividades diferentes, entendemos que as refle-
xões e as ações provenientes dessa experiência foram muito positivas, já 
que são oportunidades de vivenciar o tema no ambiente escolar, diferen-
temente de suas ações cotidianas, de apenas ouvir e sem vínculos com a 
realidade ou com seu contexto de vida.

Além disso, como as ações são diversificadas e realizadas na pró-
pria escola, tornam a experiência vivida pelos professores e alunos um 
momento de aproximação e interação pouco experimentado no seu 
cotidiano escolar. Assim, com o processo educativo, entendemos que 
todos ganham. Ganha o professor, o aluno, os familiares, a escola e a 
sociedade, que atualmente necessita desenvolver soluções para os pro-
blemas ambientais, visando à qualidade de vida da população.

CONCLUSÕES

De acordo com os professores da escola, as atividades desenvol-
vidas no Projeto têm contribuído com seus alunos no sentido de agu-
çar-lhes a atenção quanto aos cuidados com o ambiente escolar. Outra 
atitude observada na escola é no que diz respeito aos conhecimentos 
sobre o meio ambiente incorporados pelos alunos, pois, nas suas escri-
tas, de acordo com alguns professores, pode-se perceber maior riqueza 
de vocabulário no que tange ao tema. Ainda nesse sentido, as professo-
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ras mostram-se satisfeitas, pois, para algumas delas, muitas vezes pre-
parar temas diferentes na escola requer tempo e o projeto tem suprido 
parte dessa situação. 

Para a equipe do projeto, o trabalho desenvolvido na escola tem 
sido extremamente gratificante, porque o retorno e o carinho, tanto de 
professores como dos estudantes, são grandes e, acima de tudo, é uma 
oportunidade de contribuirmos para o processo educativo de grande 
importância social e ambiental e para a formação de uma nova cons-
ciência sobre este problema.

É possível perceber também que as crianças têm envolvimento 
muito grande nas discussões e são espontâneas nas colocações, motivo 
pelo qual acreditamos que poderão desde cedo construir seus conhe-
cimentos de um modo mais elaborado e crítico, pois conseguem emitir 
opiniões sobre os temas que são tratados nos encontros. Assim, enten-
demos que quanto mais cedo tiverem contato com estes temas, mais 
cedo teremos uma geração envolvida e preocupada com as questões 
ambientais.

A ideia de trabalhar a partir de Freire tem contribuído para a exe-
cução do projeto, pois, a partir das falas e da decisão tomada inicialmen-
te no grupo, a equipe do projeto sente-se segura para dar sequência ao 
processo, mesmo se houver necessidade de alguns acertos e reestrutu-
ração durante sua execução. Além disso, a comunidade envolvida pare-
ce mais motivada a participar. 

Entendemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido 
no que diz respeito a mudanças no comportamento socioambiental, 
no entanto, é importante essa caminhada de aproximação de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos com o tema, para que haja maior sensi-
bilização e percepção de nossa relação com os demais sistemas (físicos, 
químicos, biológicos e sociais) que compõe o planeta.
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Resumo: O Parque Estadual da Serra Furada (PAESF) é uma unidade de conservação de prote-
ção integral (FATMA, 2009), contribui para a preservação de inúmeras nascentes de córregos 
alimentadores de importantes rios locais. Considerando sua importância, desenvolveu-se um 
projeto de educação ambiental, na Escola de Educação Básica Martha Cláudio Machado, lo-
calizada no entorno do PAESF. O projeto objetivou sensibilizar alunos e professores da comu-
nidade mediante ações desenvolvidas, transformando suas visões de mundo e o modo de se 
relacionar com ele. Foram utilizados como instrumento de pesquisa questionários aos alunos, 
para identificar qual o conhecimento prévio deles sobre determinados temas ambientais; pos-
teriormente analisaram-se as respostas. Com as ações desenvolvidas, percebeu-se uma me-
lhora significativa na percepção dos alunos para estes temas. Esses resultados foram obtidos 
por meio de uma reaplicação dos questionários após um ano de execução das atividades no 
ambiente escolar. O ponto que mais se destacou nas respostas dos alunos foi que a maioria 
deles respondeu com a mesma linha de raciocínio, mostrando que as ferramentas utilizadas 
no projeto foram eficazes para acrescentar-lhes o conhecimento. Além disso, observou-se que 
cada um deles respondeu à sua maneira, mas sempre mostrando que houve a sensibilização 
para as questões ambientais. 
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INTRODUÇÃO

Muitas sociedades humanas, que viveram em diferentes épocas, 
buscaram acumular bens materiais, utilizando todos os recursos am-
bientais disponíveis em seu entorno. Quando estes recursos se torna-
vam escassos, as sociedades buscavam colonizar outros espaços geo-
gráficos, a fim de garantir novos recursos para se manterem o maior 
tempo possível na soberania. A forma abusiva com que o homem lidava 
com o meio à sua volta fez com que alguns recursos renováveis fossem 
levados quase à sua total extinção. O egocentrismo fez com que o ho-
mem se tornasse ignorante a determinados assuntos ambientais, tor-
nando a exploração algo frequente, sem perceber que os recursos natu-
rais são finitos (PEDRINI, 1998).

A partir deste cenário, surge a educação ambiental como um pro-
cesso em que o educando adquire saberes sobre as questões do meio 
ambiente, criando uma nova maneira de visualizar as questões ambien-
tais, e tornando-o consciente em relação à conservação desse bem que é 
de toda humanidade, presente e futura (MEDEIROS et al., 2011).

Segundo Medeiros et al. (2011), o meio ambiente está cada vez 
mais presente no dia a dia da sociedade, e por esse motivo, a educação 
ambiental apresenta fundamental importância em todas as etapas de 
formação pessoal e social, principalmente nas etapas iniciais da escola-
rização, já que a simplicidade de sensibilizar as crianças é muito maior 
do que nos adultos sobre os problemas ambientais.

De acordo com Díaz (2002), se almejarmos que as escolas tenham 
capacidade de formar indivíduos com conhecimentos sobre a realidade 
global, faz-se necessária uma educação que trate em seu conjunto sobre 
a crise ambiental, tendo essa educação uma importância na formação 
sociocultural de cada cidadão.

No decorrer de toda a nossa vida, entendemos que se não tiver-
mos acesso à aprendizagem, não obteremos resultados positivos no fu-
turo. Deste modo, concluímos que a educação ambiental é peça-chave 
no ensino fundamental, sendo que é nessa etapa que ocorre a constru-
ção de consciência de cada indivíduo. Por meio da educação ambiental 
é possível sensibilizar os educandos para as questões ambientais, tais 
como a utilização responsável e não abusiva dos recursos naturais, dei-
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xando-os disponíveis também para o uso das próximas gerações (LO-
PES; BISPO; CARVALHO, 2009).

O ambiente escolar possibilita aos alunos terem uma relação 
maior com o processo de socialização, e por esse motivo as práticas li-
gadas ao meio ambiente devem ser tratadas com relevância nesse âm-
bito, visando acrescentar conteúdos ambientais, relacionando-os com 
as suas realidades e contribuindo para a sua formação (MEDEIROS et 
al., 2011).

Buscando contribuir com o processo de educação ambiental no 
ensino fundamental, desenvolveu-se o projeto de extensão “Ações para 
Educação Ambiental”, o qual objetiva sensibilizar alunos e professores 
da comunidade escolar por intermédio das ações desenvolvidas, trans-
formando suas visões de mundo e a forma de lidar com ele. A escola é o 
lugar onde, de maneira mais sistemática e orientada, aprendemos a ler 
e a interagir com o mundo.

REVISÃO TEÓRICA

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), as unidades de 
conservação são áreas que garantem que as populações tradicionais te-
nham o uso de maneira sustentável, de modo que esses locais estejam 
submetidos a regras e normas legalmente criadas pelo governo federal, 
estadual e municipal, por meio do estudo técnico realizado, por serem 
territórios com importância ambiental, por possuírem recursos natu-
rais relevantes, incluindo também fauna e flora, para as sociedades, ou 
que estejam ameaçados de extinção.

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável são 
os dois grandes grupos em que as unidades de conservação se dividem, 
as Unidades de Uso Sustentável são locais que permitem a introdução 
sustentável das populações tradicionais que já tinham se estabelecido 
nessas áreas, de maneira que tais populações tenham permissão de 
usufruir dos recursos naturais encontrados nessas zonas de proteção. 
Já as Unidades de Proteção Integral são aquelas em que têm como maior 
objetivo a proteção da natureza, estabelecendo para isso normas e re-
gras muito restritivas, que não permitam a interferência humana direta, 
sendo que, quando envolve atividades como recreação em contato com 
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a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpre-
tação ambiental, estas sejam antecipadamente autorizadas pelo órgão 
responsável pela unidade de conservação (MMA, 2015).

A partir do Decreto n. 11.233, de 20 de junho de 1980, foi criado o 
Parque Estadual da Serra Furada, considerado pelo poder público como 
uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, cujo administrador 
é a Fundação do Meio Ambiente (FATMA, 2009).

O Parque abrange uma área de 1.329 hectares aproximadamen-
te, e está estabelecido entre as coordenadas geográficas de 49°25’ de 
longitude Oeste e de 28°07’ e 28°11’ de latitude Sul, nos municípios de 
Orleans e Grão-Pará, sul de Santa Catarina, além de estar conectado com 
o Parque Nacional de São Joaquim, expandindo a área de conservação 
e garantindo uma maior proteção da biodiversidade presente no local 
(FATMA, 2009). 

Essa unidade de conservação, por apresentar uma altura relati-
vamente alta, sendo que possui altitudes que variam de 400 a 1.480 m, 
oferecendo com isso distintas formações, abriga nascentes de córregos 
que fomentam importantes rios da localidade (FATMA, 2009).

A formação vegetacional característica do local é a Floresta Om-
brófila Densa, envolvendo as formações Submontana, Montana e Alto-
montana. Destacam-se as vegetações rupícolas ou refúgios vegetacio-
nais por estarem associados intrinsecamente a substratos rochosos, 
que são tipos especiais de vegetação pioneira que se estabelecem nos 
paredões rochosos íngremes da Serra Geral (FATMA, 2009).

O Parque Estadual da Serra Furada tem significância ecológica 
por estar situado dentro do bioma Mata Atlântica fazendo a proteção 
de muitas espécies florestais raras e ameaçadas de extinção, e tendo a 
importante função de garantir a conservação de corredores florestais, 
ressaltando que o bioma do qual faz parte é um dos que possui maior 
biodiversidade e também considerado um dos mais ameaçados (FAT-
MA, 2009). Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015), sabe-se que 
preocupantemente cerca de apenas 7% dos fragmentos que possuem 
mais de 100 hectares estão em condições boas de conservação.

A Floresta Atlântica era uma das mais largas florestas das Américas 
com abrangência de dezessete estados brasileiros, cobrindo cerca de 150 
milhões de hectares e ocupava 92% do litoral (RIBEIRO et al., 2009). 
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A área tem grande interesse por parte do meio científico, para 
realização de estudos e pesquisas na localidade, devido à sua biodiver-
sidade e a necessidade de conhecê-la (FATMA, 2009).

O projeto de extensão “Ações para Educação Ambiental”, da 
UNESC, realiza atividades de educação ambiental no entorno do PAESF, 
mais precisamente na Escola de Educação Básica Martha Cláudio Ma-
chado, a qual é a unidade escolar que se localiza mais próxima da unida-
de de conservação, Parque Estadual da Serra Furada. Este projeto tem 
como enfoque sensibilizar os educandos sobre a importância da criação 
de unidades de conservação, já que tão próximo da realidade daqueles 
estudantes encontra-se o Parque Estadual da Serra Furada.

Segundo o Ministério da Educação, o ambiente escolar influencia 
diretamente a vida de um grupo de pessoas muito maior do que a que fre-
quenta, deste modo, a unidade escolar deve garantir estudos sobre o am-
biente onde o aluno está inserido, permitindo que ele entre em contato 
direto com que está sendo apresentado nas salas de aula (BRASIL, 2004).

É um dever das escolas criar formas de conexão e de transmitir 
informações que instigue os educandos a se tornarem cientes das res-
ponsabilidades que vêm crescendo juntamente com eles ao decorrer do 
tempo, transformando a concepção dos alunos sobre o meio em que vi-
vem, expondo que eles não só estão inseridos no meio, mas integram a 
cadeia da vida, sendo parte atuante do meio ambiente. A unidade esco-
lar, por ser um espaço privilegiado para remeter a formação educacio-
nal dos indivíduos, leva com isso o desenvolvimento não só de conhe-
cimento, mas também de valores humanos e comprometimento com as 
questões ambientais e sociais (LIMA, 2004).

Mas foi a partir da criação e publicação da Lei 9.795, de 27 de 
abril de 1999, que foi estabelecida uma forma jurídica sobre a impor-
tância da educação ambiental no meio público e, por meio dessa lei, es-
tabeleceu-se a imprescindibilidade da educação ambiental em todos os 
níveis do ensino no Brasil (BRASIL, 1999).

Uma das ferramentas mais eficazes na construção de um mundo 
melhor, criando novos conceitos e mudanças de hábitos, é a educação 
efetiva, pois com isso ocorre a construção de novos conhecimentos, a 
cada geração é avançado um passo adiante na educação e no conheci-
mento científico (CHALITA, 2002). Sabe-se então que a educação am-
biental é uma forma de conhecimento que pode ser adquirido à medida 
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que especialmente as unidades escolares mediam aos seus educandos. 
De acordo com Carvalho (2006), nos últimos anos a educação ambien-
tal tem criado força na educação do País, podendo ser visível em deter-
minadas circunstâncias a mudança na sociedade, que está progredindo 
para uma sustentabilidade, onde valores como solidariedade, genero-
sidade, tolerância e respeito à diversidade aumentam à medida que o 
conhecimento ambiental é tratado com mais vigor.

Se compararmos a educação ambiental com outros campos do co-
nhecimento, pode-se dizer que é uma área da educação relativamente 
nova. Sabe-se, todavia que a percepção ambiental ainda precisa aumen-
tar seu espaço na educação, não só nas escolas, mas em qualquer lo-
cal de trabalho, para que não apenas os jovens tenham uma visão mais 
ampla sobre as questões ambientais e o comprometimento com o meio 
em que vivem, mas que os adultos entrem na realidade de hoje sobre o 
meio ambiente dentro da sociedade (MARIN, 2008).

Se voltarmos para quando foi realizado o Fórum Global da Rio – 92, 
as organizações não governamentais obtiveram uma série de princípios 
sobre a questão da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 
e Responsabilidade Global, podendo-se citar alguns destes princípios 
que foram estabelecidos, tais como: a educação ambiental é um direito 
de todos, somos todos aprendizes e educadores; a base deve ser esta-
belecida com pensamentos críticos e inovadores em qualquer lugar ou 
tempo, podendo ser formal, não formal e informal, e, com essa forma 
de pensar, promover a transformação e a construção de uma socieda-
de; a educação ambiental deve ser vista tanto como responsabilidade 
individual quanto coletiva, criando a finalidade de construir habitantes 
de uma sociedade com consciência local e de âmbito planetário que te-
nham determinado respeito à autodeterminação dos povos e ao poder 
das nações; a educação ambiental não pode ser considerada neutra, e 
sim ideológica; deve saber transformar cada oportunidade em saberes 
educativos dentro de sociedades sustentáveis, integrando com isso no-
vos conhecimentos, valores, orientações e ações (PELICIONI, 1998).

Hoje em dia, se olharmos para qualquer lugar, tudo parece nos 
levar a crer que não conseguimos escapar à natureza. Isso nos torna vi-
sível que foi o grande efeito causado pela crise ecológica, e nos devolveu 
em parte a ideia de fraternidade perdida sobre não só a natureza em si, 
mas também com as diversas formas de meio ambiente e culturas. Se 
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parar para refletir, até mesmo quando agredimos a natureza e o meio 
ambiente, não somos capazes de deixarmos de ser seres naturais e cul-
turais. Os ataques e males que são causados à natureza, e mesmo até os 
bens gerados a esta, não nos colocam à parte, e sim como uma coisa só/
única, sociedade e natureza (CANTO; ALMEIDA, 2008).

METODOLOGIA

Primeiro, realizou-se a fundamentação teórica em relação à edu-
cação ambiental, na leitura disponibilizada em meio eletrônico e tam-
bém em obras disponíveis no acervo da biblioteca da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, artigos, livros, relatos de experiências que 
possibilitassem haver o entendimento de como acontece o processo de 
educar ambientalmente as pessoas dentro das comunidades, e princi-
palmente nas escolas. Por meio das leituras realizadas, entendeu-se os 
objetivos das ações relacionadas à educação ambiental.

Posterior ao embasamento teórico, realizou-se a observação do lo-
cal em que o projeto de extensão “Ações para Educação Ambiental” reali-
zaria suas atividades, ou seja, em Orleans, no Distrito de Brusque do Sul, 
precisamente na Escola de Educação Básica Martha Cláudio Machado. 
Buscando um melhor e mais profundo entendimento da realidade esco-
lar, aplicou-se como instrumento de pesquisa um questionário com sete 
perguntas abertas para os alunos do ensino fundamental séries finais.

Para a construção dos questionários, novos embasamentos teó-
ricos foram realizados, desta vez em livros didáticos que são utilizados 
no ensino fundamental, na disciplina de Ciências, objetivando entender 
os conteúdos que são abordados durante as aulas sobre as questões 
ambientais. Os questionários foram aplicados nas turmas do pré-esco-
lar seguindo até o oitavo ano do ensino fundamental. O instrumento de 
pesquisa aplicado aos alunos do pré-escolar, primeiro e segundo ano do 
ensino fundamental, consistiram em desenhos relacionados às unida-
des de conservação.

A análise das respostas obtidas nos questionários foi a etapa mais 
importante do processo antes da atuação no ambiente escolar, de forma 
que, por intermédio dessa ferramenta, conseguiu-se verificar o nível de 
entendimento e as dificuldades que os alunos apresentavam sobre os 
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temas ambientais, para só depois serem elaboradas as atividades que 
foram desenvolvidas na escola.

As atividades aplicadas aos alunos em relação à educação am-
biental foram confeccionadas no Laboratório de Ensino de Ciências 
(LEC), da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Os ma-
teriais foram desenvolvidos de maneira didática, buscando facilitar a 
compreensão dos alunos. Por exemplo, o material em forma de painel 
que conta a “história das coisas”, baseado em um material audiovisual 
apresentado pela cocriadora e coordenadora do Global Alliance for Inci-
nerator Alternatives (GAIA), Annie Leonard, que fala sobre os materiais 
que utilizamos em nosso dia a dia, mostrando os processos envolvidos 
desde a produção até o seu descarte.

Houve também a confecção de máscaras e chapéus de animais em 
EVA. Essas máscaras foram utilizadas para a contação da história do “Pro-
blema de Seu Zé”, elaborada pelo próprio projeto, após leitura de mate-
riais teóricos, que fala sobre poluição hídrica, um problema que acontece 
nas comunidades do entorno da escola, e os jogos de cartas que mostram 
a urbanização de um ambiente natural, salientando a importância da 
existência de unidades de conservação. Outras atividades foram desen-
volvidas, dentre elas construíram-se dinâmicas, jogos de baralho adapta-
dos com perspectiva sobre o meio ambiente, entre outras.

As atividades desenvolvidas na Unidade Escolar serviram de sub-
sídios para a realização do projeto “Ações para Educação Ambiental” 
na escola, objetivando despertar os alunos para as questões do meio 
ambiente, fazendo com que eles se sentissem interessados e curiosos. 
Deste modo, o projeto atua esclarecendo as dúvidas que surgem de ma-
neira didática, colaborando com a sua completa compreensão.

EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO

O ensino e a pesquisa são as duas principais funções, universal-
mente reconhecidas, das universidades. Desde algumas décadas, 
uma terceira função veio se juntar às duas primeiras, sendo, en-
tretanto, menos valorizada: os Serviços à Coletividade, sendo a ex-
pressão quebequense mais difundida, ou a Extensão Universitá-
ria, como é normalmente denominada no Brasil. (GIRARD; LEVY; 
TREMBLAY, 2011, p. 221)
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A Extensão Universitária dá maior importância à realização de 
pesquisas e ensino junto à comunidade. As atividades desenvolvidas 
nesse processo buscam difundir conhecimentos, ou seja, por meio des-
se caminho compartilha saberes para com a comunidade (GIRARD; 
LEVY; TREMBLAY, 2011).

Nesse contexto, o projeto de extensão “Ações para Educação Am-
biental” buscou compartilhar conhecimentos com a comunidade de 
Distrito de Brusque do Sul, Orleans, onde se localiza a Escola de Educa-
ção Básica Martha Cláudio Machado e ocorre a atuação do projeto.

O ponto principal pela escolha dessa comunidade para atuação 
do projeto remete principalmente à sua localização próxima a uma Uni-
dade de Conservação, a qual recebe o nome de Parque Estadual da Serra 
Furada, onde realizam-se muitas pesquisas por acadêmicos da Univer-
sidade do Extremo Sul Catarinense. Buscando o compartilhamento dos 
estudos realizados nessa unidade de conservação, o projeto atua na es-
cola, mostrando de forma didática a biodiversidade encontrada no local 
e sua importância, já que essa está tão próxima da realidade dos alunos.

Procurando entender a realidade de como a comunidade percebe 
o Parque Estadual da Serra Furada, o projeto desenvolve atividades que 
permitem aos alunos fazer um relato, contando parte do conhecimento 
adquirido no seu cotidiano. Esses relatos são levados em consideração, 
e seguidos de uma conversa educativa para que ocorra uma troca de 
informações entre o meio científico e meio empírico.

Os estudantes que não conseguem argumentar com palavras so-
bre determinadas temáticas, têm seus pontos de vista considerados me-
diante relatos feitos em forma de desenhos, os quais são interpretados 
e discutidos de maneira didática para possibilitar o entendimento do 
conhecimento científico que a Unesc leva por meio da Extensão.

RESULTADOS

A partir das análises realizadas nas respostas obtidas por meio 
dos questionários aplicados aos alunos, conclui-se que a dificuldade em 
falar sobre o meio ambiente para aqueles alunos era algo evidente. A 
maior parte dos estudantes que respondeu aos questionários não co-
nhecia o Parque Estadual da Serra Furada, não sabia qual era a impor-
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tância de uma unidade de conservação, e também não se sentia parte do 
meio ambiente, mesmo estando o ambiente escolar localizado próximo 
à unidade de conservação PAESF.

A maioria das respostas que se obteve na aplicação dos questio-
nários foi relatando o desconhecimento dos assuntos abordados. Com 
isso, percebeu-se que os temas relacionados ao meio ambiente não 
eram assuntos abordados nos conteúdos que faziam parte do plano de 
ensino da escola, e também não faziam parte da educação que os alunos 
recebiam em suas casas. Deste modo, a partir das respostas dadas pelos 
alunos, entendeu-se que a visão que os alunos tinham sobre o meio am-
biente era elaborada por eles mesmos, de associações que faziam com 
os desenhos que assistiam, ou do compartilhamento de informações 
entre amigos de forma indireta. Assim, fez-se necessário trabalhar os 
conteúdos de maneira mais lúdica e divertida, para que eles começas-
sem a entender um pouco sobre o ambiente que os rodeia. 

O projeto de extensão “Ações para Educação Ambiental” traba-
lhou primeiramente o tema relacionado ao Parque Estadual da Serra 
Furada, porque, após análise das respostas dos questionários, obser-
vou-se menor conhecimento e sensibilidade por parte dos alunos em 
relação a esse ecossistema, agravado por um fato importante, a unidade 
de conservação se localiza próxima à unidade escolar. 

Outros temas relacionados ao parque foram trabalhados, como 
a importância da biodiversidade existente na unidade de conservação, 
sobre o motivo de a caça ser ilegal e quais os prejuízos que essa ativi-
dade acarreta para o meio ambiente. E dentre outras atividades tam-
bém foi proposta uma dinâmica denominada “Quando é que a natureza 
fala?”, por meio da qual os alunos perceberam ser parte integrante do 
meio ambiente.

Após a realização das ações do projeto de extensão “Ações para 
Educação Ambiental”, percebeu-se uma melhora significativa na per-
cepção dos alunos para esses temas (Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6), esses 
resultados foram obtidos por meio da reaplicação dos questionários 
depois de um ano de atividades do projeto no ambiente escolar, e tam-
bém levando em conta os argumentos que os alunos começaram a uti-
lizar quando o assunto tratava das questões ambientais. Esses alunos 
se mostravam muito mais preparados e conscientes da importância da 
preservação ambiental.
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A posterior análise e comparação das respostas da reaplicação 
dos questionários com as respostas obtidas anteriormente, no início 
das atividades do projeto na escola, permitiu observar uma argumen-
tação significativa dos alunos ao responderem às questões levantadas. 
O ponto que mais se destacou nas respostas dos estudantes foi que a 
maioria deles respondeu com a mesma linha de raciocínio, mostrando 
que as ferramentas utilizadas no projeto “Ações para Educação Am-
biental” foram eficazes para acrescentar-lhes conhecimento. Além 
disso, observou-se que cada um dos alunos respondeu à maneira, 
mostrando que houve a sensibilização da parte destes para as ques-
tões ambientais. 

Outro ponto relevante das ações realizadas pelo projeto de ex-
tensão foi comentado pelos professores da Escola de Educação Básica 
Martha Cláudio Machado, os quais relataram que os alunos conseguiam 
relacionar os conteúdos das aulas com os temas trabalhados pelo proje-
to, obtendo uma participação mais efetiva nas disciplinas curriculares, 
com destaque para a de Ciências, na qual são desenvolvidos conteúdos 
que envolvem a natureza. O projeto está em andamento, e se estenderá 
até o final do ano de 2015.

Figura 1 – Flavia Silva Baptista

  Figura 2 – Camilly Cechinel
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Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Desenhos representativos sobre unidades de conservação na 
Escola de Educação Básica Martha Cláudio Machado, produzidos pelos alunos do 1° ano  

do ensino fundamental, no ano de 2014.

Figura 4 – Eric Justi Machado

Figura 6 – Ketully Matuxaki Biancato
Figura 5 – Raquel Caetano Matuxaki

Figura 3 – Kaio De Picoli Machado
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CONCLUSÕES

O projeto de extensão “Ações para Educação Ambiental” permite 
levar para a comunidade do Distrito de Brusque do Sul uma nova pers-
pectiva sobre o meio ambiente, mediante as ações realizadas na Escola 
de Educação Básica Martha Cláudio Machado, já que as atividades de-
senvolvidas permitem sensibilizar os estudantes para as questões am-
bientais e também sociais, pois é na escola que se formam os futuros 
cidadãos que construirão o nosso amanhã.

As ações realizadas até o momento pelo projeto de extensão nos 
permitem concluir que a educação ambiental nas escolas é essencial, 
pois esta é uma ferramenta que contribui para a conscientização e cons-
trução de pessoas melhores, estas que atuarão na formação de um país 
e um mundo melhor. 

O projeto tem uma aceitação grande por parte dos alunos, que 
acham importante conhecer o meio ambiente e se mostram muito inte-
ressados e cada vez mais inteirados dos assuntos ambientais. Os alunos 
expõem suas dificuldades e estão dispostos a realizarem as atividades 
planejadas, que são sempre elaboradas de forma didática para facilitar 
o aprendizado e a interação dos alunos, fazendo com que, a partir disso, 
aprendam os temas abordados.

Com a atuação do projeto na escola, todos os temas ambientais 
abordados tiveram como enfoque os problemas que circundam a uni-
dade de conservação Parque Estadual da Serra Furada. Com isso, os alu-
nos da Escola de Educação Básica Martha Cláudio Machado conhecem 
sua realidade de forma lúdica, facilitando com que aprendam a lidar 
com as situações presentes no seu cotidiano. Isso ressalta cada vez mais 
a importância de atividades diferenciadas na escola, que acentuem o 
dever de cuidar do meio ambiente, salientando então a importância da 
existência/atuação do projeto “Ações para Educação Ambiental”, que 
participa na formação de estudantes mais preparados para lidar com 
questões do meio ambiente.
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Resumo: Este trabalho tem como intuito apresentar a experiência das bolsistas integradas 
ao projeto de extensão da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) chamado “Sala 
de Leitura”, que possui o objetivo de oportunizar o contato entre alunos e atividades que 
estimulem o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e interpretação de textos, 
que foi realizado com alunos do quinto ano da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Pascoal Meller, de Criciúma, SC, no ano de 2014. Neste artigo, encontra-se toda 
a experiência das bolsistas ao longo do ano, desde o planejamento das aulas, a descrição da 
metodologia adotada até os resultados obtidos na aplicação das atividades planejadas, o que 
configura este trabalho como uma pesquisa de cunho qualitativo e de objetivo descritivo, 
embasada principalmente nos estudos de Foucambert (1994) acerca do trabalho com a leitura 
em sala de aula. No acompanhamento dos resultados, foi possível constatar uma significativa 
melhora nas habilidades de escrita, de leitura e de interpretação dos alunos, tal como um 
aumento no interesse destes pela prática da leitura e da escrita.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de relatar a experiência das 
bolsistas Ana Paula Tavares, Daiane Cândido Mezari, Geisiane Gregório 
Verdieri e Priscila Viana Rabello ao longo do desenvolvimento, no ano 
de 2014, do projeto “Sala de Leitura”, promovido pela Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC), tendo como orientadores os profes-
sores Carlos Arcângelo Schlickmann e Daniela Arns Silveira. O projeto 
foi desenvolvido em parceria com a Escola Municipal de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental Pascoal Meller, instituição onde as bolsis-
tas desenvolveram as atividades planejadas durante o ano letivo com 
alunos do quinto ano do ensino fundamental. Encontros semanais com 
os alunos ocorreram no período do contraturno, envolvendo atividades 
de leitura de obras integrais.

O projeto aqui abordado tem como objetivo proporcionar o desen-
volvimento das habilidades de leitura, escrita e interpretação textual de 
alunos da rede pública de ensino. Tal objetivo se justifica pelos baixos ní-
veis de letramento dos alunos apontados pelos exames nacionais que de-
monstram os níveis de aprendizagem dos alunos de ensino fundamental 
e médio, como o Enem e a Provinha Brasil, que apontam a necessidade 
do desenvolvimento de ações que visem à evolução do nível de letramen-
to de nossos estudantes. Além disso, temos observado, nos últimos anos, 
um distanciamento entre a escola e a leitura integral de obras literárias, 
tendo em vista que o ensino de literatura tende a ser voltado principal-
mente para a memorização das características adjacentes a cada período 
literário por meio, na maior parte do tempo, de apenas trechos de obras 
consagradas em detrimento do contato integral com tais obras. Desse 
modo, o projeto em questão surge com o objetivo de desenvolver o nível 
de letramento de alunos da rede pública, proporcionando-lhes, ao mes-
mo tempo, o contato integral com obras literárias. 

Este artigo, portanto, busca apresentar, de maneira geral, a dife-
rença entre alfabetização e letramento apontada por autores como Zil-
berman (1998). Ao mesmo tempo, será descrita toda a experiência de 
extensão das bolsistas envolvidas no projeto, como leituras de prepa-
ração, escolha da escola, escolha da metodologia de trabalho, embasa-
mento teórico, livros trabalhados, atividades desenvolvidas, resultados 
obtidos e contratempos detectados.
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REVISÃO TEÓRICA

O processo de ensino começa, antes de tudo, pela alfabetização. 
Tal processo se inicia tão logo adentramos o ambiente escolar e, apesar 
de, nesse momento, não termos total consciência disto, a capacidade 
de leitura que iremos adquirir a partir de tal ponto será a porta para a 
aquisição de inúmeros conhecimentos, os quais serão cobrados ao lon-
go de toda a nossa vida adulta, principalmente se pretendemos evoluir 
nossos estudos ao nível superior. Sendo assim, a alfabetização é um pas-
so importantíssimo para nossa formação como indivíduos em poten-
cial. Segundo Zilberman (1988), ela se “constitui na alavanca que aciona 
a aprendizagem como um todo” (p. 21). E, por “alavanca”, já podemos 
entender que esse é apenas o primeiro passo.

Alfabetização representa a capacidade de decifrar os códigos 
que envolvem os processos de escrita e leitura. No entanto, muitos 
indivíduos podem ser alfabetizados e, mesmo assim, não terem capa-
cidade de ler um livro de modo completo e entender realmente aquilo 
que foi lido. Prova disso são os baixos índices apresentados nas pro-
vas que servem de indicadores dos níveis de aprendizagem nacional 
(Enem, Provinha Brasil, etc.) com relação à capacidade de nossos alu-
nos de escrita e de interpretação de textos. Esses alunos são alfabe-
tizados e, no entanto, demonstram dificuldade no entendimento dos 
enunciados propostos em tais provas, principalmente na interpreta-
ção de textos mais complexos. 

É mais ou menos como se comparássemos uma pessoa que apren-
deu uma língua estrangeira morando no país em que se fala aque-
la língua e quem a aprendeu na escola [...]. O não-leitor, diante de 
um texto escrito, não o compreende diretamente. Vê-se obrigado a 
transformá-lo em mensagem oral, é essa mensagem que ele enten-
derá. Esse trabalho de transformação é extremamente demorado e 
difícil, e não é possível, portanto, abordar dessa maneira um livro 
de trezentas páginas. (FOUCAMBERT, 1994, p. 15)

Infelizmente, segundo os indicadores apontados acima e ainda 
outros, essa é a realidade da maior parte dos alunos da rede pública 
de ensino brasileira. E, se, com o tempo, a função de ensinar a capaci-
dade de leitura foi legada à escola, os números indicam que esta está 
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cumprindo apenas metade de seu dever. Os alunos estão alfabetizados, 
porém não são leitores competentes, não conseguem aproveitar a lei-
tura de modo completo, fazendo uso dela unicamente para decifrar os 
códigos mais simples que encontramos em nosso dia a dia.

Há, portanto, a necessidade de entender o que realmente significa 
ler e, ao mesmo tempo, de criar estratégias que levem nossos alunos 
a adquirir essa habilidade. Tais estratégias devem ter como objetivo 
formar leitores autônomos, que reflitam sobre o mundo ao seu redor e 
façam questionamentos sabendo que, afinal, poderão encontrar respos-
tas a partir da leitura e das reflexões que farão com aquilo que foi lido.

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, sig-
nifica que certas respostas podem ser encontradas na escrita, 
significa poder ter acesso a essa escrita, significa construir uma 
resposta que integra parte das novas informações ao que já se é. 
(FOUCAMBERT, 1994, p. 5)

Quase como que para contribuir para esse cenário, o contato in-
tegral com textos mostra-se escasso nas salas de aula. Podemos perce-
ber que, em sua maioria, os livros didáticos dispõem de apenas trechos 
de obras consagradas e de textos de curta extensão. No entanto, esse 
contato integral com textos, tão limitado nos dias de hoje, pode ser jus-
tamente aquilo que falta para despertar o interesse dos alunos acerca 
da leitura. Ao ler uma obra completa, compreendê-la e criar interesse 
e reflexões a partir dela, o aluno pode perceber que existem inúmeras 
opções de leitura à sua disposição e poderá começar a trilhar o caminho 
que o levará a ser um leitor autônomo, que possa não somente ler um 
texto, mas levantar questionamentos sobre ele e acerca dele, analisan-
do-o de modo crítico.

O projeto “Sala de Leitura”, de que trata este artigo, foi criado com 
o intuito de fazer surgir essa autonomia nos alunos participantes. Pro-
curou-se, portanto, como estratégia, além do fato de os alunos serem 
atendidos em período diferente daquele em que frequentam as aulas, 
instigar-lhes à prática do questionamento a cada leitura ocorrida ao 
longo dos encontros. O domínio da leitura, ou seja, a leitura proficiente 
se dá a partir da consciência do que se está lendo e das possibilida-
des diversas de pensar o texto lido e associá-lo aos conhecimentos de 
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mundo do leitor, inclusive, com base no gênero que norteia esse texto. 
Segundo o descritor 15, da Prova Brasil, que trata da relação entre tex-
tos, o estudante precisa “reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em 
função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será 
recebido” (NOVA ESCOLA, 2015). Isso significa dizer que a prática de 
atividades voltadas para a leitura, como as desenvolvidas por este Pro-
jeto, se propõe a incutir no aluno os desafios de conhecer e reconhecer 
os diversos gêneros com os quais se deparam no seu dia a dia e outros 
de cunho literário, para conseguir retirar deles informações que os fi-
zessem refletir.

Além disso, o projeto concentrou-se na leitura de livros de modo 
integral, ou seja, as obras eram lidas do começo ao fim com os alunos, 
não apenas fragmentos. Desse modo, o objetivo do projeto tornou-se 
a cativação dos alunos pela leitura e pela escrita, e também o estímulo 
dessas capacidades, por meio das atividades propostas, sempre dife-
renciadas, a fim de auxiliá-los em sua formação como leitores autôno-
mos. O modo como isso foi feito e os resultados obtidos serão descritos 
nas páginas a seguir.

METODOLOGIA

Durante os meses de março e abril, as bolsistas responsáveis pela 
execução do projeto passaram por um período de leituras, que funda-
mentaram a elaboração das atividades e também lhes permitiram uma 
maior preparação para a sua execução. Foram lidos autores como Lajolo 
(1982), Foucambert (1994) e Colomer (2003), o que lhes permitiu a 
escolha do primeiro livro a ser trabalhado com os alunos.

Durante esse tempo, as bolsistas fizeram visitas às escolas insta-
ladas nas proximidades da Unesc, que, por serem localidades de fácil 
acesso a elas, figuravam entre as possíveis entidades para a execução do 
projeto. Após as visitas, optou-se pela Escola Municipal de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Pascoal Meller. Sendo assim, foi 
requisitado à professora da turma do quinto ano da escola que relacio-
nasse os alunos que apresentavam maiores dificuldades na prática da 
leitura e da escrita. As crianças se mostraram bastante animadas com a 
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ideia do projeto, e seus pais prontamente assinaram a autorização para 
que pudessem participar.

O primeiro encontro ocorreu no dia 26 de maio, uma segunda-
feira. A estratégia adotada pelas bolsistas foi a leitura em conjunto e em 
voz alta da obra escolhida durante uma parte do encontro, seguida por 
atividades que estimulassem a capacidade de leitura, de interpretação 
e de escrita dos alunos participantes, tais como proposição de leituras 
diferentes, reescritura de trechos das obras lidas, com o desafio de in-
serções de personagens e novas tramas, bem como brincadeiras ligadas 
diretamente ao texto lido, como um caça ao tesouro quando da leitura 
de obra que tratou deste tema. Embora o Projeto tenha como foco a lei-
tura, vale ressaltar que é fundamental que se faça um trabalho de escri-
ta em dados momentos, a fim de se efetivar o entendimento dos gêneros 
trabalhados, inclusive para melhor registro das atividades de leitura. As 
atividades ocorreram ao longo do ano, seguindo esses moldes, em todas 
as segundas-feiras, das 8h30min às 10h.

EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO

Durante o ano, foram lidas várias obras e, delas, quatro foram 
selecionadas para serem descritas aqui, assim como algumas de suas 
respectivas atividades, sendo elas: Bento que Bento é o frade, de Ana 
Maria Machado, Procura-se uma bicicleta, de Friedrich Scheck, Os bi-
chos que tive, de Sylvia Orthof, e O outro lado da história, de Rosana 
Rios.

O primeiro livro trabalhado, Bento que Bento é o frade, conta a 
história de um grupo de crianças que brincava de “Bento que Bento é o 
frade”, uma brincadeira comum em algumas regiões do País. Ao longo 
da narrativa, uma menina, conhecida como Nita, começa a questionar as 
regras da brincadeira e acaba percebendo que não é obrigada a pensar 
como as outras pessoas. Resolve, então, se aventurar pelo mundo e, em 
sua viagem, conhece novos amigos, que lhe ensinam muitas coisas que 
ela não sabia. Ao voltar, seus amigos, que haviam sentido sua falta, brin-
cam do jeito que a garota costumava brincar. 

Na obra Procura-se uma bicicleta, somos apresentados a Tiago, 
um garoto que estava feliz por finalmente ter conseguido comprar uma 
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bicicleta, mas, infelizmente, ela acaba sendo roubada. Antes de perder 
as esperanças, um de seus amigos, Daniel, tem a ideia de investigar o 
paradeiro do item roubado, fazendo ambos se infiltrar em aventuras 
perigosas atrás do ladrão. O livro estimula a imaginação e a curiosidade 
da criança, contendo, também, inúmeros jogos para que o leitor consiga 
solucionar o caso junto dos personagens.

Em Os bichos que tive, a autora fantasia sobre os próprios bichos 
que já teve, sendo eles: uma rã batizada de Santa Aurora, um coelho 
chamado Oz, um bicho-de-pé chamado Fernão Dias Paes Leme, um ca-
chorro de nome Sua Avó, um elefante de circo, um bicho-papão e uma 
gata com o nome de Clementina. O livro traz recordações da infância da 
autora, como também contos engraçados para os leitores. 

A obra O outro lado da história aborda os contos de fada conheci-
dos por todos. Porém, ao invés de os personagens agirem conforme as 
histórias que conhecemos, eles preferem dar suas opiniões e levantar 
questionamentos acerca do porquê de os contos sempre começarem e 
terminarem da mesma forma.

Tendo em vista que o projeto visava melhorar a capacidade de lei-
tura e de escrita dos alunos de escolas públicas, as bolsistas focaram as 
atividades desenvolvidas ao longo do projeto no trabalho com livros de 
literatura infantojuvenil que foram lidos de forma integral. Sendo assim, 
trabalhava-se com histórias de modo a estimular o hábito de leitura nos 
alunos e também aumentar sua capacidade de interpretação de texto. 
Para tanto, depois de lido certo número de páginas do livro escolhido 
previamente pelas mediadoras, fazia-se também uma atividade, escrita 
ou não, que focasse na interpretação daquilo que acabara de ser lido, 
sendo que todas as atividades realizadas foram planejadas pelas pró-
prias bolsistas. 

No início do projeto, ao trabalhar com o primeiro livro escolhido, 
Bento que Bento é o frade, as mediadoras requisitavam aos alunos que 
fizessem desenhos e frases relacionadas àquilo que fora lido. Ao longo 
do ano e dos livros trabalhados, a complexidade das tarefas exigidas foi 
sendo aumentada gradativamente, assim como o desempenho e a apti-
dão dos alunos para realizá-las.

As escolhas dos livros também foram feitas desse modo. A com-
plexidade do texto e das histórias foi sendo aumentada no decorrer do 
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ano. Sendo assim, ao terminar o primeiro livro, o próximo escolhido 
possuía histórias mais longas e destinadas a um público de mais idade 
que o primeiro livro, o que exigia maior atenção, que era conseguida 
por meio de estratégias de condução, como ler mais baixinho, propor 
que cada um conduzisse a leitura em pequenos trechos, entre outras 
propostas. No começo da leitura, os alunos sentiram dificuldades em 
acompanhar tais histórias; no entanto, para contornar esse impasse, as 
bolsistas resolveram criar atividades que estimulassem as capacidades 
de escrita e de interpretação dos alunos e também os divertissem. As-
sim, o trabalho com o livro Procura-se uma bicicleta, segunda obra lida, 
foi feito a partir de jogos, como cruzadinhas e, como a história envolvia 
uma espécie de busca por algo perdido, um “jogo de detetive”. A partir 
disso, os alunos puderam compreender melhor o texto, deixando-se en-
volver pela história.

No livro seguinte trabalhado, Os bichos que tive, as bolsistas pro-
curaram elaborar atividades que estivessem relacionadas com as pró-
prias experiências dos alunos com animais de estimação, o que resultou 
na produção de relatos de experiência, de modo oral e escrito. Nesse 
nível, as bolsistas também sentiram a necessidade de estimular a habi-
lidade de argumentação dos alunos, o que fizeram por meio de ativida-
des relacionadas aos contos do livro, questionando-os sobre como se 
comportariam caso fossem alguns dos animais dos contos em situações 
diversas. 

Já no último livro, O outro lado da história, as atividades faziam 
com que as crianças escrevessem histórias à maneira daquelas conta-
das no próprio livro. Na história em questão, os personagens intervêm 
no enredo a todo o momento, questionando o narrador. Sendo assim, 
os alunos deveriam escolher histórias conhecidas de contos de fadas e 
reescrevê-las ao seu modo, por vezes alterando o rumo, por vezes alte-
rando a personalidade das personagens e até mesmo inserindo-se na 
história. Pode-se notar que a complexidade imposta a essas atividades 
foi maior do que às outras, tendo em vista que os alunos passaram 
a escrever histórias completas, não somente trechos. Tais atividades 
ajudaram, e muito, as bolsistas a perceberem com maior clareza a evo-
lução que os alunos tiveram com relação à escrita e à interpretação de 
textos.
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RESULTADOS

Nos primeiros encontros do projeto, os alunos demonstraram 
bastante interesse no livro lido e foram muito receptivos com as bolsis-
tas. Foi possível perceber que alguns tinham mais dificuldade em leitu-
ra, escrita e até mesmo em manter o foco do que os outros. Porém, ao 
longo dos encontros, foi constatado que a maior parte dos alunos tinha 
facilidade com a leitura, apesar de que esses, no começo, recusavam-se 
a ler, possivelmente mais pela falta de interesse do que pela dificuldade 
em si. 

Com o aumento da complexidade das atividades exigidas, chegou o 
momento em que os alunos passaram a escrever textos completos, como 
dito acima. No começo, os participantes reclamavam, mas, quando pro-
duziam, se divertiam e até pediam para ler em voz alta, algo que se tor-
nou habitual nos encontros. Com o tempo, os alunos foram se mostrando 
mais flexíveis com relação à leitura e à escrita, chegando a ponto de pedir 
para lerem ou escreverem um pouco mais. Um fato interessante foi que, 
a pedido dos próprios alunos, o tempo de execução do projeto foi esten-
dido, passando de apenas uma hora para uma hora e meia. Esses fatores 
demonstram a positividade dos resultados alcançados.

A atitude dos alunos perante as atividades propostas foi muito 
importante para que as bolsistas aprimorassem o planejamento ao lon-
go do ano. Os alunos demonstravam-se muito mais aplicados e dispos-
tos a realizar as atividades no momento em que a complexidade pas-
sou a aumentar. Ao que tudo indica, eles se sentiam felizes por estarem 
produzindo seus próprios textos e ainda ter a chance de lê-los para os 
colegas. Quanto à leitura, foi possível perceber que um livro de contos, 
no caso, Os bichos que tive, de Sylvia Orthof, e ainda com um lado hu-
morístico, agrada a eles mais do que um livro que trate de apenas uma 
história. Além disso, a possibilidade de relacionar a história com as ex-
periências de vida dos alunos teve também resultado bastante positivo, 
o que demonstra uma necessidade por parte dos alunos de certa apro-
ximação com o objeto lido.

De acordo com a experiência das bolsistas e ainda na perspecti-
va dos próprios alunos, como eles mesmos relataram e demonstraram 
cumprindo os exercícios de maneira bastante satisfatória, as atividades, 
em sua maioria, alcançaram resultados positivos. A evolução das habi-
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lidades de leitura e de escrita dos alunos que foi visível ao final do ano, 
assim como sua postura com relação ao ato de ler e de escrever, não 
mais de hesitação e estranhamento, mas sim de interesse e animação, 
demonstraram que os objetivos estabelecidos para o projeto no início 
do ano letivo foram alcançados. No entanto, apesar de tudo, o número 
de alunos que deixou de frequentar as aulas ao final do ano foi maior do 
que o esperado. Porém, as bolsistas acreditam que isso tenha aconteci-
do em razão de outros fatores, sendo o principal o fato de os encontros 
ocorrerem nas segundas-feiras pela manhã, momento em que eles não 
precisariam estar na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo o olhar das bolsistas mediadoras do projeto, o objetivo 
principal, melhorar as capacidades dos alunos de leitura e de escrita, 
foi alcançado. Os alunos envolvidos demonstraram empolgação e deter-
minação no decorrer do ano, o que motivou as bolsistas a se dedicarem 
ainda mais em busca de novas atividades. O acompanhamento dos re-
sultados demonstrou uma significativa melhora na capacidade de es-
crita e leitura dos alunos, tal como um aumento no interesse deles pela 
prática da leitura e da escrita. Se, no início do projeto, eles se mostra-
vam um pouco hesitantes e desinteressados no momento da leitura das 
obras escolhidas, depois, pelo contrário, demostraram total interesse e 
vontade ao praticar esse momento. 

Levando-se em conta o fato de que, inicialmente, esses alunos ha-
viam sido apontados pela professora responsável por sua turma como 
aqueles que mais apresentavam dificuldade e hesitação com relação às 
práticas de leitura e escrita e tendo em vista a evolução e o interesse 
desenvolvido por esses alunos no decorrer do ano, torna-se evidente a 
necessidade de projetos que visem especificamente ao desenvolvimen-
to de habilidades relacionadas aos atos interpretativos dos alunos, isto 
é, que possibilitem o desenvolvimento de leitores simples em leitores 
críticos e autônomos. 

No entanto, apesar da aprovação dos próprios alunos, o fato de o 
projeto ser realizado nas segundas-feiras, pela manhã, período em que 
não estavam em aula, acabou fazendo com que alguns deles deixassem de 
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frequentar as aulas, principalmente quando se aproximou o período pró-
ximo ao fim do ano letivo. Isso acabou dificultando um pouco a realização 
das atividades, mas demonstrou também a necessidade de se encontrar 
uma solução para esse problema em uma possível nova edição do projeto. 
Porém, uma parte dos alunos continuou a frequentar e a se mostrar inte-
ressada e empolgada com as atividades, além de demonstrar evolução no 
que diz respeito ao interesse pela leitura e também a sua prática.
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Resumo: Este artigo é proveniente do trabalho de conclusão do curso em Licenciatura em 
Artes Visuais da UNESC em 2014 e teve como objetivo geral investigar, por meio dos plane-
jamentos e relatórios semanais, como as oficinas de brincadeiras do projeto de extensão “O 
Museu da Infância no CRAS” revelam a memória de seus participantes. Como referencial 
teórico existem questões referentes às concepções sobre museu, a história do Museu da 
Infância, a importância da memória e do brincar e de extensão. O texto apresentado é re-
ferente às concepções que temos sobre Museu e a história do Museu da Infância e suas re-
lações com a Extensão na Unesc. Assim, as informações presentes nesta pesquisa mostram 
a importância de preservar as memórias das infâncias, e que cabe a todos proporcionar às 
crianças, adolescentes e idosos a construção de conhecimento e o contato com as culturas 
infantis, assim como o registro de suas memórias.

Palavras-chave: Museu da Infância; memória; extensão universitária. 

INTRODUÇÃO

Tendo como tema “Educação em Museu”, a pesquisa desenvol-
vida propõe pensar no Museu da Infância e em suas conexões com a 
Extensão universitária. Com o objetivo de investigar, por meio dos pla-
nejamentos e relatórios semanais, como as oficinas de brincadeiras do 
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Museu da Infância no CRAS revelam a memória de seus participantes, o 
ponto de partida foi conhecer o histórico do Museu da Infância, como se 
constituiu e que relações tem construído com a comunidade.

A pesquisa se caracterizou como exploratória e documental, pois 
nela foi realizado o estudo dos registros que aconteceram durante e 
após as oficinas de brincadeiras do projeto de extensão do Museu da 
Infância no CRAS Tereza Cristina em Criciúma/SC, pesquisando os ves-
tígios de memória e a importância do brincar. 

O embasamento teórico está estruturado em uma abordagem so-
bre museus, seu papel, ações e temáticas com autores como Ana Beatriz 
Bahia (2014), Maria Isabel Leite (2005; 2006), Amalhene Baesso Red-
dig (2010) e Marília Xavier Cury (2010). Sobre a história do Museu da 
Infância há o embasamento em Ana Beatriz Bahia (2014), Maria Isabel 
Leite (2011), no site do Museu da Infância (2006) e Amalhene Baesso 
Reddig (2007). 

É um passeio nas escritas de outros autores e uma visita à me-
mória de experiências vivenciadas dentro do museu e da universidade, 
com destino nas memórias, no Museu da Infância e na valorização das 
diferentes infâncias.

UMA VISITA AO MUSEU

Mesmo quem não tem o hábito de frequentar museus pode defi-
nir essa palavra a partir de seu repertório de experiências. Em dicioná-
rios é possível encontrar muitos significados para museu, até mesmo 
distintos. No Michaelis1 online define-se museu como:

1 Coleção de objetos de arte, cultura, ciências naturais, etnologia, 
história, técnica etc. 2 Lugar destinado ao estudo e principalmen-
te à reunião desses objetos. 3 Casa que contém muitas obras de 
arte. 4 Reunião de musas. M. científico: aquele que se destina a 
documentar as conquistas da ciência e da tecnologia. M. de Be-
las-Artes: museu de obras de pintura, escultura e gravura. M. 
histórico: lugar onde estão expostos objetos de arte referentes à 
História e que recompõem uma série de fatos.

1 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua= 
portugues-portugues&palavra=museu>. Acesso em: 08 ago. 2014. 
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Ao receber os visitantes do Museu da Infância, antes de nos en-
caminharmos para o núcleo expositivo, costumava perguntar a eles: o 
que é museu? As respostas eram diversas, mas geralmente relacionadas 
a uma grande construção, um prédio com acervo composto por antigui-
dades e quando questionados sobre visitação em museus compreen-
dia-se o porquê traziam esse conceito, pois poucos tinham o hábito de 
frequentar museus. Porém conforme a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro 
de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus:

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições 
sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, in-
terpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, 
educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natu-
reza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento.

As temáticas dos acervos dos museus são variadas e até mesmo 
inusitadas como: o Museu da Arte Ruim2 nos Estados Unidos e o Museu 
dos Fósforos3 em Portugal. Mas o que são museus e qual sua história? 
Leite (2005, p. 25) relata que no início “O acesso era restrito a eleitos 
mediante a argumentação de que o povo não se interessava pelos ins-
trumentos de cultura, não sabendo comportar-se nos museus.”. A ima-
gem que havia sido construída para o museu era de um espaço impor-
tante, porém restrito a uma elite culta e pensadora, mas, com o passar 
do tempo, esse conceito foi sendo modificado, assim como também sua 
política de acesso que foi se tornando mais abrangente.

Assim, frentes renovadoras buscaram intensificar as relações 
museu-público (fazendo a população sentir-se no direito e no 
dever de participar livre e voluntariamente das exposições); ten-
taram romper com a estrutura tradicional de museu (utilizando 
técnicas que viabilizassem a consciência da população sobre seus 

2 O MuseumOfBadArt, que no português significa Museu da Arte Ruim, é o único museu 
do mundo dedicado à coleção, preservação, exibição e celebração da arte ruim em 
todas as suas formas. Disponível em: <http://www.museumofbadart.org/>. Acesso em: 
19 ago. 2014. 

3 O Museu dos Fósforos possui coleção de caixas, carteiras e etiquetas de caixas de fósfo-
ros. Disponível em: <http://museudosfosforos.vidasmundanas.net/?q=home>. Acesso 
em: 19 ago. 2014.
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problemas cotidianos e possíveis alternativas a eles); projetaram 
o museu sobre seu contexto social imediato (apontando a neces-
sidade de engajamento da população, transformando-a em guar-
diã de seu patrimônio); e enfatizaram a dimensão pedagógica 
dessa instituição. (LEITE, 2005, p. 27) 

O museu, então, assume um novo papel que vai além do salva-
guardar, ele comunica algo para alguém, e esse sujeito e essa ação são 
determinantes. Museu não é algo padronizado: um local onde se deve 
permanecer em silêncio, ler o que tem para ser lido, observar o que está 
exposto e ouvir o que tem para ser ouvido de seus mediadores. Ana 
Beatriz Bahia (2014) escreve que “a comunicação em museus não deve 
ser entendida como monólogo autoritário. O discurso museal nunca é 
sumário; é repleto de pontos polêmicos e de paradoxos que suscitam 
diálogos com o público.”.

Ele pode ter uma estrutura muito bem edificada e seu acervo ser 
composto por objetos raros, mas sem o envolvimento com a popula-
ção seria como lançar um bumerangue e vê-lo voltar ao ponto de início. 
Esse novo museu4 é cultura, memória, educação, conhecimento; é uma 
flecha que tem um alvo. Museus em todo o mundo se colocam como 
local de memória e educação, exercendo sua função social. Maria Isabel 
Leite (2006, p. 76) escreve que

Sua função social mais premente é ser esse espaço de comuni-
cação direta com a comunidade. Esta dinâmica faz do museu um 
espaço de diversidade sem, no entanto, jogar fora o velho, ou 
guardá-lo bolorento – mas debruçando-se criticamente sobre ele, 
fornecendo instrumentos para diálogo permanente.

Algumas pessoas ainda se referem ao museu como um lugar onde 
se guardam velharias não mais úteis, mas um grande passo já foi dado 
na intenção de estreitar a relação entre o museu e a sociedade, porém 
ainda há muito para ser feito a fim de que se possa ter uma aproxima-
ção, é preciso modificar e convidar o público para ser feliz no museu. 

Qual o valor histórico desse acervo? Por que ele e não outro simi-
lar a este que está exposto em um museu? Que relação pode se fazer com 

4 Novo museu se refere à nova concepção e ideia de museu com mudança na política de 
acesso, concepção de espaço e acervo. 
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essa coleção e a história pessoal de cada visitante? No caso do Museu 
da Infância, ao estar em frente a alguma vitrine, era de costume pergun-
tar às crianças se conheciam aquele brinquedo, aquele livro ou aquela 
história. Algumas conheciam e com toda empolgação relatavam onde, 
quando e como brincavam, outras faziam relações com os brinquedos 
atuais ou suposições de nomes e formas de brincar. Reddig (2010, p. 8) 
escreve sobre esse processo de leitura entre sujeito e o museu.

Logo, entender e ‘ler’ os museus, com suas coleções e articulações, 
capazes de representar nossa identidade, nos quais o cidadão en-
contra traços de sua cultura, do fazer cotidiano ao fazer elaborado, 
contribui para nossa identificação como sujeitos dessa e nessa His-
tória, podendo utilizar esse referencial no sentido de compreender 
o passado, se situar no presente e pensar o futuro.

Esse espaço de cultura, educação e memória chamado museu 
necessita de um lugar frequente nas agendas pessoais e nos planeja-
mentos das instituições de ensino. É neste sentido que “o patrimônio 
cultural musealizado é recurso educacional inestimável para a cidada-
nia e as construções das memórias e identidades, processos a que todo 
indivíduo tem o direito de participar.” (CURY, 2010, p. 359).

Enfim o que são museus? Alguns são grandes prédios, outros são 
ao ar livre, alguns têm som e outros têm roupas postas em cabides, cada 
um com seu estilo e sua temática, independentemente se a porta é tra-
balhada a ouro, de madeira ou imaginária, elas estão abertas aos que 
estão dispostos a passar por elas.

CONHECENDO O MUSEU DA INFÂNCIA:  
UM LUGAR DE CULTURA

Qual adulto não foi criança? Piloto de uma nave espacial? Especia-
lista em cozinhar lama? Serviu ao exército imaginário? Correu olhando 
para cima enquanto sua pipa no céu permanecia, ou caía? Foi melhor 
mãe e pai do mundo de uma boneca e caiu muito de bicicleta? Com ca-
netas nas mãos era o mestre em maquiagem permanente e como toque 
final pintava até o dente? Todos já fomos crianças e por mais simples 
que tenha sido a nossa infância, sempre temos uma lembrança. 
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Conheci um lugar assim, repleto de memórias, com brinquedos 
que brinquei e outros que nunca imaginei. É só entrar nele e parar para 
observar que, de repente, pedacinhos de memória começam a borbu-
lhar dando um brilho no olhar. Ele é um museu chamado de Museu da 
Infância e surgiu com o desejo e a necessidade de refletir e acrescentar 
mais conhecimento sobre as temáticas relacionadas à infância. Ana Bea-
triz Bahia (online, [s.d.], p. 1) que esteve presente no início do Museu 
da Infância, entre os pesquisadores convidados externos, em seu texto 
“Constelações culturais no Museu Virtual da Infância”, relata que

O museu foi concebido em 2005, por professores do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (UNESC), junto ao Grupo de Pesquisa, Ensino e 
Extensão em Educação Estética (http://www.gedest.unesc.net). 
Proposto como projeto de extensão, coordenado pelo Prof. Dr. 
Celdon Fritzen, juntamente da Profª Drª Maria Isabel Leite e do 
Prof. Dr. Gladir Cabral, contou ainda com a colaboração de alunos 
de graduação e de pós-graduação da instituição, além de pesqui-
sadores convidados externos – como é o meu caso. Desde 2006, 
ali se realizam exposições, oficinas com grupos escolares e ativi-
dades para educadores, eventos abertos às comunidades intra e 
extra-universitária.

Maria Isabel Leite (2011), que foi fundamental durante esse pro-
cesso de concepção do museu, escreve em seu blog “Repensando Mu-
seus”5 sobre o Museu da Infância, comentando sobre sua missão: 

Consubstanciado como um espaço de preservação, produção e 
circulação da produção científica e artístico-cultural para, sobre 
e da infância, visando contribuir para ampliação de repertório 
artístico-cultural de crianças e adultos, na reformulação dos pro-
cessos de formação de educadores, nos projetos de ação pedagó-
gica das escolas e demais instâncias culturais, dando subsídios 
para pesquisadores da infância e para políticas públicas de edu-
cação e de acesso à cultura.

5 Repensando Museus é um blog que tem como editora a Professora Drª Maria Isabel 
Ferraz Pereira Leite, juntamente com a colaboração de outros pesquisadores da área. 
Disponível em: <http://repensandomuseus.blogspot.com.br/>. Acesso em: 19 ago. 2014. 
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Desde então, o Museu da Infância tem se mantido ativo preser-
vando, promovendo e divulgando objetos/atividades feitas para crian-
ças como brinquedos, livros e jogos, a produção das crianças como 
seus desenhos, pinturas e brinquedos e também o que é produzido 
sobre infância, como filmes e livros. Alguns de seus diferenciais são 
a forma e o espaço em que ele se constitui, pois está localizado em 
espaços de circulação da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC). Maria Isabel Leite (online, 2011) escreve que no início do 
museu “a visibilidade do acervo físico, entretanto, por falta de espaço 
próprio, vinha se fazendo parcial e fragmentada em exposições tem-
porárias de curta duração.”. O acervo era exposto em caixas retangu-
lares de madeira, pintadas com cores diferenciadas, podendo ser ob-
servado por uma parte em que era coberta por vidro. Elas ficavam 
dispostas no chão sendo de fácil acesso, especialmente para o público 
infantil. [Figura 1] [Figura 2]

Figura 1 – Exposição temporária

Figura 2 – Exposição temporária

Fonte: Arquivo do Museu da Infância, ano 2010.

Fonte: Arquivo do Museu da Infância, ano 2010.
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Outra solução criada foram as paredes invisíveis, como relata Ma-
ria Isabel Leite6 (2011):

No segundo semestre de 2007, o PPGE/UNESC recebeu, por 
três meses, um professor visitante – Professor Dr. Julio Rome-
ro Rodriguez, da Universidad Complutense de Madrid – e este 
desenvolveu, junto à equipe do Museu, um conceito de museu-
-sem-paredes. Romero baseia-se no uso de linhas e cores como 
demarcadores espaciais para a nova proposta [...]. Essa profusão 
de linhas e cores delimita e, simultaneamente, deixa abertos/
vazados os espaços. Nessa direção, para a organização de suas 
exposições, o Museu da Infância toma como referência estética o 
conceito de instalação.7

Esses espaços vazados são também chamados de portas, onde os 
visitantes são orientados a entrar no museu passando por elas. Para 
melhor preservação do acervo e reduzir os riscos, já que frequentemen-
te as crianças se apoiavam sobre o vidro, houve a troca das vitrines em 
2012 passando a ser, a maioria no formato retangular, de aproxima-
damente um metro de altura com as frentes de vidro contendo rodas 
embaixo delas para possibilitar a mobilidade. Essas vitrines ficam em 
locais de grande circulação de pessoas, e esses espaços de exposição são 
chamados de núcleos expositivos. 

Nos anos de 2013 e 2014 foi elaborada e aprovada a portaria do 
museu na Unesc, documento que regulamenta o funcionamento do Mu-
seu da Infância, Resolução n. 01/2014/REITORIA. Nela consta que os 
objetivos do museu são: 

I – Pesquisar, valorizar, organizar, preservar, expor e comunicar 
sobre concepções de infâncias e seu acervo que é composto por 
produções das crianças, para crianças, e também sobre a infância.

6 Relato feito no blog “Repensando Museus”. Disponível em: <http://repensandomuseus.
blogspot.com.br/>. Acessado em: 19 de agosto de 2014.

7 Segundo o Itaú Cultural, o termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes vi-
suais na década de 1960, designando assemblage ou ambiente construído em espaços 
de galerias e museus. Para a apreensão da obra é preciso percorrê-la, passar entre suas 
dobras e aberturas, ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói 
por meio da disposição das peças, cores e objetos. Disponível em: <http://www.itaucul 
tural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_ 
verbete=3648>. Acesso em: 19 ago. 2014.



Práticas e Saberes de Extensão – Volume IV 75

II – Organizar exposições temáticas para a visitação pública, vi-
sando à ampliação do repertório artístico-cultural, a construção 
da cultura de valorização da infância, da memória e da identidade, 
a constituição de uma cultura de visitação dos museus, de forma a 
efetivar ações que promovam a emancipação do sujeito/cidadão;
III – Colaborar na formação e no aperfeiçoamento de profissio-
nais e docentes, do corpo técnico e funcional de museus, nos pro-
jetos de ação educativa das escolas, dando subsídios para pesqui-
sadores da infância e para as políticas de educação e de acesso à 
cultura; 
IV – Possibilitar o desenvolvimento de estudos, a partir de dife-
rentes linhas de pesquisa, sobre o museu e a(s) infância(s) visan-
do à valorização, preservação e democratização do acesso aos 
bens culturais; 
V – Responsabilizar-se pela guarda e ampliação de seu acervo 
museológico e disponibilização para uso científico, educativo e 
cultural, bem como proceder à catalogação segundo normas téc-
nicas e encarregar-se da preservação e conservação do referido 
acervo; 
VI – Manter intercâmbio com outras entidades congêneres visan-
do atuação integrada com fins preservacionistas, e propiciar o 
aperfeiçoamento do corpo técnico e funcional. 

O documento é muito relevante e significativo para a continui-
dade das atividades do Museu, porque torna públicos os objetivos aos 
quais o Museu se dedica, garantindo a sua continuidade em uma coe-
rência de propósitos.

Mantendo e ampliando sua abrangência e significação, o museu 
vem colocando em prática as ações objetivadas desde sua concepção, 
pois, como consta no artigo 2º da Resolução n. 01/2014/REITORIA, 
compete ao Museu da Infância:

a) Executar atividades por meio de estudos e pesquisas relacio-
nadas às concepções de infâncias contemplando o acervo que é 
composto por produções das crianças, para crianças, e também 
sobre infância. 
b) Atender e orientar professores e alunos da educação básica e 
ensino superior, além de grupos de idosos e demais interessados. 
c) Elaborar e desenvolver cursos, palestras e ações educativas. 
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d) Prestar serviços de consultoria a órgãos públicos e privados. 
e) Orientar estagiários e bolsistas nas áreas afins. 
f) Formar, manter e ampliar constantemente as coleções. 

Em 2014 o Museu da Infância foi estruturado com cinco núcleos, 
realizando exposições temporárias que preservam a temática contida e 
para cada um deles. O Brinquedo e a Rua [Figura 3] [Figura 4] é o nú-
cleo expositivo que possui a temática de brinquedos e brincadeiras que 
são brincados tendo como espaço a rua8. Nele existe o destaque para 
uma vitrine grande no formato retangular toda de vidro onde o acervo 
é exposto de forma diferenciada das demais vitrines. 

Neste núcleo, além da vitrine grande de vidro, existem mais qua-
tro vitrines no formato retangular, com rodas que facilitam a mobilida-
de e que ao serem movidas possibilitam a criação de diferentes compo-
sições, constituindo-se como algo dinâmico.

Infância e Paz [Figura 5] é o núcleo expositivo que na sua origem 
tem o objetivo de dialogar com os direitos da criança, apresentando a 
produção de crianças para e sobre a infância, como desenhos, painéis 
bordados, pinturas, livros, esculturas e brinquedos.

8 Esse espaço chamado de rua se refere a locais fora de casa, como o pátio, o parque e a 
própria rua. 

Figura 3 – Núcleo expositivo  
O brinquedo e a rua Figura 4 – Núcleo expositivo  

O brinquedo e a rua

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2008. Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2014
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Esse núcleo teve participação especial em circuitos expositivos, 
inclusive no Salão do Congresso Nacional9, na exposição intitulada 
Infância e Paz onde estiveram presentes os painéis bordados com os 
direitos da criança e do adolescente, assim como vitrines expositivas 
com o acervo do museu. Lucena (2009) escreve sobre essa exposição 
registrando que 

Traz, também, elementos do acervo que remetem à produção 
cultural da infância, como desenhos, pinturas e esculturas in-
fantis, sublinhando a presença de quatro painéis com direitos das 
crianças bordados por bordadeiras e ilustrados por meninos e 
meninas de Jardim II e do 1º ano do 1º ciclo da E.M.E.I.E.F. Prof. 
Moacyr Jardim de Menezes, em Criciúma/SC. 

9 Notícia referente à exposição no site do Senado. Disponível em: <http://www.senado.
gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/Jornal108/Espaco_cultural/cultura_exposicao_
infancia_paz.aspx>. Acesso em: 10 set. 2014.

Figura 5 – Núcleo expositivo Infância e Paz

Figura 6 – Núcleo expositivo Infância e Paz

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2012.

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2014.
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O núcleo Infância e Paz está localizado dentro do campus da 
Unesc, no térreo, bloco XXI-C, onde a criação e a ocupação desses es-
paços têm a finalidade de instigar a reflexão, divulgar e criar diálogos 
em torno dos direitos da criança e do adolescente, apregoando a paz ao 
conscientizar sobre as diferentes infâncias, a fim de que seus direitos 
sejam preservados, garantindo uma vida digna e uma infância feliz.

O núcleo expositivo Culturas Infantis na Ibero-América surgiu 
em 2008, que foi o ano Ibero-americano de museus e segundo as in-
formações encontradas no site do Museu da Infância (2008): 

O Museu da Infância promove a exposição Infância na Ibero-A-
mérica, cujo objetivo é pensar criticamente produções DE, PARA 
e SOBRE as crianças nestes países. Esta mostra disponibiliza, ao 
visitante, poesias, pinturas, brinquedos, imagens de criança em 
produção, mídias diversas, bem como informações acerca das di-
ferentes realidades vividas por estes meninos e meninas. Trazer 
à tona uma diversidade de olhares acerca da infância é reiterar a 
idéia de que não há uma infância única e padronizada, mas uma 
multiplicidade de modos de ser criança nos diferentes tempos & 
espaços.

Figura 7 – Exposição no Congresso Nacional

Figura 8 – Painéis com direitos  
das crianças

Fonte: Flickr do Museu da Infância, ano 2010.

Fonte: Flickr do Museu da Infância, Ano 2010.
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O tema dessa exposição tornou-se um núcleo do museu [Figura 9] 
[Figura 10], localizado no bloco Q, dentro do campus da Unesc. Nele se 
propõe o diálogo com as diferentes realidades das infâncias e culturas 
dos países ibero-americanos10.

Neste núcleo existem pinturas, desenhos, brinquedos, livros pro-
duzidos em países pertencentes à Ibero-América e também reprodu-
ções autorizadas de pinturas do artista brasileiro Cândido Portinari, 
que, ao representarem brincadeiras, dialogam com o acervo exposto e a 
temática refletindo sobre as múltiplas infâncias. 

Existe também Infância na Arte, que é um núcleo composto por 
imagens de obras de arte [Figura 11], onde são registradas, por meio 
delas, a infância e a sua representação na arte. A concepção desse núcleo 
é proveniente da pesquisa de mestrado da professora Amalhene Baesso 
Reddig, intitulada “A infância representada nos Espaços Museais de San-
ta Catarina: reflexões sobre educação, identidade cultural, museus, arte 
e infância”. Em suas considerações, Reddig (2007, p. 102-103) escreve: 

10 Segundo a Secretária-Geral Ibero-Americana “A Comunidade Ibero-Americana é com-
posta pelos 22 países de língua espanhola e portuguesa da América Latina e da Pe-
nínsula Ibérica;”. Estão presentes países como: Brasil, Guatemala, México entre outros. 
Disponível em: <http://segib.org/documentos/por/portugues_web_hojas.pdf>. Acesso 
em: 03 set. 2014. 

Figura 9 – Núcleo expositivo Culturas infantis 
na Ibero-América

Figura 10 – Núcleo expositivo Culturas 
Infantis na Ibero-América em 2014

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2012.

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2014.
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São nessas “coisas” que podemos preservar a tradição; preservar 
a cultura, a arte, as identidades culturais e a infância em suas múl-
tiplas facetas – seja no que retratam e/ou nos remetem às obras 
de arte do MASC, os brinquedos do Museu do Brinquedo e Museu 
da Infância, as obras de Portinari, os filmes, a literatura, a músi-
ca – esse talvez seja o maior propósito dos museus observados. E 
mais: na medida em que possamos guardar essa porção criança 
que contemos e abrir-nos para o riso e o brincar, podemos também 
dar maior visibilidade à nossa identidade, não termos uma “visão 
ísola/ilhada” da infância e tornar a vida mais lenta. 

O núcleo expositivo inicialmente era composto por reproduções 
de obras de arte pertencentes ao Museu de Arte de Santa Catarina. Po-
rém em 2013 foi reestruturado [Figura 12], com a contribuição feita 
durante a realização do estágio da acadêmica Izaltina Fernandes do 
Curso de Artes Visuais – Bacharelado. Por meio de sua pesquisa o Mu-
seu recebeu a autorização para a exposição de reproduções de obras 
de artistas locais como Angélica Neumaier, uma artista contemporânea 
que trabalha principalmente com a gravura, serigrafia e estamparia. As 
demais reproduções de obras são de artistas participantes do Projeto 
Conexão, curso de pesquisa e pintura histórica, coordenado por Maria 
Marlene Milaneze Just.

Figura 11 – Núcleo expositivo Infância na Arte Figura 12 – Núcleo expositivo Infância na 
Arte reestruturado no ano de 2013

Fonte: Arquivo do Museu da Infância, ano 2008

Fonte: Arquivo do Museu da Infância, ano 2013
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O núcleo fica localizado no corredor do bloco K, dentro do campus 
da Unesc, local de grande trânsito de acadêmicos, professores, funcio-
nários e visitantes que por ali passam e podem prestigiar as imagens, 
refletindo sobre elas, podendo estabelecer conexões com suas infâncias.

Para completar a apresentação do Museu da Infância, temos o 
núcleo Infâncias e Culturas Escolares [Figura 13] [Figura 14], com-
posto por objetos da cultura escolar, que foram doados por escolas da 
região e fazem parte da exposição fotos em ambiente escolar, mobi-
liário de escolas, materiais da secretaria como máquina de escrever, 
cadernos, livros, desenhos, textos, material de apoio didático como 
mimeógrafo, giz e lápis. 

De acordo com a publicação do site Museu da Infância (2011), 

Esta proposta de exposição é um convite à reflexão crítica sobre 
a relação infância e culturas escolares e, ao mesmo tempo, um 
despertar da memória de cada um de nós; a possibilidade de, a 
partir de imagens, objetos e textos, resgatarmos e ressignificar-
mos histórias; aguçarmos curiosidades; instigarmos a busca por 
novos saberes.

Figura 13 – Exposição Infâncias  
e Culturas Escolares

Figura 14 – Núcleo Infâncias  
e Culturas Escolares

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2008.

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2008.
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Até 2013, o núcleo esteve no campus da Unesc, bloco Z, sala 1, e 
também foi deslocado para exposições em eventos. Porém, em 2014, a 
coordenação, juntamente com o acervo do museu e o núcleo expositi-
vo Infâncias e Culturas Escolares, foram transferidos para a sala 13 do 
mesmo bloco.-

Cada núcleo expositivo possui uma temática específica e diversi-
ficada em torno da infância, o espaço em que brinca a criança, as mul-
tiplicidades de infâncias, a sua presença e os seus direitos, mas, qual a 
importância desse estudo? Reddig (2010, p. 7) escreve que “nós, educa-
dores ou não, temos um papel a desempenhar para garantir às crianças 
uma infância que possibilite a elas conhecer e interagir com sua cultura, 
os espaços formais e não formais de educação, buscando aprender, so-
nhar, imaginar e criar.”.

É muito mais do que simplesmente dizer à criança: “no meu tem-
po era assim”. É falar, mas também parar para refletir por que no tempo 
dela era assim? Por que a avó construía a própria boneca com sabugo de 
milho e hoje sua neta brinca no computador o jogo de vestir bonecas? 
Reddig cita Barbosa para falar sobre as diferentes infâncias.

Falar de uma infância universal como unidade pode ser um equí-
voco [...]. Uma certa universalização é necessária para que se pos-
sa refletir sobre ela, sendo importante ter sempre presente que a 
infância não é singular, nem única. A infância é plural: infâncias. 
(BARBOSA, 2000, p. 101, apud REDDIG, 2010, p. 6) 

Não existe uma única infância tão vivida e valorizada que dê o 
direito de desmerecer outra; cada infância é única e tem o seu valor. 
Ampliando seu público e o espaço ocupado pelos núcleos expositivos 
dentro na Unesc, disponíveis desde 2005 e possibilitando ter um con-
tato mais próximo com o acervo, o museu lançou um espaço virtual. 
Segundo consta no próprio site (2011), “em 2006, para que todos pu-
dessem conhecer melhor o que o Museu guarda, o seu acervo, foi lança-
do o Museu Virtual da Infância.” Ele tem sido um grande contribuidor 
em pesquisas referentes à infância e museus virtuais, sendo citado em 
várias publicações sobre essa temática. De acordo com registros sobre o 
Museu da Infância no site Saatchi Gallery, esse espaço virtual foi obtido 
por meio de Edital:
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Uma de nossas ações é a criação do Museu Virtual da Infância, 
inicialmente financiado pelo CNPq (Edital MCT/CNPq 50/2006, 
pesquisa realizada entre 7/2007 a 7/2009) para o desenvolvi-
mento de banco de dados para arquivamento, pesquisa e acesso 
ao acervo do museu. 

Mas o que o visitante encontrará no museu virtual além do acervo 
em exposição? Ana Beatriz Bahia (2014) escreve que

O acervo Museu Virtual da Infância não contará apenas com as 
peças do Museu da Infância, mas com o de outras instituições 
e pessoas colaboradoras que estão participando da construção 
desse “planetário” de culturas DA, SOBRE e PARA a infância, me-
diante a doação de reproduções digitais de objetos referentes ao 
tema, assim como, das informações solicitadas para sua inclusão 
no banco de dados. É dessa forma que o Museu Virtual da Infância 
pretende constituir-se como espaço promotor do conhecimento, 
com recursos que permitam aos pesquisadores construir “cons-
telações” de culturas infantis a partir dos dados ali veiculados.

Quando o visitante, uma criança, um jovem, um adulto ou um ido-
so, entra em contato com um espaço como esse, não são apenas brin-
quedos, brincadeiras, filmes, livros, enfim acervo composto por objetos 
da cultura infantil, é o símbolo de um passado vivido, sonhado ou ou-
vido, é a construção de um presente e o pensamento de um futuro, a 
valorização da própria história, é um lugar de cultura e memória.

Entre as ações providas pelo próprio museu, ele tem participa-
do com frequência de eventos nacionais promovidos pelo IBRAM e um 
deles é a “Semana Nacional dos Museus” que segundo o próprio site 
do IBRAM “acontece anualmente celebração ao Dia Internacional dos 
Museus, 18 de maio.” durante a semana é realizada uma programação 
especial com exposição, mediações e oficinas de acordo com o tema pre-
visto pelo evento e a temática do museu. A “Primavera dos Museus” é 
outro evento presente na agenda do Museu da Infância, acontece em 
setembro e tem como metas 

Mobilizar os museus brasileiros a desenvolver atividades espe-
ciais (como exposições, palestras, oficinas, seminários, ações 
educativas) em torno de um mesmo tema. Resultados: - Sensi-
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bilizar os museus e a comunidade para o debate sobre temas da 
atualidade. - Estimular a visitação a museus. - Incentivar a apro-
ximação entre sociedade e museus. (BRASIL, 2013)

Como já foi ressaltado, o museu precisa da comunidade para exer-
cer sua função, pois ele sozinho é apenas uma construção, um acervo, 
uma ideia a ser comunicada. Mas, quando a comunidade vai ao museu, 
como receber esses visitantes? Pode ser indicado um conhecimento 
prévio e/ou algo para ser trabalhado após a visita?

No site do Museu da Infância (2011), existe o espaço do educa-
dor11 que disponibiliza materiais de apoio para a visualização antes das 
visitas: “[...] pretende ajudar ao professor em suas ações junto às crian-
ças – tanto naquilo que se refere às visitas ao museu (propostas para 
antes, durante e depois das exposições) quanto em outras áreas; e ainda 
com grupos de formação.”.

Em relação a ações do museu, ainda cito que no ano de 2012, 
durante a 3ª Semana de Ciência e Tecnologia, juntamente com Camila 
Fernandes, também bolsista do Museu da Infância e Edite Volpato Fer-
nandes, coordenadora do museu naquele período, apresentamos um 
banner com comunicação oral, referente à pesquisa que surgiu de uma 
experiência de ação educativa. Seu título era “O Imaginário do Museu da 
Infância nos Bolsos do Avental”. 

A proposta surgiu quando estávamos planejando uma forma de 
apresentarmos o museu aos visitantes. Tínhamos recebido doações 
de materiais educativos e lúdicos produzidos por acadêmicos do Cur-
so de Artes Visuais durante a disciplina de Metodologia da Educação 
Infantil e entre os materiais doados havia uma roleta [Figura 15] feita 
com um aro de bicicleta adornado com cordas coloridas e adaptado 
em um suporte de madeira. Confeccionamos dois aventais [Figura 16] 
com bolsos grandes e colocamos números neles, similares aos coloca-
dos na roleta. 

11 Acesso ao material de apoio pedagógico do Museu da Infância no espaço do educador. 
Disponível em: <http://www.museudainfancia.unesc.net/?menu=educador>. Acesso 
em: 04 nov. 2014. 
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Então, após a visitação aos núcleos do museu, convidávamos para 
uma brincadeira. Nós bolsistas vestíamos os aventais que tinham guar-
dados em seus bolsos alguns brinquedos semelhantes aos presentes no 
acervo em exposição e orientávamos os visitantes para se sentarem em 
formato de círculo.

Cantávamos:

Minha mãe mandou 
Eu escolher esse daqui, 
Mas como eu sou teimoso(a) 
Eu escolho esse daqui.

Assim era feita a escolha do participante que recebia o direito de 
girar a roleta, ansiosos observavam em que número a roleta iria parar 
e quando parava no número três, o participante tentava descobrir qual 
brinquedo havia dentro do bolso de número três do avental que nós 
bolsistas vestíamos. 

Figura 15 – Roleta do Museu da Infância

Figura 16 – Avental do Museu da Infância

Fonte: Arquivo Museu da Infância, ano 2012.

Fonte: Arquivo Museu da Infância, 2012.
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A descoberta do brinquedo que estava escondido no bolso pode-
ria ser feita ou pelo formato que o objeto criava no bolso feito de teci-
do, pelo som que produzia, ou também por dicas que dávamos. Depois 
de descobrir que brinquedo estava no bolso do avental, o participante 
falava sobre o brinquedo, se conhecia, qual era o nome, como e onde 
brincava e então demonstrava ao grupo maneiras de brincar com ele. 
Se não conhecesse sugeria um nome e tentaria criar uma brincadeira.

Essa foi uma das maneiras que desenvolvemos para aproximar 
o visitante do acervo protegido dentro da vitrine e consequentemente, 
mudar também o conceito de museu. Alves e Souza (2011, p. 3) escre-
vem sobre a ação de brincar no museu:

Jogando com o acervo os visitantes são convidados e estimulados 
a conhecer e ressignificar os conteúdos ali dispostos através de 
uma nova experiência sensorial: “o toque”. O fato de poder manu-
sear elementos do acervo, os quais, também podem ser elemen-
tos do jogo, já rompe a lógica de “distanciamento” ainda comum 
nos museus mais tradicionais, afinal, geralmente, os quadros, es-
culturas, obras de arte, vitrines da exposição e demais peças dos 
acervos não podem estar ao alcance tátil dos visitantes. Não des-
merecendo essa prática que é realizada com o intuito de evitar 
danos irreparáveis às peças antigas de valor único e as relíquias.

Ao invés de falar, nós perguntávamos e escondíamos o objeto para 
instigar a imaginação e a memória de quem geralmente vinha somente 
para ver e ouvir, e saía com uma experiência mais rica, possibilitando o 
toque, o diálogo, a brincadeira, o aguçamento de todos os sentidos. 

Porém o Museu da Infância não somente espera os visitantes che-
garem até ele. Desde 2012 tem estabelecido o contato frequente com a 
comunidade por meio de projetos de extensão. Seu primeiro projeto de 
extensão surgiu por solicitação dos CRAS de Criciúma/SC. Segundo o 
site da Prefeitura Municipal de Criciúma (2012):

O CRAS é uma unidade pública estatal da política de assistência 
social, de base municipal, localizado em áreas com maiores ín-
dices de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de 
serviços e programas sócio-assistenciais de proteção social bá-
sica as famílias e indivíduos, articulação destes serviços no seu 
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território de abrangência e uma atuação intersetorial na pers-
pectiva de potencializar a proteção social. Seus programas, pro-
jetos, serviços e benefícios destinam-se à população em situação 
de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou 
fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento 
social (discriminações etária, étnicas, de gênero ou por deficiên-
cia, dentre outras).

Após uma visita do CRAS da Próspera ao Museu da Infância, a 
coordenação do CRAS de Criciúma/SC realizou o pedido para que o mu-
seu desenvolvesse atividades em suas unidades. O projeto foi escrito e 
recebeu o título “O Museu da Infância e o CRAS: uma parceria visando 
estabelecer relações entre infância, identidade e memória”. Ele foi pro-
vado no programa institucional de projetos de extensão da UNA HCE 
Edital nº 4/2012 tendo como objetivo geral: 

Promover uma aproximação recíproca entre unidades do CRAS 
de Criciúma e o Museu da Infância, de forma a estabelecer rela-
ções entre as noções de sujeito, identidade e memória, a partir 
do conhecimento do acervo do Museu e da realização de oficinas 
sobre a infância (brinquedos e brincadeiras, contação de histó-
rias), buscando a emancipação tanto individual como coletiva.

Desde então, é escolhida uma unidade do CRAS da região de Cri-
ciúma onde o projeto é desenvolvido por suas bolsistas e a coordenação 
do museu, que realizam oficinas de brincadeiras uma vez por semana 
durante um semestre. No ano de 2013 surgiu a ideia de ampliar essa li-
gação com a comunidade, estabelecendo o contato com as escolas. Para 
isso, em 2014, foi aprovado no programa institucional de projetos de 
extensão da UNA HCE Edital nº 07/2014 projeto de extensão chamado 
“Museu na Escola”. Seu objetivo é:

Organizar um Núcleo Expositivo Itinerante, que eventualmente 
será levado às escolas Municipais de Criciúma (infantil e funda-
mental I), visando apresentar o Museu às crianças, no intuito de 
sensibilizar, aproximar e incluir um público bem maior ao Museu 
da Infância. 
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Assim, o museu vem exercendo suas atividades, atendendo quem 
o visita e visitando quem o recebe, fortalecendo o contato com a co-
munidade e a Universidade. Para quem está apenas observando essas 
ações, pode até equivocadamente pensar que os grupos visitantes e vi-
sitados estão apenas brincando, mas, como ressalta Fortuna (2006): 

O museu é como o jogo: é tanto mais educativo quanto menos 
pretende sê-lo, no sentido da recusa a subordinar-se ao ensino 
de conteúdo específicos em benefício da espontaneidade, cria-
ção, desafio, mas também do rigor, da disciplina e do envolvi-
mento que torna a atividade lúdica uma experiência humana tão 
séria. 

O visitante pode ir ao museu por vários motivos: porque seu 
nome gerou curiosidade, sua temática é inusitada ou de seu interesse, 
por hábito em frequentar espaços culturais, para simplesmente conhe-
cer ou por um momento de lazer. Independentemente do motivo, ele 
está em um espaço de educação não formal12. 

RESULTADOS 

Embora a pesquisa tenha sido mais abrangente do que foi pos-
sível apresentar neste relato, houve um estudo sobre museus, sua fun-
ção social, suas temáticas e em seguida a construção de um histórico 
do Museu da Infância relatando sua origem, ações educativas, criação 
e missão. De forma geral, foram apresentadas as ações e também seus 
projetos de extensão. 

Foi possível perceber que as oficinas revelam e valorizam a me-
mória e o brincar em suas atividades e que existe construção e troca de 
conhecimentos, pois, além de proporcionar o contato com brinquedos 
e brincadeiras pertencentes ao acervo do Museu da Infância, é incen-
tivada a reflexão, o registro das brincadeiras antigas e atuais, de suas 
preferências e de seu cotidiano. 

12 Educação não formal é “qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que se 
realiza fora dos quadros do sistema formal (de ensino) para fornecer determinados tipos 
selecionados de aprendizagem a subgrupos específicos da população, tanto de adultos 
como de crianças” (COOMBS; MANZOOR, p. 23, apud CARVALHO, 2006, p. 117). 
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A partir dos registros sobre as crianças e adolescentes participan-
tes do projeto, é possível saber da importância desses momentos para 
eles, que respondem com alegria, interesse, aceitação e curiosidade so-
bre as atividades do dia, havendo disposição em realizá-las. 

Pela análise dos relatórios e registros fotográficos, foi possível 
perceber que são crianças e adolescentes conhecendo, aprendendo, 
brincando e produzindo artesanalmente brinquedos antigos e não po-
pulares, levando-os a compreender que podem ser equivocadas as crí-
ticas acerca de aspectos da(s) infância(s) atuais, quando adultos a com-
param com outros períodos que parecem mais ricos. 

CONCLUSÕES

Ao finalizar essa incursão ao mundo do Museu da Infância e re-
tomando o objetivo dessa pesquisa que se propõe a investigar sobre o 
museu e suas ações, é possível refletir e constatar que desde o momento 
em que as acadêmicas bolsistas chegam com os brinquedos guardados 
na mala do Museu da Infância, há um exercício realizado pelos partici-
pantes em tentar descobrir que brinquedos trouxeram e as possíveis 
produções e brincadeiras que serão realizadas naquela oficina. São dife-
rentes formas de abordagem de memórias das brincadeiras que conhe-
cem e das que ouviram falar. Durante as oficinas, as responsáveis pela 
ação educativa e as crianças não se limitam somente ao que é proposto, 
criam as próprias brincadeiras, articulando o novo com o antigo, numa 
ação de entrega total ao mundo mágico da brincadeira. 

A experiência de aprender e de brincar acontece de forma es-
pontânea e recíproca nas visitas e ações educativas orientadas, então 
desejamos que esta venha a ser um incentivo à ações e projetos seme-
lhantes tanto em escolas quanto em espaços não formais de educação. 
Ressalta-se a importância desses momentos para as crianças, como 
escreve Reddig (2010, p. 6.) “Esse mundo mágico, que é o mundo da 
brincadeira e do faz-de-conta, contribui para que a infância se consti-
tua, conheça a si mesma, aos outros e às relações que perpassam esse 
universo social.”. 

A conclusão é uma reinvindicação: Que seja garantido o direito de 
viver ao máximo a infância, e estejam eternamente vivas em todo adul-
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to que já foi criança, suas memórias e lembranças, que o tempo passe, 
mas a brincadeira continue; que sejam doces as memórias da infância e 
tragam sorrisos a cada flash de lembrança! 
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Resumo: O presente artigo está inserido dentro do Programa Institucional de Bolsas e Inicia-
ção à Docência (PIBID) do subprojeto de História da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC), e tem por finalidade discutir e analisar a relevância de um bem patrimonial assim 
como a experiência do Pibid para com um bem patrimonial edificado na construção da memó-
ria coletiva urbana, conferindo e legitimando uma construção de identidade paras as pessoas 
que nela se inserem. Anteriormente à questão proposta, estabelecer um contexto sobre o 
curso de História da Universidade e suas ideologias e concepções na formação do profissional 
do historiador. No decorrer do artigo propusemos elucidar as questões que envolvem um bem 
patrimonial, e para isso citamos autores que conhecem muito bem esta temática, tais como 
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INTRODUÇÃO

O curso de História da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC), no município de Criciúma – Santa Catarina, possui em suas di-
ferenciais realizações em viagens de estudo a várias cidades históricas, 
dentre elas Ouro Preto/MG. Além disso, o corpo docente é um prestí-
gio para o curso, pois é composto por doutores e mestres que além de 
atuarem tanto na área das licenciaturas quanto na de graduação, desen-
volvem pesquisas fortalecendo a produção historiográfica da região sul 
catarinense.

O curso na área da licenciatura de História da Unesc propõe de-
senvolver um profissional habilitado ao ensino em escolas da rede pú-
blica e particular. Além da atuação profissional no ensino, o licenciado 
em História é preparado para trabalhar em arquivos históricos munici-
pais e qualificado para realizar e organizar pesquisas na área patrimo-
nial histórica da região.

É com essas características que se insere o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de História na Universidade 
do Extremo Sul Catarinense. O programa é desenvolvido em três unida-
des escolares do município de Criciúma (Escola Municipal de Educa-
ção Fundamental Hercílio Amante, Escola Municipal de Educação Fun-
damental Érico Nonnenmacher e Escola de Educação Básica Sebastião 
Toledo Santos) e conta com a participação de 24 alunos da graduação, 
todos bolsistas de Iniciação à Docência, três professores que atuam na 
orientação dos bolsistas nas respectivas escolas, além do coordenador, 
vice e auxiliares do subprojeto História.

Frente a esta análise, o subprojeto de História do Pibid/Unesc vem 
desenvolvendo capacidades aos seus bolsistas na compreensão acerca 
do patrimônio histórico edificado no município de Criciúma. A questão 
do patrimônio histórico nos dias atuais tem sido discutida em vários se-
tores da sociedade devido à relevância que apresenta para a construção 
da memória coletiva de uma cidade, região ou de uma nação.

Para tanto, a preservação do patrimônio histórico é necessária, 
pois preservar não é somente “guardar uma coisa, um objeto, uma cons-
trução, um miolo histórico de uma grande cidade velha” (LEMOS, 2010, 
p. 29). Com isso, são vastos os aspectos a serem considerados no entor-
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no da preservação de um patrimônio histórico, que vão desde a preser-
vação de uma gravação de depoimento até levantamentos de constru-
ções, visto que eles são considerados a memória coletiva e, sobretudo, a 
identidade de um determinado lugar. Além disso, entende-se que

Devemos, então, de qualquer maneira, garantir a compreensão de 
nossa memória social preservando o que for significativo dentro 
de nosso vasto repertório de elementos componentes do Patri-
mônio Cultural. Essa a justificativa do “por que preservar”. (LE-
MOS, 2010)

Por este prisma, dentro do amplo leque de elementos que com-
põem o patrimônio histórico de uma cidade, destacamos o Centro Cul-
tural Jorge Zanatta, localizado no centro do município de Criciúma – SC, 
já que ele contribui para uma construção histórica e identitária para os 
moradores citadinos, a fim de compreendermos a relevância da memó-
ria de um bem patrimonial2.

PATRIMÔNIO, IDENTIDADE E MEMÓRIA:  
UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

A cidade em que moramos possui vários significados e com eles 
os seus símbolos representativos da memória urbana, e consequente-
mente forma-se um caráter identitário. Com isso, “nenhum elemento 
é independente, revela-se sempre ligado ao seu meio ambiente, à se-
quência de acontecimentos que o determinaram à lembrança de ex-
periências passadas” (LANDIM, 2001, p. 3). Para tanto, um bem pa-
trimonial de uma cidade revela-se importante na construção de uma 
memória coletiva, pois com ele são acrescentadas as lembranças e seus 
significados.

Em paralelo ao pensamento colocado acima, é evidente citar os 
dizeres de Landim (2001, p. 5) a respeito da preservação de um bem 
patrimonial arquitetônico, ou seja, “apesar da importância para a me-
mória urbana das cidades, a preservação do Patrimônio Arquitetônico é 

2 Para uma melhor compreensão sobre o assunto ver o artigo de: GOULART, Michel. Cen-
tro Cultural Jorge Zanatta: história e representações. Tempos Acadêmicos: revista do 
curso de História, Criciúma, Unesc, n. 2, p. 69-74, 2004.
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um assunto extremamente controvertido, pois a cidade tem que ser en-
carada como um artefato, como um bem cultural qualquer de um povo”. 
Sendo que, este artefato a todo o momento se transforma, recria, expan-
de e se renova, pois uma cidade não pode congelar o passado, isto é, o 
patrimônio edificado precisa se recriar nas transformações que compe-
te a uma cidade em constante progresso.

Mas por que preservar um bem patrimonial? Essa é uma indaga-
ção que foi questionada várias vezes durante a experiência da temática 
do patrimônio edificado no Subprojeto História do Pibid na Unesc. E 
nas leituras que foi nos orientada, e em busca de afirmar tal pergunta, 
Lemos (2010) diz que “devemos, então, de qualquer maneira, garantir 
a compreensão de nossa memória social preservando o que for signifi-
cativo dentro de nosso vasto repertório de elementos componentes do 
Patrimônio Cultural”. 

Além disso, selecionarmos o que for significativo para a nossa 
memória exige uma série de levantamentos que se procura entender 
sobre tal bem patrimonial, pois ele confere “um assentimento à nos-
sa posição no mundo, à nossa identidade” (BOSI, 2003, p. 26), para a 
partir daí selecionarmos a autenticidade de um bem arquitetônico na 
construção da memória coletiva. Seguindo esta concepção, a memória 
coletiva é formada por pessoas que se comunicam num espaço urbano 
em constante movimento, no qual se pode dizer que

[...] a memória da cidade é transmitida a partir do cotidiano vi-
vido pelos sujeitos, uma memória contextualizada na relação 
dialética de memórias individuais e memória coletiva concebida 
pelo citadino na interação com as diferentes dimensões de tra-
jetórias singulares: a trajetória pessoal, a trajetória familiar, a 
trajetória do grupo, a trajetória da cidade, do país, etc. (ECKERT, 
2002, p. 81)

Ademais, um bem patrimonial edificado, além de caracterizar 
uma memória coletiva afirmando uma identidade para a cidade, car-
rega uma herança do passado e por isso formulamos aquela pergunta 
citada acima, do por que preservar. Os bens patrimoniais nada mais são 
que os bens culturais representativos de uma sociedade, sendo que “os 
bens culturais [...] que recebemos do passado, vivemos no presente e 
transmitimos às gerações futuras, reúnem-se referenciais identitários, 
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memórias e histórias – suportes preciosos para a formação do cidadão” 
(PELEGRINI, 2009, p. 133).

A história de Criciúma é marcada por uma miscigenação de et-
nias, ou seja, dos diversos grupos culturais que aqui se instalaram, des-
de imigrantes europeus, os próprios indígenas que aqui se situavam e 
grupos africanos que com o tempo são decisivos nas várias memórias 
que remontam o passado do município. Paralelamente, os prédios his-
tóricos também guardam as lembranças do passado. A edificação do 
Centro Cultural Jorge Zanatta, onde se abriga a Fundação Cultural de 
Criciúma (FCC), compõe este elenco de locais que mantêm viva a cultu-
ra local. Para tanto, vale ressaltar a importância do prédio como patri-
mônio cultural edificado, por ser um elemento significativo de um mo-
numento para a cidade. Entende-se aqui como monumento o seguinte 
esclarecimento:

Um monumento é uma estrutura construída por motivos simbó-
licos e/ou comemorativos, mais do que para uma utilização de or-
dem funcional. Os monumentos são geralmente construídos com 
o duplo propósito de comemorar um acontecimento importante, 
ou homenagear uma figura ilustre, e, simultaneamente, criar um 
objecto artístico que aprimorará o aspecto de uma cidade ou lo-
cal. (REIS, 2014)

Assim entendido, o Centro Cultural Jorge Zanatta é um patrimô-
nio e um dos monumentos edificados que dentre os vários do município 
remontam o período do auge da extração do carvão na região carboní-
fera. Foi construído durante a década de 1940 para o funcionamento do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), onde foi instalado 
o primeiro serviço de água tratada da região. Em 1962, passou a ser ad-
ministrado pela Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional e, em 
1964, foi utilizado como cárcere da ditadura militar. Anos depois, o Con-
selho Nacional do Petróleo (CNP) tomou conta do casarão, que passou a 
ser conhecido como “prédio do CNP”. Em 1993, a Fundação Cultural de 
Criciúma criou o Centro Cultural Jorge Zanatta, restaurado em 1996.

Este edifício é considerado Patrimônio Cultural Edificado, e faz 
parte da história da cidade de Criciúma, que possui em sua memória 
tantos outros patrimônios e monumentos que relembram fatos e acon-
tecimentos marcantes em sua trajetória histórica. Dessa forma, conse-
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guimos manter a memória viva de uma cidade. Chamamos assim, de 
memória coletiva, uma vez que não é parte de uma história pessoal res-
trita, mas sim de toda a sociedade criciumense. 

Por este prisma, o patrimônio cultural edificado faz parte do con-
junto dos bens culturais produzidos pela humanidade, já que a sua ar-
quitetura, ou seja, seu bem patrimonial edificado é um testemunho da 
memória histórica sedimentada da sociedade e consequentemente da 
formação da identidade. A ele são atribuídos aspectos da vida dos ho-
mens, não se restringindo apenas àqueles que engendraram a sua ori-
gem, mas sim àqueles que conferiram ao longo do tempo novos usos e 
significados, neste caso, as constantes mudanças administrativas que, 
ao longo da história, como foi citado anteriormente, obteve o Centro 
Cultural Jorge Zanatta.

Com esse entendimento, infere-se que a conscientização da so-
ciedade, independentemente das funções sociais atribuídas, é de fun-
damental importância no sentido de preservação e conservação de um 
bem patrimonial cultural edificado. Isso porque esse bem, monumento 
de valor arquitetônico, carrega sentimentos de gerações, simbolizados 
e perpassados por acontecimentos públicos, fazendo com que a sua 
função histórica seja de crível significância para conferir identidade aos 
elementos vivos pertencentes a um determinado local.

Atribui-se a concepção do patrimônio cultural edificado, em re-
lação ao seu entorno e no espaço ao qual pertence, isto é, a cidade, 
motivos que influenciam os cidadãos a distinguir uma imagem comum 
entre as pessoas de um mesmo grupo, que, ao tornar essa imagem 
pública, salvaguarda a memória, e sobre tal entendimento pode-se 
afirmar com base no que diz Landim (2001, online): “[...] esta imagem 
comum [...] resgatando-a de nossa memória e de gerações anteriores, 
como instrumento de identificação, de ligação, entre os cidadãos e sua 
cidade”.

Com isso, deve-se levar em consideração que o patrimônio cul-
tural edificado, e em específico o Centro Cultural Jorge Zanatta, fruto 
do desenvolvimento de nossa pesquisa, é entendido como uma repre-
sentação edificada da história da cidade de Criciúma, que ao longo do 
tempo foi marcada por demandas sucessivas que a fizeram harmonizar 
os aspectos das relações estabelecidas entre os cidadãos, concebendo 
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memória e identidade coletiva para o pertencimento e aproveitamento 
do patrimônio cultural edificado.

PIBID E O CENTRO CULTURAL JORGE ZANATTA

No decorrer das atividades promovidas pelo “Subprojeto (PIBID) 
– História”, no segundo semestre de 2014 fomos visitar alguns monu-
mentos e patrimônios históricos de Criciúma. O Edifício Jorge Zanatta 
foi um dos que nos chamou atenção, tanto pela bagagem histórica que 
contém, como pelo descuido das autoridades para com este patrimônio 
tão importante para a identidade da nossa cidade. Ao visitá-lo, encon-
tramos as portas fechadas, e o motivo, segundo informações, era porque 
estava passando por uma restauração. 

Ao chegarmos em frente ao Centro Cultural Jorge Zanatta, perce-
bemos que as construções ao seu arredor estão cada vez mais ousadas. 
Os novos edifícios que estão sendo construídos atualmente, ao lado do 
Centro Cultural Jorge Zanatta, descaracterizam um pouco de seu ter-
reno, e em algumas partes o muro da instituição está ruindo, devido à 
retirada de areia no terreno desses novos edifícios, impondo, por vezes, 
a retirada do aspecto natural que deveria ter o patrimônio. Com a ideia 
de que tudo passa por transformações, percebem-se as mudanças que 
isso causa tanto nas pessoas como no mundo. Compreende-se que 

[...] sua história, sua cultura, seu meio de produção, seu estágio 
técnico e tecnológico, a divisão de classes, a luta pelo poder, en-
tre outros fatores, estão espelhados na configuração espacial da 
cidade. As sociedades mudam ao longo da história, assim como 
mudam as condições físicas na superfície do planeta. Essa injun-
ção de história-sociedade e meio físico gera uma diversidade de 
soluções, uma diversidade de formas urbanas. As cidades cons-
troem-se, mudam e diversificam-se por dois vetores: o espacial, 
que corresponde ao território, e o temporal, que corresponde à 
história. (LANDIM, 2001)

Assim, é grande o desafio dos municípios porque, além da ques-
tão administrativa, é necessário um novo posicionamento diante da 
memória e da cultura local. O que resulta desse posicionamento é que 
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na maioria de nossas cidades existe uma prejudicial separação entre as 
políticas urbanas e as políticas de patrimônio. Caso prejudicial, uma vez 
que tanto o patrimônio cultural edificado quanto o imaterial podem ser 
pensados como suportes da memória social de um dado local e, por-
tanto, necessariamente precisam estar inseridos nas legislações muni-
cipais, serem discutidos e, mais do que isso, é fundamental uma atitude 
inovadora por parte dos gestores municipais a respeito da questão. 

São necessárias leis que visem valorizar os patrimônios culturais 
da cidade, não somente de Criciúma, mas dos municípios brasileiros 
em geral, pois todos passam pelo mesmo problema de desvalorização, 
e quando conseguem algo em benefício do bem patrimonial, é porque 
lutaram muitos anos por ele. Portanto, uma dentre outras referências 
da história da cidade de Criciúma, o Centro Cultural Jorge Zanatta, ain-
da pertence ao organismo regulador da extração de minerais, principal 
atividade econômica da cidade do século XX, por meio do carvão.

O prefeito da cidade, na época (2013), Márcio Búrigo, visitou a 
sede do órgão, em Brasília, para solicitar a doação do terreno ao pa-
trimônio da Prefeitura Municipal. A necessidade da transferência do 
imóvel para o Município de Criciúma foi defendida por Búrigo, que en-
fatizou a importância histórica do Centro Cultural Jorge Zanatta para 
a cidade. Márcio Búrigo reforçou a ideia, pois a Fundação Cultural en-
contra-se instalada naquele espaço e não se podem investir recursos 
públicos municipais por pertencer ao patrimônio do DNPM.

Querem desta forma, buscar recursos mediante projetos para res-
taurar o prédio, que atualmente está deteriorado e temem pelas conse-
quências da possível inatividade devido às deficiências estruturais. A 
aprovação da doação vem sendo tratada há meses pelo presidente da 
Fundação Cultural de Criciúma (FCC), Sérgio Luiz Zappelini. O municí-
pio, com a posse do terreno, poderá dar finalidades ainda mais voltadas 
à cultura. Zappelini acalenta a ideia de fazer da casa um grande centro 
cultural, com miniteatro, galeria de arte contemporânea, biblioteca pú-
blica e um espaço dedicado à memória da cidade.

Portanto, pelas informações obtidas junto à prefeitura, descobri-
mos que o Centro Cultural Jorge Zanatta já se encontra em funciona-
mento, mas somente como ponto turístico. Ainda se espera que alguns 
projetos possam sair do papel e venham a funcionar também na prática, 
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isto porque, como mencionado acima, quando se trata de um bem pa-
trimonial, a verba não vem fácil, e encontra uma série de obstáculos, 
fazendo a luta ser longa! 

A esperança é que todas as promessas venham a ser cumpridas, 
a fim de que o Centro Cultural tenha condições de manter viva a iden-
tidade cultural da cidade de Criciúma/SC. Esperamos das autoridades 
um maior empenho nessa questão. Valorizar o bem e manter a memória 
coletiva viva, para que não se perca no tempo sua identidade cultural, 
algo tão importante para todos nós3.

Com isso, o Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência 
possui em uma de suas bases a valorização e a devida competência para a 
formação e iniciação à docência entre a teoria adquirida em sala de aula 
universitária e o ambiente escolar de ensino regular. Um programa com 
projetos relevantes, pois visa dar visibilidade aos cursos de licenciaturas, 
já que nos dias de hoje entende-se que o caminho da educação exige cada 
vez mais do professor por sua capacitação profissional e nas tomadas de 
decisões, além de atitudes governamentais por parte dos órgãos munici-
pais, estaduais e nacionais na valorização da docência. 

Durante os dois semestres do ano de 2014, foram realizadas 
reuniões semanais, ocasião em que foram discutidos vários temas de 
fundamental importância para o nosso crescimento dentro do curso e 
como futuros docentes. Além desses eventos, participamos durante um 
encontro semanal na instituição escolar “Hercílio Amante”, onde fomos 
muito bem recepcionados, tanto pela docência, quanto pelos alunos. Es-
ses momentos em sala de aula foram de fundamental importância para 
o nosso crescimento acadêmico, também como experiência na convi-
vência com os alunos, nos aproximando de nosso futuro ambiente de 
trabalho. 

Durante o período de observação nas escolas credenciadas junto 
ao Programa, nós acadêmicos elaboramos projetos, os quais tinham por 
objetivo inovar e incentivar os alunos a refletirem sobre o conceito de 
história e a valorização dos nossos patrimônios, assim como a preser-
vação de sua história, visto que nos dias atuais estes valores estão se 
perdendo, com o descaso e a falta de responsabilidade do povo e das 
entidades públicas em relação a este tema.

3 Disponível em: <www.criciuma.sc.gov.br>.



Juliana Boeira; Rodrigo Margotti
& Jucilene Plácido102

Ainda mais, foi realizado nesse período um seminário na cidade 
de Itajaí, onde tivemos a oportunidade de participar, aumentando ain-
da mais nossa experiência pibidiana. Além disso, participamos de uma 
palestra com o educador português e reitor da Universidade de Lisboa, 
Antonio Novoa, contribuindo para o nosso crescimento profissional em 
relação à educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que já foi exposto, pode-se concluir que o PIBID tem 
nos oferecido a oportunidade de nos inserirmos, ainda na condição de 
alunos (futuros docentes), em uma real situação de ensino de Histó-
ria, o que normalmente só ocorre nos últimos períodos do curso e o 
que nos tem propiciado a verificação das principais dificuldades en-
frentadas por um professor. A partir disso, o projeto, além de nos ter 
permitido refletir criticamente sobre a prática docente de um profes-
sor de história, também tem nos possibilitado o desenvolvimento de 
competências possíveis de serem adquiridas apenas no exercício da 
profissão.

Afinal, como acadêmicos do curso de História da Unesc, a oportu-
nidade de poder praticar e acompanhar o cotidiano de uma escola ainda 
durante a licenciatura é uma experiência única e relevante para nossa for-
mação. Tal experiência foi assimilada como um momento muito especial 
da formação acadêmica, fazendo-nos perceber que a ligação entre teoria 
e prática deve ser uma constante aprendizagem em nossas vidas.
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Resumo: O objetivo deste estudo foi descrever os efeitos da natação sobre escores de ansie-
dade e depressão em crianças de vulnerabilidade social participantes do Projeto de Extensão 
“Natação para Vida”. A linha de pesquisa intitulada exercícios físicos aquáticos, pertence ao 
grupo de pesquisa em exercícios aquáticos avançados (GPEAA) do curso de educação física/
UNAHCE. Metodologia: Quarenta e duas crianças de ambos os sexos, com idades entre oito e 
doze anos, divididas em grupo controle (n=19) e grupo natação (n=23) participaram do estudo 
conduzido na piscina da Universidade local do curso de Educação Física, nas terças ou quintas-
feiras, durante quatro meses, com frequência semanal de uma vez e duração da sessão de 
quarenta e cinco minutos. Foram aplicados os testes de ansiedade proposto por Cunha (2001), 
e de depressão, segundo Beck (1988). Os resultados sugerem que crianças praticantes de na-
tação apresentam escores de ansiedade (3.1±2.5) e depressão (3.3±2.4) significativamente 
menores a não praticantes (8.7±3.1; 10.5± 3.6), respectivamente. Concluímos, de acordo com 
os resultados, que as atividades desenvolvidas no projeto “Natação Para Vida” pode reduzir 
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níveis de ansiedade e de depressão em crianças na idade escolar. Apontamos articulação po-
sitiva entre graduação, pesquisa e extensão desenvolvidas no projeto.

Palavras-chave: ansiedade; depressão; natação; crianças.

INTRODUÇÃO

Diversos estudos têm investigado a relação entre exercício físico, 
ansiedade e depressão em todas as esferas da população (ANTUNES et 
al., 2005; MELLO et al., 2013). É interessante e ao mesmo tempo moti-
vador saber que a literatura tem apontado resultados satisfatórios na 
qualidade de vida de pessoas acometidas pelos distúrbios supracita-
dos com a prática de exercício físico (CHIDA; STEPTOE, 2008; ARAÚ-
JO; MELLO; LEITE, 2007). Especificamente, crianças com distúrbios de 
ansiedade somada à dificuldade de aprendizado escolar têm sido diag-
nosticadas com uma patologia chamada de transtornos de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH) (FARAONE et al., 2003). Muitas vezes, 
essas crianças apresentam um comportamento inquieto, trocam muito 
de atividades, apresentam problemas de organização escolar e dificul-
dade de manter uma relação de coleguismo com as demais crianças da 
sua idade (BARBOSA; BARBOSA, 2000). Outro fato que merece atenção 
são as perturbações motoras, como falta de equilíbrio, falta de noção de 
tempo e espaço e organização corporal que acometem essas crianças 
(GRAEFF; VAZ, 2006).

Dados epidemiológicos têm apontado uma prevalência de ansie-
dade entre 5,4% e 12,1% em algumas cidades do País (MUNARETTI; 
TERRA, 2007). Infelizmente, em nossa cidade, não há disponibilidade 
desses dados. Sobre depressão, a prevalência em algumas cidades em 
crianças e adolescentes tem ficado em torno 3% e 12%, respectivamen-
te (OLSSON; VON KNORRING, 1999). Em relação aos tratamentos des-
ses distúrbios, a literatura tem sugerido a utilização de antidepressivos 
tricíclicos, medicamentos psicofarmacológicos e hormonais, como tam-
bém a prática de exercícios, que tem sido considerado eficaz como fer-
ramenta coadjuvante no tratamento dessas comorbidades (MINGHELLI 
et al., 2013). 

Positivamente, estudos sugerem que mudanças nos escores de 
ansiedade e depressão são susceptíveis a sessões de exercícios físicos 
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regulares de intensidade moderada a alta, sendo que estímulos de baixa 
intensidade têm se mostrado insuficiente para promover alterações nos 
escores desses distúrbios (CONN, 2010; MEDIDA et al., 2010). Diante 
do presente exposto, formulamos a hipótese de que sessões semanais 
regulares de natação poderiam ajudar a melhorar escores de ansieda-
de de depressão em escolares de vulnerabilidade social. Este projeto 
se justifica pela necessidade de implantar políticas públicas que aju-
dem a reduzir distúrbios de ansiedade e depressão em escolares da re-
gião. Partindo deste pressuposto, o projeto de extensão “Natação para 
Vida” foi implantado na Universidade local e desenvolvido no primeiro 
semestre de 2015. Sendo assim, o objetivo deste artigo é descrever os 
efeitos da prática de natação sobre escores de ansiedade e depressão 
em crianças de vulnerabilidade social inscritas no projeto.

REVISÃO TEÓRICA

	Ansiedade 

Dados sobre transtornos de ansiedade têm apontado que este 
transtorno é o mais prevalente em consultórios psiquiátricos, entretan-
to menos de 30% dos indivíduos que sofrem dele procuram o tratamen-
to (LEWINSOHN et al., 2000).

A ansiedade tem sido definida como um estado emocional transi-
tório, implicando diferenças na capacidade interpessoal de resposta em 
situações estressantes, com repercussões diretas no equilíbrio mental 
do indivíduo (RIBEIRO; KAPCZINSK, 2000). Contudo, a literatura apon-
ta que a ansiedade não significa necessariamente um estado patológico, 
tratando-se de uma emoção básica do ser humano, compreendida como 
um estado fisiológico diagnosticado por componentes cognitivos, somá-
ticos emocionais e comportamentais (PASQUINI; BERARDELLI, 2009). 

Uma das hipóteses da fisiopatologia dos transtornos de ansie-
dade tem sido associada à disfunção no sistema noradrenérgico aco-
metidos por situações de estresse (GRAEFF, 1997). Numa situação de 
estresse aguda, em indivíduos com transtorno de ansiedade, ocorre 
um aumento importante de noradrenalina na fenda sináptica, resul-
tando num aumento da resposta mono simpática exacerbada (KATZ 
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et al., 1996; MARGIS et al., 2003), potencializando sintomas negativos 
de saúde mental. 

Em relação à dopamina, a ansiedade aumenta a liberação e o 
metabolismo deste neurotransmissor no córtex pré-frontal, potencia-
lizando um estado de hipervigilância descompensado (CHARNEY et al., 
1993). Concomitantemente ocorre uma diminuição da função seroto-
ninérgica, resultando em aumento de dopamina, potencializando a hi-
pervigilância, instalando-se assim um ciclo vicioso altamente deletério 
(MARGIS et al., 2003). 

	Depressão

A depressão maior é considerada uma patologia com alta preva-
lência na população geral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
ocorrerá nas próximas duas décadas uma mudança significativa na 
necessidade de saúde da população mundial. O prognóstico para a de-
pressão é que em 2020 ela atingirá a segunda colocação no ranking de 
prevalência de patologias, ficando atrás somente das doenças cardíacas 
(ANTUNES, et al., 2005; MELLO et al., 2013). 

Na infância e adolescência, a depressão apresenta natureza dura-
doura e pervasiva, afetando múltiplas funções, causando significativos 
danos psicossociais. Embora existam resultados pontando que a predo-
minância de sintomas característicos pode mudar com a idade, os prin-
cipais sintomas são as queixas somáticas, irritabilidade, retraimento e 
retardo psicomotor (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994). 

Segundo Goodyer (1996), em aproximadamente 70% dos casos 
de depressão em crianças existem queixas de ansiedade, fobias, hipe-
ratividade, irritabilidade e alterações no sono. Criança depressiva em 
idade escolar tem alguns comportamentos como: a) não ter amigos, 
dizer que os colegas não gostam dela, ou apresentar um apego ex-
clusivo e excessivo a animais (SHAFII; SHAFII, 1992; BRENT, 1993); 
b) ter dificuldade em se divertir, ser pobre de relacionamento com 
seus pares e apresentar baixa autoestima; visualizar-se como estú-
pida, boba ou impopular também pode estar presente no subcons-
ciente da criança (Tabela 1). É importante frisar que os educadores 
são frequentemente os primeiros a perceber as modificações de com-
portamento decorrentes da depressão nas crianças (KASHANI; RO-
SENBERG; REID, 1989).
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Tabela 1 – Sintomas de depressão em crianças escolares 

1 Tristeza, irritabilidade ou tédio

2 Falta de habilidade em se divertir

3 Aparência triste

4 Choro fácil

5 Cansaço

6 Isolamento, com pouco relacionamento com seus amigos

7 Baixa autoestima

8 Declínio ou baixo desempenho escolar

9 Ansiedade de separação

10 Fobias

Fonte: Adaptado de Bahls (2002).

Uma das hipóteses da fisiopatologia para o surgimento da de-
pressão são alterações bioquímicas sobre os níveis sinápticos dos neu-
rotransmissores do sistema monoaminérgico composto por neurônios 
que contêm noradrenalina, serotonina, dopamina e acetilcolina (SCHIL-
DKRAUT, 1965). Juntos, esses neurotransmissores têm efeito na modu-
lação da atividade psicomotora, apetite, sono e provavelmente humor 
(COPPEN; DOOGAN, 1988; POTTER; MANJI, 1993). O desequilíbrio des-
ses neurotransmissores para mais ou para menos tem sido associado 
a quadros de depressão tanto em adultos quanto em crianças (BENY; 
HOMERO; VALLADA, 1999). Entretanto, a causa desse desequilíbrio 
permanece obscura. 

	Natação: efeitos na saúde

A prática de exercício físico, como, por exemplo, a natação, tem 
sido associada à redução dos sintomas de ansiedade e depressão (SU-
GANO; NOMURA, 2000; ZHANG; NI; CHEN, 2014; KRÜGEL et al., 2013). 
Isto pode ser explicado, uma vez que a prática de exercícios propicia 
aumento da liberação de hormônios, como catecolaminas, ACTH, va-
sopressina, B-endorfina, dopamina, serotonina e ativação de recepto-
res específicos, diminuindo a viscosidade sanguínea e propiciando um 
efeito tranquilizante e analgésico após a sessão de esforço (FRAZER; 
CHRISTENSEN; GRIFFITHS, 2005; CHEIK, et al., 2003). 
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Estudos têm demonstrado que a biossíntese de serotonina pode 
ocorrer pelo aumento de seu percursor, o triptofano, no cérebro, in-
fluenciado pelo exercício (WEICKER; STRUDER, 2001). Segundo Kieve 
et al. (2004), níveis sanguíneos elevados de prolactina após a realização 
de exercícios aeróbios têm sido encontrado, potencializando um au-
mento central de serotonina. Fisiologicamente, o efeito da serotonina 
no sistema nervoso central está relacionado à formação de memórias 
com diminuição e equilíbrio das respostas a eventos ameaçadores por 
intervenções de projeções serotoninérgicas, que partem do núcleo da 
rafe para o hipocampo (JOCA; PADOVAN; GUIMARAES, 2003).

É interessante relatar que níveis de ansiedade e depressão são 
mais prevalentes em mulheres (GAZALLE et al., 2004; ALMEIDA-FILHO 
et al., 1997). Uma explicação possível para esses achados sugere que, 
devido à maior frequência das mulheres a consultas médicas e à maior 
adesão a tratamentos de saúde, isto por sua vez conduz a uma maior de-
tecção de casos no sexo feminino (GAZALLE et al., 2004; DOMINGUES; 
NERI, 2009). Apesar de diversos estudos tem apontado os benefícios 
do exercício na melhoria de parâmetros de ansiedade e depressão, en-
tretanto resultados diferentes quanto a prescrição de exercício tem di-
ficultado melhores intervenções (DOMINGUES; NERI, 2009; MOTLet al., 
2005; PENNINX et al., 2002). 

Neste sentido, segundo Werneck et al. (2006), o exercício físico 
para melhoria do humor deve ter caráter aeróbio, não competitivo, de 
intensidade moderada e com uma duração de 20 a 40 minutos. Outro 
autor reporta que é necessário praticar entre 4 a 20 semanas de exer-
cício com intensidade moderada para constatar efeitos substanciais na 
área emocional (GODOY, 2002).

METODOLOGIA

	Desenho do estudo 

Estudo transversal clínico, em crianças de vulnerabilidade social 
praticantes de natação após quatro meses de projeto. Para realização 
do estudo foi aplicado os testes de ansiedade e depressão vinte e quatro 
horas após a última sessão de aula de natação em crianças escolares 
praticantes e não praticantes de natação. 
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	Caracterização da amostra 

Para a realização do estudo, foram recrutadas quarenta e duas 
crianças de ambos os sexos, com idades entre 8 e 12 anos, matriculadas 
em escolas públicas da cidade de Criciúma por critério de conveniência 
não probalística.

	Grupos 

Foram selecionadas para participar do projeto, crianças que nun-
ca realizaram aulas de natação, com indicação média para prática de 
exercícios, e que estavam dispostas voluntariamente a participar das 
aulas de natação. O grupo controle foi composto por 19 crianças e o de 
natação por 23. Como critérios de inclusão foram adotados: a) crian-
ças regularmente matriculadas em escolas públicas; b) que assinaram o 
termo de consentimento esclarecido e voluntário à pesquisa; c) que não 
possuíam nenhuma contraindicação à prática de exercícios em piscina; 
d) que não apresentassem nenhuma patologia.

	Protocolo das aulas de natação 

As crianças foram ensinadas nas aulas de natação partir de exer-
cícios envolvendo adaptação ao meio líquido, propulsão de pernas, 
braços, respiração e coordenação, pautados nos quatros estilos olím-
picos da natação moderna, adaptado de ambas as metodologias, de 
Lima (2006) e Machado (2006). As aulas foram realizadas uma vez por 
semana durante quatro meses. O desenvolvimento das aulas consistia 
(45 minutos) em: a) alongamento dentro da piscina por cinco minutos e 
posteriormente uma atividade recreativa de adaptação ao meio líquido 
por mais cinco minutos. Na sequência, o professor prescrevia de quatro 
a cinco exercícios de aprendizagem de natação com duração de aproxi-
madamente 30 minutos. Nos últimos cinco minutos, as crianças nadam 
livre sem imposição de velocidade e, por fim, alongam.

	Teste aplicado de ansiedade 

Foi utilizado o Inventário de Ansiedade de Beck (IAB) adaptado 
por Cunha (2001), que apresenta bons coeficientes de fidedignidade e 
validade. Esse teste é composto por 21 itens que apresentam informa-
ções descritivas dos sintomas de ansiedade, os quais devem ser ava-
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liados pelo sujeito em referência a si mesmo em razão da gravidade e 
frequência de cada item numa escala de 0 a 3 pontos.

	Teste aplicado de depressão 

Foi utilizado o inventário de depressão de Beck (IDB), que consis-
te em 21 itens referentes à tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, 
falta de satisfação e sensação de culpa, entre outros. O IDB é um ques-
tionário autoaplicável padronizado, descrito por pesquisadores do Cen-
ter for Cognitive Therapy (CCT) como medida de autoavaliação de de-
pressão amplamente utilizada, tanto em pesquisa como na área clínica 
(BECK et al., 1988).

	Tratamento estatístico 

Os dados foram expressos em média e erro-padrão médio e anali-
sados estatisticamente pela análise de variância (ANOVA) two-way, se-
guido pelo teste post hoc Tukey. Para verificar se os dados apresentavam 
distribuição normal foi aplicado o teste Kolmogorov Smirnov. O nível de 
significância estabelecido para o teste estatístico foi de p<0,05. Usou-se 
o SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 17.0 como pacote 
estatístico. 

EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO

Precisamente em dezessete de março de dois mil e quinze, na pis-
cina da universidade local, articulado com o curso de educação física, 
bairro da Juventude e Prefeitura Municipal de Criciúma, foi dado início 
ao projeto “Natação para Vida” com crianças carentes de vulnerabilidade 
social, alunos de escola pública de Criciúma. As aulas do projeto “Natação 
para Vida” têm como objetivo socialização, humanização e civilização das 
crianças, utilizando o esporte natação como ferramenta pedagógica ins-
trutora. As sessões de iniciação à natação foram realizadas uma vez por 
semana com duração de 45 minutos. No total, 67 crianças divididas em 
quatro turmas participaram do projeto, no primeiro semestre de 2015. 
Durante o desenvolvimento do projeto, as crianças, juntamente com alu-
nos do curso de educação física/UNESC, e bolsistas do GPEAA, coorde-
nados pelo professor da disciplina de modalidades aquáticas, tiveram a 
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oportunidade de trocar experiências em prol da melhoria da qualidade 
de vida de todos os integrantes. Primeiramente, as crianças aprenderam 
noções de adaptação ao meio líquido, como locomoção, respiração aquá-
tica e cuidados específicos visando à prevenção de acidentes e afogamen-
tos. Posteriormente, foram ensinadas noções de propulsão de pernas em 
decúbito ventral, lateral e dorsal; propulsão de braços estilo livre, costas, 
peito e borboleta; coordenação de membros e respiração; e, por fim, saí-
das e viradas da natação olímpica. Todos os procedimentos pedagógicos 
foram pautados seguindo as metodologias adaptadas de ambos autores 
(LIMA, 2006; MACHADO; CARVALHO, 2006).

Por sua vez, os estagiários, durante a disciplina de estágio obriga-
tório do curso, tiveram a oportunidade de vivenciar na prática os con-
teúdos trabalhados em sala de aula. Juntamente com o professor, os es-
tagiários lecionaram e colocaram em prática seu aprendizado. “Foi um 
momento enriquecedor, utilizei os materiais pedagógicos como prancha, 
aquatub, tapete mágico e círculo perfeito, que deram um toque especial 
pedagógico nas aulas para as crianças” (acadêmica Danna L, estagiária). 
Outro depoimento: “As crianças adoravam brincar na água. Percebi que 
a natação com ludicidade faz com que as crianças apreendam mais rápi-
do os movimentos subaquáticos” (Luana D, bolsista do projeto). 

Por observação dos estagiários, as crianças estavam menos an-
siosas, mais adaptadas ao meio líquido e realizando os movimentos 
corporais mais corretos. Em conversas com os professores de sala de 
aula, eles relataram melhoras na cognição desses alunos. É de se desta-
car que as crianças do projeto, junto com as aulas de natação, sofreram 
outras intervenções institucionais de ordem pedagógicas, o que, com 
certeza, contribuiu para a melhoria dos aspectos citados. 

Por fim, observamos no final dos quatro meses de projeto, após a 
aplicação dos testes de ansiedade e depressão validados na literatura, 
que as crianças apresentavam sinais clínicos de redução e ansiedade e 
depressão.
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RESULTADOS

Figura 1: Os resultados demonstram uma redução significativa sobre 
escores de ansiedade em crianças praticantes de natação (3.1±2.5) 
em relação ao grupo de não praticantes (8.7±3.1), respectivamente.

Figura 1 – Níveis de ansiedade de crianças em idade escolar 

Linha de base: Resultados expressos em média e erro padrão médio. Grupo controle 
(n=19) e grupo natação (n=23). O * indica diferença significava com p<0.05.

Figura 2: Os resultados demonstram uma redução significativa sobre 
escores de depressão em crianças praticantes de natação (3.3±2.4) 
em relação ao grupo de não praticantes (10.5± 3.6), respectivamente.

Figura 2 – Níveis de depressão de crianças em idade escolar

Linha de base: Resultados expressos em média e erro padrão médio. Grupo controle 
(n=19) e grupo natação (n=23). O * indica diferença significava com p<0.05.
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CONCLUSÃO

Em suma, podemos concluir que o projeto “Nadando para Vida” 
foi eficaz em reduzir escores de ansiedade e depressão em crianças em 
idade escolar. Como diagnóstico clínico, faz-se necessária a colocação 
que os escores encontrados nas crianças de ambos os grupos são es-
cores de nível leve de ansiedade e depressão, de acordo com o DSM IV, 
ficando estas crianças fora do ponto de corte que caracterizam os trans-
tornos de ansiedade e depressão, que necessitem intervenção médica. 
Em outras palavras, estas crianças são consideradas normais.

É de apontar algumas características do projeto a fim de elucidar 
investigações futuras: a) as crianças realizaram aulas de natação uma 
vez por semana apenas; b) a duração do programa foi de quatro meses; 
c) as aulas tinham tempo de quarenta e cinco minutos a sessão; d) essas 
crianças não eram portadoras de nenhuma patologia; f) não foi utiliza-
da nenhuma intervenção farmacológica. Como limitação do estudo não 
foi possível mensurar a intensidade dos exercícios nem tampouco a re-
lação de esforço percebido pelas crianças após as aulas, ficando então, 
um desafio para futuras pesquisas.

Nota: Todos os autores declaram não haver potencial de conflito e afir-
mam que estes dados são experimentais, devendo ser interpretados com muita 
cautela. Destacam a necessidade de uma equipe multidisciplinar para possível 
avanço nas pesquisas. Ressaltam ainda a importância do laudo médico, a fim de 
comprovar os resultados de análise de conduta e perfil dos escolares para carac-
terização dos distúrbios, quando aplicado diretamente na população para fins 
de tratamento.
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Resumo: O presente artigo compartilha de um projeto de extensão da disciplina Estágio IV 
(Estágio em Espaços não Formais de Educação) com seis créditos, do Curso de Artes Visuais 
– Licenciatura/Unesc, que teve como objetivo central a realização de um evento que buscou 
“Intercambiar com os moradores da comunidade Palmeira Alta (Orleans – SC) vivências que 
conduziram ao (re)conhecimento da cultura local e conhecimento das especificidades das di-
ferentes linguagens artístico-culturais”. Na organização do evento foram convidados artistas 
da região para exporem suas produções artísticas. A montagem das exposições se deu em 
diferentes locais, como estufa de fumo, a cantina de vinhos, centro comunitário e residência/
galeria/ateliê do artista da comunidade. Participaram do projeto quatro acadêmicos, três pes-
soas da comunidade, oito professores da Unesc, artistas convidados, Setor Arte e Cultura/Cia 
de Dança Unesc, Ateliê Assisi (50 artistas). Estabeleceu-se um diálogo com Reddig (2015), Vol-
pato (2013), Arslan e Iavelberg (2013), Pereira (2007), Dória (2009) Mendes e Cunha (2001), 
Wissman (2008). Foi possível estabelecer trocas e diálogos acerca da produção de balaios, 
vassouras, vinhos, sucos, artesanato, dança, poesia, teatro, pintura, escultura, culinária, entre 
outros. Concluímos que é possível a universidade se aproximar mais da comunidade, ouvi-la e 
fazer trocas e vivências culturais. 

Palavras-chave: cultura; arte; extensão universitária; comunidade.



Amalhene Baesso Reddig; William Marcos Machado
& Leandro Jung120

INTRODUÇÃO

Tudo o que conhecemos, conhecemos a partir do 
mundo que nos rodeia. A arte estuda o mundo, 
em todas as suas manifestações, e nos restitui 
não somente o modo como vemos, mas também 
o modo como reagimos ao que vemos e o que co-
nhecemos em conseqüência dessa visão. 

Maurice Merleau-Ponty

Neste artigo, apresentamos a experiência resultante de um pro-
jeto de extensão universitária desenvolvido na disciplina Estágio IV 
(Estágio em Espaços Não Formais de Educação), com seis créditos, do 
Curso de Artes Visuais – Licenciatura da Unesc. A execução do projeto 
foi em Palmeira Alta – Orleans/SC, e teve como objetivo central “Inter-
cambiar com os moradores da comunidade Palmeira Alta (Orleans – SC) 
vivências que conduziram ao (re)conhecimento da cultural local e ao 
conhecimento das especificidades das diferentes linguagens artístico-
culturais.

Segundo Reddig (2015, p. 3),:

No grande universo multicultural que é o Campus universitário 
percebemos a necessidade de abrir espaços para o desenvolvi-
mento cultural uma vez que somos todos produtores e consumi-
dores de cultura. Consideramos fundamental a participação e o 
envolvimento de todos, em especial da comunidade. Sendo assim, 
buscamos incentivar a participação dos funcionários, docentes, 
discentes e comunidade na perspectiva de evidenciar suas poten-
cialidades culturais junto aos seres humanos que as ritualiza e 
dinamiza.

Tendo como ponto de partida as linguagens artísticas, como, por 
exemplo, o teatro, a dança, a música e as artes visuais, buscamos com 
a pesquisa de campo encontrar, entre os moradores da comunidade de 
Palmeira Alta, produções relacionadas às linguagens artísticas/artesa-
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nais. Logo no primeiro dia de observação, os moradores nos falaram 
que poderiam propor algo de música e artesanato, muito interessados 
com o projeto, despertaram o interesse por uma apresentação teatral. 
Os espaços destinados para as apresentações artísticas e exposições fo-
ram o centro comunitário, o ateliê/galeria do artista Leandro Jung, a 
cantina, a estufa de fumo e o entorno dos espaços citados.

Destacamos a importância de levar algumas linguagens da arte 
aos moradores da comunidade rural, já que muitas vezes não lhes é 
dada oportunidade de vivenciar tais experiências, como também le-
var pessoas de outras cidades em um ato de ampliação de repertório 
estético. Para tanto, seguem nos próximos capítulos os caminhos que 
trilhamos.

(RE)CONHECENDO LUGARES E PESSOAS

A comunidade de Palmeira Alta está localizada às margens do rio 
Palmeiras, afluente do rio Tubarão, a quatro quilômetros a oeste da es-
trada estadual que liga Orleans à Urussanga, a parte que fica à margem 
direita pertence ao município de Urussanga e a outra margem pertence 
a Orleans, Santa Catarina, Brasil. 

Segundo Cancellier e Mazurana (1989), a comunidade recebeu os 
primeiros colonos em meados de 1900, provenientes da localidade de 
Rio Maior – Urussanga, eram imigrantes que vieram para estender as 
plantações e fixaram moradia. Muitos de seus descendentes ainda re-
sidem em Palmeira Alta e preservam alguns dos valores trazidos pelos 
primeiros imigrantes; quase todas as famílias vivem da fumicultura e de 
culturas paralelas, como milho, feijão, cebola, alho, mandioca, e criam 
gado, porcos e galinhas.

Aos domingos, toda comunidade se reúne no período da manhã 
para celebrar o culto católico. Em seguida se reúnem no centro comu-
nitário para conversar, jogar bingos e roleta. Foi muito importante co-
nhecer a história da comunidade e, a partir disso, pensar em ações para 
que a cultura local fosse (re)significada pelos moradores de Palmeira 
Alta e região. 
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Figura 1 – Vista parcial do espaço e Capela São Martinho, de Palmeira Alta

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.

A comunidade de Palmeira Alta é terra do artista Leandro Jung, 
nascido em 06 de setembro de 1989, em Orleans, Santa Catarina, Brasil. 
Seu ateliê/galeria foi lugar de visitação no evento, onde o artista contou 
aos visitantes um pouco do seu processo artístico.

Figura 2 – Ateliê/Galeria de Leandro Jung

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.
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Neste projeto, foi de muita importância conhecer a comunidade 
nos seus aspectos históricos, sociais, econômicos e religiosos, para pro-
porcionar retornos significativos e experiências com as linguagens da 
arte. Foi diagnosticado, nas visitas de campo, que poucas pessoas têm 
contado com a arte, mesmo tendo um artista na localidade. Seguiremos 
esta conversa no próximo capítulo. 

VIVÊNCIAS CULTURAIS NA COMUNIDADE  
DE PALMEIRA ALTA – ORLEANS (SC):  

PERCORRENDO CAMINHOS… 

Foi montado um evento artístico-cultural envolvendo as pessoas 
em espaços de dança, de teatro, de artes visuais, de artesanato e com a 
cultura de Palmeira Alta, possibilitando trocas de saberes entre artistas 
e moradores da comunidade. O evento, realizado no dia 8 de novembro 
de 2014, das 14 horas às 20 horas, levou o título de “Vivências cultu-
rais na comunidade de Palmeira Alta – Orleans (SC)”. 

Para montarmos o projeto, foi preciso visitar a comunidade a 
fim de conhecer melhor os espaços que poderíamos utilizar no dia do 
evento, e também ter um primeiro contato com a comunidade. Em 14 
de setembro de 2014, passamos o dia em Palmeira Alta, em Orleans, e 
participamos da missa. Em seguida, fomos com toda a comunidade para 
o barracão da igreja, onde eles costumam se encontrar para jogar roleta 
e conversar após o culto religioso. 

Conseguimos então conversar com os moradores e perguntamos 
se eles gostariam que realizássemos o evento na comunidade. Pronta-
mente disseram que sim, e que estavam muito felizes pela nossa escolha 
por aquela região. Outro momento muito interessante foi quando per-
guntamos sobre o que eles gostariam de ver no evento, e rapidamente 
responderam: teatro.

Durante essa conversa, foi possível perceber que entre os mo-
radores havia pessoas que cantam, tocam algum instrumento, tra-
balham com artesanato, entre outras atividades artísticas. Também 
conversamos sobre a gastronomia e os costumes das pessoas, para 
podermos fazer com que a arte dialogasse positivamente com a cul-
tura da região.
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Após essa conversa, muito produtiva, com as pessoas que lá mo-
ram, passamos a visitar os lugares que iriam ser transformados em 
espaços expositivos e espaços de apresentações artísticas. Mas que 
lugares são esses? Na contemporaneidade, a arte não está apenas nos 
museus e galerias, conforme destaca Canton (2009, p. 58): “Lugares fi-
xos, conhecidos ou confortáveis, são trocados por não lugares, lugares 
de passagem, lugares virtuais, lugares que nos impõem outros tipos de 
trocas.”. Dialogando com essa tendência, salão da igreja, estufa de fumo, 
adega de vinhos, o pátio em frente à adega de vinhos, a casa, o atelier e 
a galeria de Leandro Jung, que é morador da região, foram os espaços 
escolhidos para as exposições e apresentações artísticas. 

Buscamos de início conhecer a cultura local e identificar se exis-
tem produções artísticas e/ou artesanais, e perceber se entre os habi-
tantes dessa comunidade havia acesso às diferentes linguagens da arte 
e, ainda, se possuíam um olhar sensível sobre a arte e a cultura. Para 
isso, apoiamo-nos nos apontamentos de Arslan e Iavelberg (2013, p. 
41) quando afirmam:

O interesse em estudar ou apreciar arte surge também pelo rela-
cionamento da linguagem artística. Sem acesso a equipamentos 
culturais, a população pode não desenvolver hábitos, valores, ati-
tudes na relação com a cultura, nem é capaz de construir o olhar 
crítico sobre as produções artísticas.

O universo de conhecimentos que a universidade pode propor-
cionar é ainda maior quando ela está focada no conjunto ensino, pes-
quisa e extensão. E a perspectiva de produção de novos conhecimen-
tos necessariamente abrange a pesquisa, cujos saberes dela advindos 
devem ser partilhados para ajudar a solucionar os problemas enfren-
tados pelas comunidades. E em relação à importância da extensão uni-
versitária, Volpato1  (2012, apud REDDING; PICOLO; VIEIRA, 2015, p. 
69) traz que

1 VOLPATO, Gildo. A extensão universitária e as possibilidades de articulação com o ensino 
e a pesquisa. (2012). Disponível em:<http://www.atribunanet.com/artigo/a-extensao-
universitaria-e-as-possibilidades-de-articulacao-com-o-ensino-e-a-pesquisa-1-80382>. 
Acesso em: 29 jul. 2013.
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[...] extensão é entendida aqui como todas as ações que a uni-
versidade faz no sentido de estabelecer uma via de mão dupla 
com a comunidade, socializando conhecimento para fora de 
seus muros, aprendendo e intervindo nos reais problemas da 
sociedade. 

Além disso, pensando na qualidade de vida das pessoas de Pal-
meira Alta e das de outros locais que estiveram presentes e ativas nesse 
evento Volpato (idem, 2012) afirma que “produzir algo só tem sentido 
se há um destino coletivo para o que é produzido: o de tornar a vida de 
todas as pessoas melhor, mais plena, mais feliz.”. 

Fomos para a comunidade de Palmeira Alta com o projeto de está-
gio a partir de nossos desejos de acadêmicos apaixonados pela arte, pai-
xão esta que sentimos a necessidade de compartilhar com pessoas com 
pouco acesso à arte, sem deixar de atender aos pedidos da comunidade. 
Ferraz e Fusari (2009, p. 18) destacam a relevância da arte na vida do 
sujeito, propondo que “primeiramente, é a importância devida à função 
indispensável que a arte ocupa na vida das pessoas e na sociedade des-
de os primórdios da civilização, o que a torna um dos fatores essenciais 
de humanização.”. Desta forma, buscamos proporcionar aos moradores 
e visitantes da comunidade momentos de encontro com a cultura local 
em diálogo com a arte.

AS LINGUAGENS DA ARTE NO EVENTO  
“VIVÊNCIAS CULTURAIS – PALMEIRA ALTA”

O evento “Vivências Culturais – Palmeira Alta” contou com as 
mais variadas linguagens da arte, presentes nos espaços expositivos e 
espaços de apresentações artísticas. As pessoas que por lá passaram 
contemplaram pinturas, esculturas, fotografias, dança, música, perfor-
mance, teatro, degustaram vinhos, salames e queijos produzidos na 
comunidade. Entendemos que a arte e a cultura são meios de expres-
são e comunicação, e o artista se expressa com sua arte e o especta-
dor pode sentir a obra, causando, ou não, transformação no sujeito e 
na sociedade. Desta forma, concordamos com Zagonel (2008, p. 30) 
quando afirma que
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A arte e a cultura são um meio de expressão humana, um meio 
de comunicação importante. O indivíduo expressa, por meio da 
arte, seus sentimentos, suas angústias, suas alegrias e se sente 
participativo na sociedade na qual está inserido. A arte propor-
ciona atividades que permitem a inclusão, e por isso são meios de 
transformação social.

Figura 3 - Exposição estufa de fumo

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.

A cada lugar que percorremos nos espaços coletivos e mesmo nas 
nossas casas, por meio das mídias, TV, internet e jornal, percebemos 
imagens e experimentamos diversos estímulos visuais, e “todas essas 
formas correspondem a maneiras de interpretar o mundo. São manei-
ras de se integrar ao tempo e ao espaço”, de acordo com Pereira (2007, 
p. 8). E essa visualidade apresentada e criada surge das vivências cultu-
rais dos sujeitos, logo, quando o artista cria, ele “reverbera concepções 
do coletivo” (PEREIRA, 2007, p. 8).

Portanto, trouxemos para expor no evento “Vivências Culturais – 
Palmeira Alta” os alunos do Ateliê Assisi, de Criciúma, coordenado pela 
professora Maria Marlene Milaneze Just, que prestigiaram o evento com 
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a exposição de 160 telas com pinturas que retratavam imagens sacras, 
arquitetura e trabalho no campo. Participaram também, Antônio Eucli-
des De Lorenzi Cancelier, com fotografias de fragmentos da região da 
Palmeira Alta, Ilze De Lorenze Cancelier, com obras abstratas com teci-
dos reciclados, Antonio César de Medeiros (Cezinha), com suas escul-
turas em madeira, Angélica Neumaier, com produções em serigrafia, e 
Leandro Jung, com cerâmicas, pinturas, fotografias e gravuras. Todas as 
obras estiveram em exposição na estufa de fumo, cantina de vinhos e na 
galeria de Leandro Jung.

Atendendo ao pedido dos moradores da comunidade, levamos o 
teatro. Uma linguagem da arte cheia de grandes possibilidades, ele pode 
ser apresentado em diversos lugares, como no próprio teatro, na rua, 
em lugares fechados como lojas, enfim, a gama de espaços que podem 
aceitar uma apresentação teatral é muito ampla, além de ser uma lin-
guagem que pode ser produzida com a participação de poucas ou mui-
tas pessoas, alcançando o público, transformando e modificando pensa-
mentos e costumes. Conforme Dória (2009, p. 17), 

[...] podemos perceber que, sob a mesma designação (teatro), te-
mos muitos significados, muitas vezes até paradoxais. O teatro tan-
to pode ser uma arte eterna que se mantém viva através dos textos 
dos grandes dramaturgos como pode ser uma arte absolutamente 
efêmera que acontece no espetáculo, que a cada dia precisa ser re-
feito pelos atores e nunca é o mesmo. O teatro pode ser uma arte 
coletiva, que depende de muitas pessoas para chegar até a encena-
ção e ao público, mas também uma arte em que o indivíduo está no 
centro do palco, por que antes de tudo, o teatro fala do ser humano, 
das suas paixões e das suas contradições.

Foi então apresentada a peça teatral intitulada “A chegada...”, es-
crita por Leandro Jung e com direção de William Marcos Machado. O 
texto conta, por meio de uma narrativa divertida, a chegada de uma fa-
mília de imigrantes italianos na comunidade. A montagem teatral foi 
feita especialmente para o evento, trazendo a cultura italiana, predomi-
nante na região, como pano de fundo para a história.
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Figura 4 – Peça de teatro “A Chegada”

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.

O evento contou também com a realização da performance “O 
corpo ocupa, o corpo não tem culpa”, de Pauline Silvério de Sá, de Criciú-
ma (SC). A artista (egressa da Unesc – Artes Visuais) pretendeu discutir 
questões particulares da arte contemporânea, aliadas ao conceito de 
aproximação com a vida e o cotidiano, ressalva a questão do corpo-ob-
jeto, de modo a expor questionamentos. Nesse sentido, a artista propõe 
reflexões sobre um corpo que pulsa, ocupa, reivindica, busca a liberda-
de. Os limites da performance, realizada em meio a natureza, criação 
divina e onipresente, muitas vezes é renegada pelo homem.

Figura 5 – Performance “O corpo ocupa, o corpo não tem culpa”

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.
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Sendo uma das linguagens da arte, a música acompanha o ser hu-
mano desde o tempo em que habitava as cavernas. É entendida como 
uma combinação de sons e silêncios, em uma sequência ou várias se-
quências sucessivas e simultâneas que se desenvolvem ao longo de um 
tempo, englobando combinações de elementos sonoros caracterizados 
pela duração, altura, intensidade e timbre, formando uma harmonia, 
com a melodia e o ritmo (NOBRE, 2006).

Podemos pensar na música como uma das principais linguagens 
da arte com a qual o sujeito tem contato. Desde o ventre materno, o su-
jeito já ouve músicas e sons vindo do cotidiano de sua mãe, fazendo da 
arte parte do seu desenvolvimento.

No ventre materno, o bebê escuta sons produzidos pelo corpo de 
sua mãe, criador, e sons do mundo exterior. Após o nascimento, 
passa a identificar os sons dos brinquedos, a voz dos familiares e 
o corpo responde a eles imediatamente com uma gargalhada, um 
choro ou se deslocando em sua direção. Junto com o andar, o nenê 
descobre a dança. Ao imitar as falas ouvidas, dá início à conquista 
das suas próprias falas, e da fala ao canto é um passo. Quem nun-
ca viu uma criança balançando o corpo e balbuciando canções ao 
som da televisão e do rádio? A arte surge com espontaneidade 
junto com todas as descobertas da vida, é parte inerente da exis-
tência. (MENDES; CUNHA, 2001, p. 80)

Podemos reconhecer a importância da linguagem musical no de-
senvolvimento humano simplesmente pelo fato de que, ao contrário 
de outras linguagens, a música está no cotidiano do sujeito, seja numa 
música que toca no rádio, seja na trilha sonora de uma novela, filme ou 
programa de TV, no momento de fazer um bebê dormir com uma canção 
de ninar, em uma festa, em uma celebração. Não importa, a música está 
em todos os lugares.

A música esteve também no projeto Vivências Culturais na Comu-
nidade de Palmeira Alta – Orleans (SC). Colocamos em evidência pes-
soas da comunidade ao convidarmos a jovem Joelma Bianco Schuls que 
nos presenteou interpretando algumas canções, em voz e violão.

A dança é considerada uma linguagem da arte. O povo primiti-
vo iniciou a arte de dançar e a praticava em diferentes ocasiões, para 
agradecer, celebrar, pedir e louvar aos deuses, em casamentos, em mo-
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mentos de alegria ou tristeza e também em homenagem à mãe natu-
reza. Com o passar dos anos, foi se caracterizando de acordo com cada 
sociedade, ganhando elementos de cada cultura, se aprimorando nas 
técnicas. A dança também se utiliza de outras linguagens da arte como a 
música, o teatro, a pintura e a escultura (WISSMANN, 2008).

Um dos momentos mais fortes do evento foi a participação dos 
bailarinos Viviane Candioto e Anderson Felisberto, que nos encantaram 
ao dançar um tango em frente à adega de vinhos, no próprio terreiro, 
momento em que vimos realmente que a arte pode estar em todos os 
lugares.

Figura 6 – Tango

Fonte: Arquivo dos pesquisadores

CONCLUSÃO

Portanto, como se espera de uma Universidade Comunitária, 
trabalhamos para promover o desenvolvimento da percepção/com-
preensão da cultura na comunidade. Conforme sustentado por Volpa-
to (2012, p. 1), as ações que a universidade faz, por meio da extensão, 
estabelece uma via de mão dupla com a comunidade, ou seja, sociali-
zando os conhecimentos, os extensionistas aprendem e ao mesmo tem 
intervêm nos reais problemas da sociedade. Segundo o autor, “Isso é o 
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que difere uma universidade comunitária das demais instituições de 
ensino superior”.

Desenvolver um projeto grandioso como este, em uma comuni-
dade rural, trazendo as mais variadas linguagens da arte para dialogar 
com a comunidade, não foi uma tarefa fácil, entretanto, foi ela cum-
prida com satisfação e muita dedicação da equipe. De início, o projeto 
causou estranheza nas pessoas, por estarmos saindo da zona de con-
forto, saindo da cidade de Criciúma, dos arredores da universidade 
e levando até uma pequena comunidade mais de 200 obras de arte, 
mobilizando mais de 15 artistas, entre pintores, escultores, cantores, 
atores, bailarinos e performers, e reunindo um público de 190 pessoas 
numa tarde de sol e céu azul.

Foi um evento que se cumpriu o dever de extensão comunitária, 
de levar a universidade até a comunidade e modificá-la positivamen-
te. Ainda ecoam na memória os momentos belos e inesquecíveis que o 
evento nos trouxe. O olhar das pessoas ao contemplar as obras de arte 
numa estufa de fumo, a sutileza e a emoção do tango dançado em pleno 
chão de terra, e que mesmo assim não perdeu a beleza; as gargalhadas 
das pessoas assistindo à peça de teatro, os olhares atentos à performan-
ce, a contemplação com as obras do artista local que foi um dos ideali-
zadores do evento em seu ateliê.

As pessoas se envolveram nas apresentações culturais e nos espa-
ços expositivos proporcionados no projeto de extensão “Vivências Cul-
turais na Comunidade Palmeira Alta – Orleans (SC)”, como também com 
a própria natureza da comunidade. Recebemos e-mail e cartas de algu-
mas pessoas que participaram do evento. A seguir, reproduzimos parte 
dessa correspondência, identificando os remetentes pelas letras A a E. 

O participante A escreve: 

Contrariando as previsões meteorológicas que dava como certo 
tempo nublado, chuva de granizo e possível alagamento, a Pal-
meira Alta amanheceu mais bonita. Com o céu azul, sol radiante, 
proporcionando imagens maravilhosas sobre o leito do poluído 
rio Palmeira Alto, refletindo no enxofre e transformando-o em pe-
dras preciosas. As sombras das árvores refletiam sobre a água for-
mando imagens de cada artista que lá esteve. Palmeira Alta mais 
bonita, estava tudo divino: a paisagem, os pássaros cantando, as 
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galinhas nas árvores, os patos e os marrecos na água da lagoa e as-
sim foi. O atelier do artista, a cantina da família, o paiol com todas 
suas obras expostas, a estufa acolhendo as obras sacras que com 
as lágrimas da vó Marlene e do tio Nino proporcionaram a brisa 
que manteve as obras vivas, dando mais colorido ao ambiente. Foi 
assim que a Palmeira Alta amanheceu mais bonita, foi no dia 08 de 
novembro de 2014. 

O participante B ralata: “O que me chamou muito a atenção foi 
uma mostra sem a utilização de cavaletes. Foi utilizado o que o espaço 
oferecia. Tinha objetos na estufa que desconhecia, como o arado, pois não 
tinha vivenciado isto em minha vida, mas por meio da exposição vivenciei 
junto a minha família.” 

O depoimento de C: “Me senti muito bem e fiquei emocionada de 
ver minhas obras expostas na estufa, na igrejinha e na cantina.”

Reafirmamos a importância de valorizar a cultura da comunida-
de, as trocas de experiências e lugares (re)encontros, D diz que: “Achei 
muito bonito o entrosamento da comunidade e o público interagindo e 
participando das atividades. Bom trabalho cultural. Ficava na expecta-
tiva do que viria depois. Além, de encontrar familiares no local, me senti 
em casa.” 

Para E: “Na simplicidade o belo se fez. Nunca tinha visto tanta luz.”
Desta forma, concluímos que é possível proporcionar/vivenciar 

momentos significantes de (re)encontros com a cultura e com a arte 
em espaços nunca antes pensados como espaços de manifestações ar-
tísticas. 
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Resumo: Do ponto de vista de uma Educação capaz de transformar as diversas realidades so-
ciais e individuais do homem, o Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú, desenvolve 
um projeto de extensão denominado “ContArte: Contação de histórias no LATARTE”, em par-
ceria com a Associação Comunitária Beneficente Torre Forte, popularmente conhecida como 
LATARTE, a qual atende crianças e adolescentes em situação de risco social no contraturno 
escolar, desenvolvendo atividades de educação integral alicerçadas na música, na arte e na 
interdisciplinaridade. O “ContArte” concretiza um diálogo entre a academia e a comunidade, 
estabelecendo momentos de troca de experiências e saberes, relacionados à realidade educa-
cional vigente, buscando sempre uma reflexão contínua da teoria com a prática, desenvolven-
do um trabalho paralelo com o LATARTE, com enfoque na literatura, na arte, na alfabetização 
e letramento e no lúdico. Também o Projeto tem a concepção que a Educação é um evento 
capaz de transformar as diversas realidades sociais e individuais do homem e é importante 
constatar que as atuais políticas públicas federais seguem convictas nessa mesma concepção 
de Educação. Dessa forma, faz-se necessário desenvolver projetos de extensão voltados para 
ações e para sujeitos que vivem em situação de risco social, nesse caso, crianças e adolescen-
tes atendidos no LATARTE.

Palavras-chave: arte; lúdico; alfabetização; letramento.
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INTRODUÇÃO

A compreensão, cada vez mais abrangente, que vem se cons-
truindo em nossa sociedade a respeito da infância como uma fase da 
vida dotada de especificidade, com fundamental importância para a 
constituição da identidade humana, tanto do ponto de vista subjetivo 
como social, tem levado os educadores a dedicar um considerável es-
forço para ampliar a compreensão desta fase da vida e estabelecer, em 
consequência, propostas educativas que atendam às necessidades da 
especificidade de ser criança e que orientem a organização de espaços 
educacionais propícios a tal finalidade. 

O ContArte objetiva contribuir para a alfabetização e o letramento 
de crianças e adolescentes e criar situações em que a literatura possa 
colaborar para a horizontalização do universo das crianças, visando à 
consequente formação como sujeitos leitores, capazes de compreender 
seus próprios sentimentos e impulsos, na medida em que se desenvol-
vem como cidadãos. Busca também desenvolver a prática socioeduca-
tiva por meio da arte, no contraturno escolar, contribuindo para o pro-
cesso de construção da cidadania, de modo a evitar que essas crianças 
e adolescentes se exponham a situações de risco social/familiar, tais 
como: aliciamento do/para o tráfico de drogas, agressão doméstica de 
mulher e de criança, pedofilia, pobreza, miséria, subnutrição, doenças, 
desemprego, crianças órfãs e/ou de rua, delinquência, criminalidade, 
prostituição infantil. 

Procuramos ainda estimular a imaginação e a criatividade das 
crianças, trabalhando por meio do lúdico, de forma a cooperar para o 
processo de aprendizagem de maneira prazerosa e significativa. Ou-
trossim, buscou-se que as crianças identificassem e compreendessem o 
quanto que a literatura está inserida em nosso cotidiano.

REVISÃO TEÓRICA 

Historicamente, pensou-se que ser alfabetizado era conhecer as 
letras do alfabeto. Entretanto, ainda que isso seja necessário, não é sufi-
ciente para que as crianças e adolescentes possam compreender a fun-
ção social da escrita e da leitura. A língua não é um mero código para 
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comunicação, constituída de convenções linguísticas. Ela é um fenôme-
no social, estruturado de forma dinâmica e coletiva, reveladora das prá-
ticas sociais em que os diversos textos circulam.

O alfabetismo não se limita pura e simplesmente à posse indivi-
dual de habilidades e conhecimentos; implica também e talvez 
principalmente, um conjunto de práticas sociais associadas com 
a leitura e a escrita, efetivamente exercidas por pessoas em um 
contexto social específico. (SOARES, 1998, p. 10)

Tomar os processos de alfabetização e letramento como possibi-
lidade de ressignificar o mundo e ampliar as vivência e práticas reais, 
por meio da leitura e da produção de textos que revelem a diversida-
de cultural para o centro do debate escolar e acadêmico, possibilita, 
a nosso ver, o exercício de uma ação pedagógica reflexiva diante de 
situações desafiadoras. Esse processo de reflexão, gerado na escola 
sobre e para si mesma, é o que o presente Projeto se propõe, mediati-
zado pelos professores da Associação Comunitária Beneficente Torre 
Forte e pelo IFC-CAM.

No que se refere à importância do Projeto para a formação de 
docentes do IFC, especialmente dos bolsistas do ContArte e do PROEX, 
procurou-se desencadear ações que possibilitassem o conhecimento 
e a análise da realidade da educação não formal, permeando o espaço 
da prática educativa, dialogando sempre com o espaço de formação, 
através de estudos teóricos e práticos, que pudessem fundamentar as 
ações a serem realizadas nos processos de alfabetização na Educação 
Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental. Para tanto, a fun-
damentação teórica está embasada em alguns autores como Soares 
(1998), Ferreiro (1984), Smolka (1989), Chartier e Hebrard (1996), 
entre outros. 

METODOLOGIA

Visando um processo de construção de conhecimentos significa-
tivos às crianças, este Projeto teve como metodologia encontros para 
com os envolvidos, que despertassem curiosidades. Assim, partimos 
sempre de um determinado gênero literário, de modo que em todos os 
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encontros as crianças tivessem a possibilidade de vivenciar o mundo 
literário por meio do teatro, jogos, brincadeiras, contação de histórias, 
músicas, entre outros, de maneira que estimulasse a imaginação, pro-
porcionando interações e trocas de experiências, visando ao desenvol-
vimento do gosto pela leitura, à formação do leitor e ao consequente 
letramento das crianças envolvidas. Quanto à escolha dos textos literá-
rios, Debus (2006) ressalta que

[...] não basta selecionar textos expressivos e entregá-los às 
crianças para que elas se sintam tocadas pela “magia verbal”. O 
que é preciso, verdadeiramente, é criar uma atmosfera de uma 
legítima “oficina poética”, em que a desconstrução do texto seja 
o caminho para novas construções. (DEBUS apud AVERBUCK, 
2006, p. 61)

De acordo com uma linha já praticada pela Associação e pela con-
cepção de educação aqui referenciada – interdisciplinaridade, enfoque 
na arte, processos de interação baseados nos contextos histórico, social, 
educacional e afetivo dos frequentadores do LATARTE – as principais 
metodologias e estratégias para realização das oficinas de contação de 
histórias foram o trabalho dos gêneros literários, produções textuais, 
reescrita de textos, atividades artísticas e lúdicas, brincadeiras do faz 
de conta, dentre outras.

Portanto, durante os oito meses de encontros semanais, com du-
ração de uma hora por turma (no total quatro turmas de crianças com 
7 a 11 anos de idade), buscou-se proporcionar interações e trocas de 
experiências entre as crianças, por intermédio de diversas situações 
lúdicas, com objetivo de estimular o gosto pela leitura, contribuindo 
na formação de leitores, bem como na ampliação dos conhecimen-
tos referentes aos gêneros literários e o consequente letramento das 
crianças.

É importante destacar que a prática deste projeto considerou os 
conhecimentos prévios das crianças, entendendo que elas possuem sa-
beres em relação à leitura e à escrita, e mais: que o processo de ensino 
e aprendizagem só acontece de forma significativa se partirmos desses 
conhecimentos, em busca de ampliá-los, contribuindo para a formação 
de crianças leitoras e emancipadas.
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EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO

No contexto social, político e educacional, o Instituto Federal Ca-
tarinense, Campus Camboriú, em interlocução com o Plano de Desen-
volvimento Institucional/PDI (inclusive no que se refere à Missão do 
IFC), o Projeto Pedagógico Institucional/PPI e as normas institucionais 
que versam sobre extensão vigentes têm por objetivo articular Ensino-
-Pesquisa-Extensão por meio de projetos e possibilitar a ponte com a 
sociedade, atendendo assim às demandas sociais. Em relação à concep-
ção de extensão, de acordo com Plano Nacional de Extensão proposto 
pelo MEC/SESu:

Extensão é entendida como prática acadêmica que interliga a Uni-
versidade nas suas atividades de ensino e pesquisa, com as deman-
das da maioria da população, possibilita a formação do profissio-
nal cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como 
espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo 
para a superação das desigualdades sociais existentes. 

Os pesquisadores devem envolver-se com os problemas locais e 
participar das transformações da comunidade, mudanças essas que são 
facilitadas pelo diálogo e interação com o outro. Por sua vez, o curso de 
Licenciatura em Pedagogia, conforme sua proposta político-pedagógica, 
se compromete em desenvolver programas, projetos e ações de extensão 
voltados aos setores e sujeitos sociais que vivem em situação de risco so-
cial. Destarte, realizamos o projeto do ContArte, ou seja, de contação de 
histórias junto às crianças e adolescentes atendidos na Associação Comu-
nitária Beneficente Torre Forte – LATARTE, localizada no Bairro Monte 
Alegre do município de Camboriú, que atende crianças e adolescentes 
que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade sociais.

RESULTADOS 

Diante de cada encontro, percebemos que as crianças ampliaram 
o seu conhecimento sobre os gêneros literários (enfatizando os autores 
brasileiros), identificando-os em seu cotidiano, compreendendo e pro-
duzindo a estrutura de escrita em cada oficina. Ademais, por meio das 
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diversas propostas lúdicas, diante de uma organização do ambiente dife-
renciada – que descentralizasse o adulto, e tornasse as crianças protago-
nistas do seu processo de aprendizagem – fez com que elas participassem 
ao seu modo de todas as propostas, com muito interesse e entusiasmo, 
de tal modo que foi possível identificar a melhoria da oralidade, da ma-
neira de se expressar, da criatividade, da imaginação e principalmente de 
um olhar crítico reflexivo sobre a realidade. Torna-se importante salien-
tar que, mediante a atividade lúdica, a criança conhece, compreende e 
constrói seus conhecimentos, tornando-se o centro do processo educa-
tivo. Sendo assim, o lúdico contribui no desenvolvimento afetivo, social, 
perceptivo-motor e cognitivo da criança, formando cidadãos autônomos, 
reflexivos, sabendo resolver problemas e principalmente com uma visão 
crítica do mundo que as cerca (DALLABONA; MENDES, 201-?).

Trabalhar de forma interdisciplinar, com estratégias que utilizas-
sem a música, brincadeiras e os jogos, promoveu aprendizagem signifi-
cativa e prazerosa para as crianças, em que a literatura saiu do papel e 
foi para a prática das crianças, provocando a interação entre elas e delas 
com os adultos, contribuindo na troca de experiências, compartilhando 
saberes, reconhecendo que ninguém sabe mais e ninguém sabe menos, 
há saberes diferentes, junto aos quais podemos estar sempre aprenden-
do com o outro. Além do mais, é coerente afirmar que esta interação for-
taleceu os laços de amizades, como também proporcionou descobertas 
de novas parcerias.

No transcorrer dos encontros com as crianças do Latarte, opor-
tunizamos momentos para que elas reelaborassem e transformassem 
os diversos tipos de textos, de forma a olhar um mesmo ponto sob ou-
tros ângulos, indo além da prática de escrita e leitura. E nesse aspecto 
corrobora Gadotti (1982, p. 17) quando ressalta que “o ato de ler é in-
completo sem o ato de escrever. Um não pode existir sem o outro. Ler e 
escrever não apenas palavras, mas ler e escrever a vida, a história”. Por 
essas razões, a literatura infantil apresentada provocou um verdadeiro 
encantamento nas crianças, pois, além de ler e escrever sobre a litera-
tura, elas puderam vivenciá-la, por meio das propostas lúdicas, o que 
tornou, certamente, mais significativo o aprendizado.

O fascínio instigado pelas situações significativas, uma delas a 
própria contação de histórias, contribuiu para o desenvolvimento do 
gosto pela leitura, questão salientada por Abramovich (1989, p. 16) 
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quando diz que “é importante para a formação de qualquer criança ou-
vir muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser lei-
tor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas 
e de compreensão do mundo”, bem como o conhecimento e a reflexão 
sobre os diversos gêneros literários, de forma ainda a percebê-los em 
nosso cotidiano. Em relação à leitura, Mainardes ([s.d.], p. 2) ratifica:

Quando o ser humano experimenta a leitura, ele executa um ato 
de compreender o mundo, pois ler é, antes de tudo, compreender, 
e compreender é ser. Portanto, ler o mundo é assumir-se como 
sujeito da própria história. É ter consciência dos processos que 
interferem na sua existência como ser social e político. 

Desta forma, é considerável afirmar que as práticas educativas 
dos encontros atuaram de forma a contribuir no desenvolvimento in-
telectual, social, crítico-reflexivo e criativo, resultando em uma prática 
transformadora, consequentemente resultando na melhora do rendi-
mento escolar das crianças e, mais do que tudo, com um olhar diferen-
ciado dela mesma sobre sua realidade, tendo a percepção do quanto 
podem modificar tal realidade – fator decisivo para o pleno exercício da 
cidadania e inclusão social.

CONCLUSÕES

Os objetivos preestabelecidos no Projeto foram alcançados devi-
do à parceria construída pela academia e a comunidade, diante deste 
projeto de extensão, desenvolvendo-se de modo significativo, pois pro-
piciou aos agentes o reconhecimento e a reinterpretação da realidade 
sob novos conceitos.

A questão da alfabetização e do letramento esteve intrínseca nas 
propostas. Entendendo que a leitura do mundo vem antes da leitura da 
palavra, conforme a ideia freireana, pode-se afirmar que efetivamente 
aconteceu a articulação entre a realidade das crianças (pois partimos 
do conhecimento de mundo delas), ampliou-se assim seus saberes, de 
modo que isso já se conceitua como letramento. Desta forma, a alfa-
betização e o letramento andaram unidas em prol da constituição dos 
sujeitos como cidadãos leitores não só da palavra, mas do mundo. 
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Por conseguinte, foi possível proporcionar a promoção da educa-
ção de maneira substantivamente qualitativa e integral, por meio desta 
que se caracteriza como uma educação não formal, tendo contribuído 
ainda para a formação do ser humano integral, cidadão, autoconsciente, 
consciente inclusive de sua importância e papéis sociais, emancipado e 
em posse de sua justa autoestima e dignidade.
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Resumo: A trajetória do Arte na Escola - Polo Unesc, projeto de extensão ligado à Unidade 
Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Gradua-
ção, Pesquisa e Extensão da Universidade do Extremo Sul Catarinense (PROPEX/UNESC) acon-
tece a partir de convênio de Cooperação Técnica com o Instituto Arte na Escola (IAE) desde o 
ano 2004. Registramos aqui parte do percurso do projeto e suas ações que estão ligadas ao 
grupo de professores de arte que participam ou já participaram dos encontros de formação 
no Arte na Escola Polo Unesc. Os três eixos norteadores do Instituto para desenvolvimento de 
ações nos Polos são: Educação Continuada, Midiateca e Comunicação. Os quais se configuram 
a partir de três linhas de atuação: Educação Continuada, Oferta de Materiais e o Reconheci-
mento. Nesse sentido, a missão principal do Polo Unesc na região Sul é a implementação e a 
disseminação de ações que contribuam, no âmbito do ensino das artes, para a melhoria da 
educação básica por meio do acesso aos recursos didáticos disponibilizados pelo Instituto em 
parceria com a universidade.

Palavras chave: Arte na Escola - Polo Unesc; extensão universitária; ensino da arte; forma-
ção de professores; recursos midiáticos.

Neste artigo, apresentamos a experiência resultante de um proje-
to de extensão universitária, desenvolvido em Criciúma/SC, que tem o 
propósito de contribuir com a formação continuada de professores de 
arte na perspectiva do que indica o Instituto Arte na Escola (SP). O Arte 
na Escola - Polo Unesc trata-se de um projeto de extensão universitá-
ria diretamente ligado ao Curso de Artes Visuais e à Unidade Acadêmi-
ca de Humanidades, Ciências e Educação, por meio da Pró-Reitoria de 



Amalhene Baesso Reddig
& Silemar Maria de Medeiros da Silva144

Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense. Com o título “Arte na Escola – Polo UNESC”, o artigo que 
aqui apresentamos indica o percurso do projeto e, nesse momento, con-
templa os professores de arte que participam ou já participaram dos 
encontros de formação no Polo - UNESC em sua história.

A memória aqui é algo a ser registrado, trazendo recortes que 
permitem uma escrita reflexiva que vá para além do contar por contar, 
deixando documentada uma história que se constrói no e com o grupo 
de professores de arte da cidade de Criciúma – SC e região. A primeira 
memória a que recorremos é a dos arquivos documentais do Polo, local 
no qual guardamos nossas histórias. Nesse registro consta que a Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense vem atuando junto a Rede Arte 
na Escola (RAE) desde 1993, mas foi somente a partir de abril de 2004 
que foi celebrado o primeiro Convênio de Cooperação Técnica entre a 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e o Instituto Arte na 
Escola (IAE). O Instituto Arte na Escola1 é uma associação civil sem fins 
lucrativos que, desde 1989, qualifica, incentiva e reconhece o ensino 
da arte, por meio da formação continuada de professores da Educação 
Básica. Tem como premissa que a Arte, enquanto objeto do saber, 
desenvolve nos alunos habilidades perceptivas, capacidade reflexiva e 
incentiva a formação de uma consciência crítica, não se limitando à au-
toexpressão e à criatividade. 

A partir da assinatura do convênio, a UNESC passa a ser um novo 
Polo em SC, além dos existentes na UDESC, UFSC, UNIPLAC, UNIVLILLE, 
FURB e na Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior – CCFRJ.

Em 1993, quem assumia os encontros com os professores e pro-
fessoras de arte na FUCRI/UNESC era a professora Inês Furlaneto, a 
qual promovia encontros repletos de novas descobertas, pois a imagem 
móvel apresentada – na época – em fitas VHS eram muito desejadas por 
todos os professores para ampliar o repertório artístico cultural tanto 
de quem ensinava como de quem aprendia. Tínhamos ainda o docu-
mento impresso denominado “Material Instrucional da Videoteca Arte 
na Escola”, que fomentava discussões sobre o conteúdo das fitas.

Desde essa época assumimos como objetivo central auxiliar na 
qualificação dos processos educacionais em arte da região, e para isso 

1 Arte na Escola. Disponível em: <http://artenaescola.org.br/>. Acesso em: 20 set. 2015.
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o Polo estrutura-se, genericamente, em três eixos fundamentais: Edu-
cação Continuada, Midiateca e Comunicação, os quais se configuram a 
partir de três linhas de atuação: Educação Continuada, Oferta de Ma-
teriais e Reconhecimento. Esses eixos – ou linhas de atuação – acima 
citados têm como principal objetivo melhor qualificar os trabalhos dos 
professores de arte das escolas públicas. Para tanto – com o passar do 
tempo – procuramos estreitar as relações com a Secretaria de Educa-
ção do Estado – por meio da Gerência Regional da Educação/GERED, a 
Secretaria Municipal de Educação de Criciúma, Secretaria Municipal de 
Educação de Içara, e promover constantes visitas aos municípios vizi-
nhos, no intuito de nos manter cada vez mais próximos dos professores 
e coordenadores da área de arte. 

A partir de um caminho já percorrido, o ensino da arte se conso-
lida e melhora com as contribuições do Polo na organização dos profis-
sionais em grupos de estudo e de pesquisa, além de oficinas, tudo isso 
porque buscamos sintonia constante – além das já citadas Secretarias 
– com o Curso de Artes Visuais da Unesc, com o Grupo de Pesquisa, En-
sino e Extensão em Educação Estética (GEDEST), o Setor Arte e Cultura 
da Unesc, com o total respaldo do Instituto Arte na Escola, os quais têm 
propiciado significativas trocas de experiências e aparato teórico para 
a discussão contemporânea em arte e educação. Os encontros regionais 
com coordenadoras de outros Polos da Região Sul e no caso dos encon-
tros nacionais, com coordenadores de todo o Brasil, nos dão parâme-
tros sobre o trabalho que estamos desenvolvendo, das dificuldades e 
das conquistas no sentido da troca de experiências e subsídios teóricos 
e metodológicos, para que possamos melhor atuarmos na formação de 
nossos professores de artes.

A história do ensino da arte no Brasil tem se modificado, pois, 
assim como a arte muda, o ensino da arte também muda; com o Polo 
Unesc isso não é diferente. De uma história ligada à presença forte da 
imagem – fixa e móvel/década de 90 – na sala de aula somada à in-
fluência da tecnologia, fomos construindo um percurso que toma o su-
jeito como centro do processo, e o ensino da arte na sua especificida-
de: o que caracteriza a arte na escola? Quais suas reais contribuições 
na formação do sujeito? Que ensino da arte temos e que ensino da arte 
queremos? Essas e outras questões foram norteando nosso trabalho, 
preocupado com ampliar as sonoridades artísticas ouvidas na escola, 
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chamando para que os professores compreendam a importância de 
sua constante nutrição estética. Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 
130) fazem alusão à nutrição estética a partir de uma frase de Picasso, 
o qual afirma “a arte alimenta a própria arte”. Para as autoras, “o ob-
jetivo maior de uma nutrição estética é provocar leituras que possam 
desencadear um aprendizado de arte, ampliando as redes de significa-
ção do fruidor” (ibidem).

Aproximar pessoas, envolver a comunidade e ampliar saberes 
em arte contempla o objetivo central das universidades no sentido de 
articular o ensino, a pesquisa e a extensão, e esse projeto interinstitu-
cional trabalha nos três eixos constantemente. Por isso, ao pensar na 
missão institucional da Unesc “Educar, por meio do ensino, pesquisa e 
extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambien-
te de vida”, nos apoiamos na afirmação de Volpato (2012 (2)) quando 
diz que “produzir algo só tem sentido se há um destino coletivo para o 
que é produzido: o de tornar a vida de todas as pessoas melhor, mais 
plena, mais feliz.”.

O autor acima citado nos esclarece mais sobre extensão univer-
sitária ao afirmar que ela se caracteriza enquanto “todas as ações que 
a universidade faz no sentido de estabelecer uma via de mão dupla 
com a comunidade, socializando conhecimentos para fora de seus 
muros, aprendendo e intervindo nos reais problemas da sociedade” 
(VOLPATO, 2012 (1), p. 1).

Um dos temas norteadoras das ações do Polo Unesc tem sido, 
nos últimos anos – com a coordenação de Silemar Medeiros da Silva e 
Amalhene Baesso Reddig – pensar a Arte e a Cidade. Como sabemos, a 
arte é algo que acompanha o homem desde os tempos mais remotos, 
sua importância se revela na sua própria resistência dentro da histó-
ria. A relação do homem com a arte é de aprendizagem, pois, “desde 
o início da história da humanidade, a arte sempre esteve presente em 
praticamente todas as formações culturais. O homem que desenhou 
um bisão numa caverna pré-histórica teve que aprender de algum 
modo” (BRASIL, 1997, p. 21).

O tema/título da proposta cerca essa relação do homem com o 
espaço em que vive, pois fala de Arte e Cidade e costura um aprender 
sobre arte, ensino da arte, registro e avaliação em arte, cultura, cida-
de, identidade, identidade cultural, ampliação de repertório, espaço 
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expositivo, museus, museu de arte, experiência estética – evidencian-
do o apreciar e o produzir arte, tomando como referência as neces-
sidades dos professores e os direitos das crianças e adolescentes de 
aprender arte.

Para tanto, considerando o eixo Midiateca, propomos ainda a 
apresentação dos DVDs do Polo Arte na Escola/Unesc2, compreenden-
do que a apresentação e divulgação do uso do material – DVDs – nas au-
las de arte, para os professores, possibilita a ampliação de sua nutrição 
estética, subsidiando e qualificando seus trabalhos em sala de aula. Os 
mais de cento e cinquenta títulos dos documentários sobre arte brasi-
leira estão apresentados a partir de uma proposta rizomática que busca 
estabelecer relações nutridas por um material educativo em anexo – um 
caderno informativo para o professor – com propostas de atividades e 
sugestões de como usar o documentário para aprofundar os conteúdos 
que este disponibiliza. Esses materiais, assim como outros oferecidos 
pelo Instituto, caminham na perspectiva da socialização, da ampliação 
de repertório, auxiliando na compreensão da necessidade de tratarmos 
a arte como conhecimento, uma vez que

Tratar a arte como conhecimento é o ponto fundamental e condi-
ção indispensável para esse enfoque do ensino da arte, que vem 
sendo trabalhado há anos por muitos arte-educadores. Ensinar 
arte significa articular três campos conceituais: a criação/produ-
ção, a percepção/análise e o conhecimento da produção artístico-
-estética da humanidade, compreendendo-a histórica e cultural-
mente. (MARTINS; PICOSQUE. GUERRA, 2010, p. 12)

Também realizamos sessões de Vídeo Leitura com a DVDteca 
como fio condutor dos encontros de formação, como subsídio para 
maior e melhor compreensão da arte dentro e fora da escola. As dinâmi-
cas dos encontros de formação passaram por modificações durante sua 
história. Lembramos de um período – 2004 a 2006 – em que as profes-
soras Mirian Plácido e Edite Volpato (2004) e Mirian Plácido e Elizabeth 
Aguiar (2005 e 2006) coordenavam o Polo e realizavam encontros fixos 

2 A DVDteca do Arte na Escola - Polo Unesc contém em seu acervo 130 DVDs e estão 
na Biblioteca Central Prof. Eurico Back à disposição para consultas e empréstimos. Em 
2010/2011 as escolas públicas de todo o Brasil receberam uma caixa com 30 títulos da 
coleção, via Ministério da Educação. 
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na sexta-feira e outros que eram feitos com rodízios de dias para que 
o professor tivesse mais facilidade de negociar suas saídas da escola. 
Eram encontros mensais; num determinado mês eles aconteciam na se-
gunda-feira, em outro, na terça, e assim por diante. Parte dos registros 
do Polo foi escrito pela Professora Maria Isabel Leite, que assumiu a 
Coordenação Pedagógica do Polo no período compreendido entre o ano 
de 2006 e 2008. Com Maria Isabel e Silemar, os encontros aconteciam 
aos sábados e nas terças-feiras, eram encontros quinzenais. A cada tro-
ca de coordenação tínhamos um período de adaptação e mudanças nos 
dias e horários; nos últimos anos (desde 2008 a coordenação geral do 
Polo é feita por Silemar e a coordenação pedagógica por Amalhene), 
os encontros acontecem nas segundas-feiras, no período matutino, com 
o Grupo de Estudos – Turma 1 e no período vespertino com o Grupo 
de Estudos – Turma 2. Costumeiramente nos reunimos para garantir a 
parceria com as secretarias de educação municipal e estadual para que 
os professores de arte possam ser liberados para frequentar o Polo e 
a formação continuada. Assim vamos costurando temáticas de comum 
interesse e garantindo os trabalhos. Os encontros acontecem na Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), com duração de três 
horas, ou seja, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h. 

As mudanças foram ocorrendo buscando ouvir e atender às ne-
cessidades dos professores. Tivemos períodos de maior participação e 
outros em que foram necessárias ações mais efetivas, como a experiên-
cia que tivemos no ano de 2011 e em 2012, com a realização do Circuito 
de Oficinas.

Partindo da perspectiva de que “a arte é uma forma de criação 
de linguagens, [...] toda a linguagem artística é um modo singular de o 
homem refletir – reflexão e reflexo – seu estar-no-mundo”. (MARTINS; 
PICOSQUE; GUERRA, 2010, p. 35). Cabe ao professor de arte buscar 
compreender os caminhos para que possamos melhor usufruir deste 
papel da arte, este papel provocador, este papel que nos leva a fins ar-
tístico-estéticos, uma vez que a arte não responde, pergunta, conforme 
sustenta Luciana Grupelli Loponte em conferência no I Encontro Regio-
nal Sul do Arte na Escola, realizado no Polo – Univille em Joinville – SC, 
em 10/06/2010.

Enquanto professores/formadores, “pretendemos contribuir 
para a formação de cidadãos conhecedores da área de conhecimento 
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em arte e para a melhoria da qualidade da educação escolar artística e 
estética” (FERRAZ, 2010, p. 17). Para tanto, comungando ainda com a 
autora, “é preciso que organizemos nossas propostas de tal modo que a 
arte se mostre significativa na vida das crianças e jovens.” (ibidem). Pro-
pomos, assim, em consonância com a Proposta Curricular do Estado de 
Santa Catarina, a figura do professor/pesquisador no desenvolvimento 
cognitivo [e afetivo/sensível] do aluno, ou seja,

É indispensável que o professor tenha domínio do saber, que bus-
que a ampliação dos conhecimentos de maneira contínua, no que 
diz respeito à história da arte, que desenvolva a reflexão estética 
e as possibilidades de leitura das manifestações artísticas, pes-
quise novas formas de aplicação, enfim deve participar de todo o 
processo artístico. (SANTA CATARINA, 1998, p. 194)

Para melhor nutrir o presente desafio, tomamos como referência, 
entre outros, o livro de Fernando Hernández (2007), que trata de uma 
nova narrativa para a educação, em específico a educação em arte, e traz 
a cultura visual como algo a ser apreendido. Promovemos seminários, 
troca de experiências, viagem de estudos, visita à exposições e equipa-
mentos culturais, participação em eventos científicos, além dos encon-
tros mensais com grupos de estudo e grupos de pesquisa.

O Arte na Escola – Polo UNESC oferece ainda curso de capacitação 
fora da instituição, como o que aconteceu em 2008, em parceria com a 
Gerência Regional do Município de Criciúma, atendendo a aproximada-
mente 60 professores de arte no curso: “Discutindo Currículo em Artes: 
oficina de vídeo leitura com a DVDteca”. Foram encontros que estrei-
taram a aproximação do Polo com os professores da rede estadual de 
ensino na perspectiva da melhoria do ensino da arte. 

Nos últimos anos, nosso desafio e objetivo central têm sido pro-
mover capacitação dos Professores de Arte do Projeto Arte na Escola, 
Polo/Unesc, refletindo sobre a relação Arte e Cidade, e as possibilida-
des de pesquisas em arte e sobre arte em consonância com o acervo da 
DVDteca do Instituto Arte na Escola. Nesses encontros foi possibilitado 
aos professores frequentadores a oportunidade de socializar suas expe-
riências pessoais em arte. Há relatos emocionados e emocionantes, uma 
vez que se percebe o quanto esses professores necessitam falar de suas 
práticas e trocar experiências com outros profissionais da área.
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Das muitas ações do Polo para trabalhar Arte e Cidade, o que 
mais chama professores para os encontros são as visitas a exposições 
de arte e ou produções artístico-culturais de espaços públicos, provo-
cando debates e produção de textos pertinentes (individual e/ou coleti-
vo) – evidenciando os equipamentos culturais e espaços expositivos de 
Criciúma e região. Essa é uma prática que se mantém a cada ano. Nesse 
sentido, propomos visitas aos museus da cidade, organizamos visitas à 
capital – Florianópolis/SC – e à Bienal do Mercosul. Em 2015 fomos à 
10ª Bienal (Porto Alegre – RS).

Um trabalho de formação continuada, desenvolvido pelo Arte na 
Escola – Polo Unesc em fina parceria com o Instituto Arte na Escola3, 
foi a 1ª e 2ª edições do Circuito de Oficinas para Formação de Profes-
sores de Artes do Ensino Básico. O projeto foi aprovado pelos editais 
001/2011 e 004/2012. Em cada circuito foram realizadas seis oficinas 
de arte, com o objetivo de oferecer aos professores de artes subsídios 
para que fortaleçam seus conhecimentos práticos/teóricos da arte e do 
fazer artístico, ampliando seu repertório e suas experiências na exten-
são universitária, buscando melhoria da proficiência do professor de 
arte em sala de aula. As oficinas ocorreram no campus da Unesc, exceto 
a oficina de mosaico, que aconteceu no Parque das Nações4, e todas 
tiveram significativo número de professores participantes. 

O 1º Circuito de Oficinas contemplou seis propostas diferentes, 
sendo elas: 1. Fundamentos da Tapeçaria em Tear: Teoria e Prática; 2. 
Fragmentos da Paisagem: Gravura e Cerâmica; 3. Fotografia; 4. Perfor-
mance; 5. Instalação; e 6. Musicalização na Escola.

No 2º Circuito, procuramos ampliar as linguagens artísticas e 
atender especificidades, no caso, o uso da DVDteca e a relação com o es-
paço expositivo. Desenvolveram-se assim as seguintes oficinas: 1. Livro 
Escultura: Uma Abordagem Poética Pedagógica; 2. Mediação em Espa-
ços Expositivos; 3. Danças Urbanas no Contexto Escolar; 4. Iconografia 
e Cultura Regional Aplicada em Mosaico Cerâmico: Uma Proposta Artís-
tica em Aulas de Artes; 5. A Fotografia em Sala de Aula; 6. DVDteca Arte 
na Escola: Usos e Possibilidades.

3 Projeto I aprovado em 2011 e Projeto II aprovado em 2012 nos Editais 001/2011 e 
004/2012.

4 Parque das Nações. Inaugurado em dia 27 de setembro de 2011, em Criciúma/SC.
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A oficina DVDteca Arte na Escola: Uso e Possibilidades foi uma ofi-
cina desenvolvida pela professora Leila Laís Gonçalves, cujo tema foram 
os DVDs distribuídos pelo MEC, demonstrando-os como instrumentos 
teórico-didáticos para o ensino de arte. Por meio dos vídeos assistidos, 
buscou-se compreender o conceito dos DVDs e conhecer o conteúdo 
metodológico do material educativo, rizomas, conteúdos de arte, assim 
como também ampliar conhecimentos sobre as diversas possibilidades 
do uso do material da DVDteca. 

Tivemos, ainda, o 3º Circuito de Oficinas, vinculado ao Seminá-
rio de Educação, Imaginação e Linguagens Artístico-Cultural – SEILAC 
(em parceria com o GEDEST), o qual mostrou-se um caminho produtivo 
para aprendizagens significativas e com rápida possibilidade de aplica-
ção em aulas de artes. Percebeu-se o grande interesse dos professores 
nesse tipo de trabalho no Polo Unesc. 

Procuramos apresentar essas propostas, não como algo descartá-
vel, aplicável imediatamente e depois esquecido, ao contrário: acredita-
mos que o envolvimento com o fazer (re)signifique ainda mais o pensar 
sobre arte e sobre como ensinar arte. Vamos construindo uma história 
no exercício de acreditar na figura do professor artista, um professor 
pesquisador que vai se envolvendo cada vez mais com o saber arte e 
saber ser professor de arte.

O depoimento da professora Julmara Goulart Sefstrom5, no final 
de uma das oficinas, justifica a importância desses momentos na forma-
ção do professor: 

Encontros como estes me lembram a todo o momento o quanto pre-
ciso aprender mais a cada dia, o quanto é importante a troca com os 

5 A professora frequentadora do Polo Unesc, Julmara Goulart Sefstrom foi vencedora do 
Prêmio Arte na Escola em 2010 com o Projeto “O Ensino de arte e a valorização do agri-
cultor”, desenvolvido na Escola Estadual Básica Ângelo Izé na cidade de Forquilhinha/
SC. Essa professora fez com que o Arte na Escola/Polo Unesc vivenciasse pela primeira 
vez a conquista do Prêmio Arte na Escola Cidadã. Alimentada constantemente de mate-
riais como o Arte br e os DVDs do Arte na Escola para a realização de suas aulas de arte, 
aulas capazes de produzir efeitos transformadores, ela conquista o Prêmio na categoria 
Ensino Fundamental II. Nosso Polo se fortalece, enquanto se transforma, e se sente cada 
vez mais ligado, conectado com outros Polos e por um Instituto que nos acolhe, nos 
alimenta e incentiva a continuarmos. O XI Prêmio Arte na Escola Cidadã foi uma oportu-
nidade de revelar o valor do ensino da arte da nossa região. O que a professora Julmara 
recebe ecoa em todos os professores de arte comprometidos com suas profissões e 
alimenta novos desafios.

http://artenaescola.org.br/premio/projeto.php?id=69937&id_projeto=69944
http://artenaescola.org.br/premio/projeto.php?id=69937&id_projeto=69944
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pares, pois sempre há novidades no âmbito da arte e da educação. 
Além de aprender novidades possíveis de serem levadas aos meus alu-
nos, conheci novos colegas, professores e futuros professores de artes, 
e, com muita alegria, percebo que há muitos profissionais engajados 
na busca pelo ensino de arte de qualidade. Já participei do circuito de 
oficinas do ano passado, o qual contribuiu muito para meu aprendi-
zado, deixando-me com o desejo de querer mais [...]

Muitas experiências foram acontecendo e envolvendo o grupo 
cada vez mais; discussões teóricas foram pontuadas, conceitos cons-
truídos e a ampliação do repertório artístico cultural não foi negligen-
ciada. Em uma dessas experiências tivemos uma Oficina de movie maker 
com o tema: Arte e cidade, e o que alimentou essa oficina foi uma visita 
aos museus criciumenses. Após a visita, que foi acompanhada de cente-
nas de registros fotográficos, o material produzido pelos professores e 
professoras, além da experiência vivida, ficou como material pedagógi-
co para o trabalho em sala de aula. Parte dessa proposta foi apresentada 
em um Encontro Regional do Arte na Escola, em Porto Alegre, na UFRGS. 

A cada ano, o Arte na Escola - Polo Unesc busca, nas necessidades 
dos professores que participam dos grupos de estudo, uma indicação 
para dar andamento aos projetos de formação continuada, pesquisa, ex-
tensão e ampliação de repertório. Em 2011, o Polo atendeu professores, 
estudantes e entusiastas das artes ao longo do ano, tendo em sua pro-
gramação: Grupos de Estudo, Mostra de Cinema, o VI Seminário de Edu-
cação, Imaginação e as Linguagens Artístico-Culturais – SEILAC, Festival 
Unesc em Dança, exposições de arte do Espaço Cultural Unesc, além dos 
Circuitos de Oficina já citados. Como vimos, na história do Polo regis-
tramos participação em evento científico fora da instituição ou mesmo 
quando nos tornamos parceiros na própria Unesc não apenas no caso 
do SEILAC e Mostra de Cinema, mas como aconteceu em junho de 2012, 
no VIII Colóquio Sobre Ensino da Arte. O evento foi uma parceria da 
Associação dos Arte Educadores de Santa Catarina (AAESC) com a Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), realizado no Auditório 
Ruy Hülse da Unesc, em Criciúma - SC. Esta foi a primeira vez que o en-
contro foi realizado fora de Florianópolis, e teve como tema: Ensino da 
Arte e Práticas Educativas, com o objetivo de valorizar o ensino da arte 
no estado de Santa Catarina, visando contribuir para a qualificação dos 
profissionais desta área, bem como buscar o seu interesse. 
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Contar a história dos mais de 20 anos do Arte na Escola - Polo 
Unesc é trazer na memória e no coração uma relação de comprometi-
mento com a qualidade do ensino da arte. Uma relação que o Polo Unesc 
tem se alimentado na parceria com o Instituto Arte na Escola e com os 
professores de artes de Criciúma e região, motivo da existência do Polo. 
Para nutrir as discussões, contamos com um acervo de mais de 250 tí-
tulos de livros e catálogos sobre arte e sobre ensino da arte (disponíveis 
para os professores frequentadores do Polo – Campus da Unesc, Bloco 
Z – sala 1), assim como um acervo de mais de 150 títulos de DVDs como 
parte do acervo da Biblioteca Professor Eurico Back – Unesc. Os livros 
e catálogos servem para pesquisa local e eventualmente com emprésti-
mo a combinar retorno, dependendo das necessidades do planejamen-
to do professor. Sobre a DVDteca, para que o professor tenha acesso ao 
acervo, após o cadastro no Polo, ele recebe uma carteirinha com a qual 
poderá retirar um DVD com um prazo de uma semana para emprésti-
mo (período esse conquistado recentemente, pois vínhamos com uma 
história de empréstimo de 48 horas, tornando-se difícil o uso em sala 
de aula). 

Ao contar a história, acabamos por trazer relatos de experiências 
ou contamos fatos que foram marcando – em específico – os últimos 
anos. Mas, entre as coisas relevantes na história do Polo, marcamos 
também sua relação com a pesquisa. Em um determinado momento, 
o Instituto Arte na Escola começa a investir na pesquisa, lembrando o 
primeiro edital lançado na página do Arte na Escola como desafio aos 
Polos de todo o Brasil para que a pesquisa se faça cada vez mais presen-
te no processo de ensinar e aprender arte. 

E sobre a pesquisa aprovada pelo Instituto, partimos do desejo 
de desenvolver uma pesquisa que viesse a dialogar com anseios e ne-
cessidades do Polo Unesc, ocasião em que surgiu o projeto chamado: 
“Os conteúdos de Arte e sua procedência” (aprovado junto ao Edital Nº 
002-11, Instituto Arte na Escola/2011).

Os Encontros Nacionais promovidos pelo Instituto são momentos 
marcantes que ampliam as relações entre os coordenadores no sentido 
de fomentar as parcerias e para efetivamente nos sentirmos enquan-
to Rede. O apoio das universidades em financiar viagens e estadias 
dos coordenadores tem garantido esses encontros. Os locais reúnem 
coordenadores de norte a sul do País. Fomos para Goiás (2011), Reci-
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fe (2012), Rio de Janeiro (2013). Eram encontros que aconteciam todo 
ano. Atualmente os encontros acontecem intercalados com Encontros 
Regionais, e em 2015 nos reunimos em Manaus. Sobre os Encontros Re-
gionais, participamos em Curitiba (2013) e em Pelotas (2014). 

Os planejamentos anuais do Polo, nos últimos anos, tomaram ru-
mos para além da relação Arte e Cidade. Buscamos, a partir das neces-
sidades pontuadas pelos professores, estreitar a relação com questões 
sobre sustentabilidade e escassez de água no planeta. Sendo assim, op-
tamos no Polo pela utilização do material da Eco Art lançado pela em-
presa Bossano em parceria com o Instituto Arte na Escola. Indicamos 
a Biblioteca Pública Municipal Donatila Borba para ser a instituição a 
receber o livro e as lâminas com a reprodução das obras de arte que 
fizeram parte da exposição na Rio 92. Pedimos como empréstimo esse 
material que ficou na Unesc por oito meses. Realizamos uma grande 
exposição no Espaço Cultural Unesc “Toque de Arte”, no período de 05 
de março a 04 de abril de 2014, e lá desenvolvemos mediações e encon-
tros com professores dos grupos de estudos e visitas guiadas abertas à 
inscrição de escolas da região. 

Outra ação desenvolvida foi o projeto “Sessões de Vídeos de Arte: 
Arte Brasileira”. Utilizamos o cervo da DVDteca e a cada semana, no pe-
ríodo vespertino, às 17 horas, realizamos sessões abertas em frente à 
Biblioteca Central Professor Eurico Back para divulgar e debater ques-
tões sobre os vídeos e o ensino da arte.

A cada final de ano propomos ações contemplando a cultura lo-
cal. Em 2011 visitamos o ateliê do artista plástico Edi Balod, e em 2012 
foi realizado um Piquenique Cultural no pátio da Fundação Cultural 
de Criciúma (centro da cidade). No último encontro de 2013, tivemos 
um Café com Arte no Setor Arte e Cultura, na própria Unesc. Cada vez 
mais sentimos a necessidade de tirar o professor de dentro das qua-
tro paredes e provocá-lo para descobrir outros espaços possíveis de 
atuação com seus alunos. A finalização dos trabalhos do ano de 2014 
aconteceu na Casa da Cultura Neusa Nunes Vieira – centro da cidade 
de Criciúma – onde realizamos o I Sarau Arte na Escola - Polo Unesc 
(Figura 1). Numa mesa redonda debatemos sobre educação, cultura, 
vida, arte, profissão ‘professor de arte’, e cada um trouxe para socia-
lizar a poesia ou música que mais gosta. Avaliar os trabalhos e pro-
cessos do ano num clima descontraído, com um lanche especialmente 
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preparado para o encontro, onde cada um pode simplesmente ser e 
ouvir foi muito importante, uma vez que a cada final de ano sabemos 
que os professores estão verdadeiramente exaustos. Presenteamos a 
equipe de professores com a camiseta do Arte na Escola o que causou 
grande surpresa e contentamento.

Figura 1 – Equipe do Arte na Escola Polo Unesc/2014

Fonte: Acervo do Arte na Escola – Polo Unesc.

Em, 2015 o tema central dos encontros com professores dos gru-
pos de estudos e demais interlocuções do Polo Unesc foi Arte e Vida, 
considerando assim as questões de sustentabilidade solicitadas pelos 
professores. Para falar de escassez de água – tema mega recorrente e 
preocupante nos últimos anos –, poluição, desmatamento, desempre-
go e outras notícias desesperançosas, resolvemos ativar outro processo 
que é Vida. No momento, estamos com a programação sendo desenvol-
vida e os professores também se prontificaram a desenvolver oficinas 
(bordado, caleidoscópio, mandalas de fios, filtro dos sonhos, dentre ou-
tras), e trazer para os encontros suas experiências pessoais o que tem 
enriquecido o processo e provocado a todos para a importância do re-
gistro e sistematização de suas práticas (Figura 2).

É isso mesmo, nós bordamos, pintamos, tecemos e socializamos 
no Polo Unesc!
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Figura 2 – Trabalhos de pintura desenvolvido pelos professores do Polo

Fonte: Acervo do Arte na Escola – Polo Unesc.

Os encontros com os professores de artes potencializam as ativi-
dades dos grupos a partir dos materiais da Midiateca; são momentos 
em que procuramos ouvir os professores sobre suas reais necessida-
des e, sempre que possível, incluímos títulos da DVDteca e documen-
tários do Prêmio Arte na Escola Cidadã. Um exemplo recente do uso 
desses conteúdos teve o meio ambiente como inspiração: partiu dos 
documentários Impressões de Carlos Vergara e A bordadura nas artes 
visuais, do Prêmio Arte na Escola Cidadã, para sensibilizar os professo-
res, que desenvolveram uma produção artística em conjunto (Figuras 3 
e 4). A inspiração veio também do florido geométrico de Beatriz Milha-
zes, disponível no Eco Art, o que inspirou a produção de tiras de tecido 
pintadas e bordadas, que intervêm nos espaços do Arte na Escola Polo 
Unesc. Usando as palavras do pesquisador Arlindo Machado (2008), no 
livro ‘Arte e Mídia’, costumamos afirmar que a arte é produzida com os 
recursos do seu tempo. O celular e a máquina fotográfica digital estão 
aí e temos que fomentar o uso dessa ferramenta. Os DVDs do Arte na 
Escola nos inspiram também para criarmos novos documentários, fa-
lam de arte e suas diferentes linguagens como fotografia, performance, 
desenho, pintura entre outras.



Práticas e Saberes de Extensão – Volume IV 157

Figura 3 – Trabalhos de bordado desenvolvido pelos professores do Polo

Fonte: Acervo do Arte na Escola – Polo Unesc.

Figura 4 – Trabalhos de mandalas de fios desenvolvido  
pelos professores do Polo

Fonte: Acervo do Arte na Escola – Polo Unesc.



Amalhene Baesso Reddig
& Silemar Maria de Medeiros da Silva158

Como nos disse Machado de Assis, “O tempo é um tecido invisível 
em que se pode bordar tudo, uma flor, um pássaro, uma dama, um cas-
telo, um túmulo. Também se pode bordar nada.”.

Ao findar cada ano de trabalho, realizamos avaliação com os pro-
fessores participantes que nos indicam possíveis temas para os próxi-
mos encontros. Planejar ouvindo os professores de arte que atuam nas 
muitas salas de aula da região nos fortalece/desafia e auxilia no pla-
nejamento subsequente. As necessidades de formação dos professores 
são de verdade nosso constante desafio, e por isso precisamos aproxi-
má-los do site6 do Instituto Arte na Escola para percebê-lo como ferra-
menta de apoio para o exercício educacional em arte. Talvez seja como 
afirma a idealizadora e presidente do Instituto Arte na Escola, Evelyn 
Ioschpe (2012), “o professor precisa contar com uma porta de saída da 
‘solidão pedagógica’ em que se encontra e ter acesso a um processo 
de educação continuada em conjunto com seus pares, em que possa ter 
uma interlocução qualificada.”.

Trabalhar com educação nem sempre é fácil. No momento, a pala-
vra é Gratidão. Somos gratas à Universidade por acreditar no potencial 
transformador e manter o Polo em funcionamento, dando todo apoio 
que necessitamos. Somos gratas ao Instituto pela superestrutura do 
site e seus materiais ali disponibilizados e pela provocação de formação 
continuada dos coordenadores dos Polos. Reunir-se com os pares no 
desafio de conhecer as regiões brasileiras e as especificidades e proble-
máticas com o ensino de arte tem sido de extrema relevância para nós 
coordenadoras. 

Por fim, mas não menos relevante, entendemos que apostar na 
possibilidade de bons frutos para o ensino da arte passa pelo que de-
nominamos rede relacional ou rede de afeto, envolvendo professores e 
evidenciando suas práticas educacionais nesse novo momento do ensi-
no da arte, um momento marcado por uma história de conquistas que 
se vinculam cada vez mais com os direitos de aprender e fruir arte dos 
sujeitos com os quais trabalhamos.

6 Instituto Arte na Escola. Disponível em: <http://artenaescola.org.br/>. Acesso em: 10 
set. 2015.
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Resumo: Este artigo pretendeu registrar os caminhos que o projeto de extensão “Curso prepa-
ratório para o Enem da Unesc: possibilidade de ingresso no Ensino Superior” tem percorrido 
desde 2013. Com intuito de qualificar os candidatos da região para a prova do ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio), este projeto teve como objetivo: possibilitar a preparação da comu-



Ana Lúcia Cardoso; Andrea Rabelo Marcelino; Eloisa da Rosa Oliveira;
Diana Lumertz & Diulha Matos de Matos162

nidade de abrangência da Unesc para o exame nacional do ensino médio por meio de um curso 
que aborda as áreas que constituem a prova do Enem, visando, com isso, o ingresso no ensino 
superior com possibilidade de bolsa de estudo. A partir desse objetivo, foram desenvolvidas 
algumas ações com base nos pressupostos de articulação entre pesquisa, ensino e extensão. 
Ao longo do texto, foram relatados aqui a experiência do projeto, os principais desafios e as 
possibilidades de continuidade e expansão que têm se apresentado durante essa trajetória. 

Palavras-chave: Enem; projeto de extensão; ensino superior.

INTRODUÇÃO 

A Unesc tem como missão “Educar, por meio do ensino, pesquisa 
e extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambien-
te de vida”, e um dos caminhos para atingir essa missão é pela inserção 
comunitária, papel este que a UNA HCE assume, sobretudo porque tam-
bém tem uma missão: “Promover políticas de Ensino, Pesquisa e Exten-
são nas áreas de Humanidades, Ciências e Educação, de modo articula-
do e participativo, contribuindo para a emancipação do ser humano e a 
sustentabilidade ambiental”. 

Comprometidos com a missão institucional e também com a Uni-
dade Acadêmica, foi implementado, desde 2013, o projeto de extensão 
e ensino denominado “Curso preparatório para o Enem da Unesc: pos-
sibilidade de ingresso no Ensino Superior”. 

Nesse sentido, definimos como objetivo deste projeto de exten-
são e ensino possibilitar a preparação da comunidade de abrangência 
da Unesc para o exame nacional do ensino médio por meio de um cur-
so que aborda as áreas que constituem a prova do Enem, visando, com 
isso, o ingresso no ensino superior com possibilidade de bolsa de estu-
do. Este texto tem por intenção registrar e divulgar os objetivos, resul-
tados e encaminhamentos que vêm se desdobrando desde o início do 
projeto, a fim de melhor sistematizar os ganhos obtidos com o projeto e 
as possibilidades que se abrem a partir dele. 

Para entender melhor como funciona o processo, é importante 
conhecer como funcionam essas portas de entrada à universidade. Co-
meçando pelo Prouni. Este é um programa de bolsas que objetiva ga-
rantir estudo com bolsa integral ou parcial para pessoas que atendam a 
alguns critérios. Um deles é ter participado do Exame Nacional do En-
sino Médio (ENEM), que, por sua vez, é um exame de caráter individual 
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e voluntário, ofertado anualmente para alunos que ou estão concluin-
do ou já concluíram o Ensino Médio. O exame também é direcionado a 
pessoas que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, aos 
privados de liberdade e aos que estão fora do sistema escolar regular1. 
Os dois programas estão interligados. Logo, quanto melhor for o desem-
penho no exame, maiores as chances de alcançar uma bolsa pelo ProUni 
(Programa Universidade para Todos).

O Enem é o exame nacional que nasceu no ano de 1998, com o 
intuito de medir o nível do Ensino Médio no Brasil. Em 2009, passou a 
ser também um mecanismo de seleção para o ingresso no ensino supe-
rior. Hoje, o exame mobiliza mais de 8,4 milhões de estudantes no País, 
a exemplo do ano de 2015, e é composto por provas que compreendem 
quatro áreas: Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natu-
reza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Reda-
ção, Matemática e suas Tecnologias.

Com a consolidação e a grande adesão ao exame, o Enem passou a 
ser utilizado também como ferramenta para outras formas de ingresso 
na Universidade. A exemplo disso, evidencia-se que algumas universi-
dades federais já consideram a nota do Enem para compor a média do 
candidato na seleção do vestibular. Além disso, programas como o Fies 
(Financiamento Estudantil) também passarão a levar em conta, a partir 
de 2016, a nota da prova do Enem como critério para que o aluno seja 
contemplado pelo financiamento. Assim, a performance do aluno na 
prova objetiva e redação, bem como a média alcançada, são pré-requisi-
tos básicos para o acesso a vagas e bolsas na universidade. Desse modo, 
tornou-se indiscutível a abrangência do exame no País e a relevância de 
um bom desempenho nessa prova para acessar o ensino superior no 
Brasil. 

Frente a essa constatação, a Unesc em parceria com a UNA-HCE 
entende que precisa qualificar a comunidade em seu entorno para que 
possam participar do exame de modo competitivo. Preparando melhor 

1 Podem fazer o Enem: alunos que estão concluindo ou concluintes do Ensino Médio (Re-
gular, EJA), Profissionalizante. E também pessoas que não concluíram o Ensino Médio 
em idade apropriada, aos privados de liberdade e aos que estão fora do sistema escolar 
regular (neste caso poderão, se atenderem aos critérios mínimos para receber diploma 
de conclusão do Ensino Médio) com os seguintes critérios básicos: ter mais de 18 anos 
antes de ter feito a prova do Enem; ter concluído o ensino fundamental, ter um número 
mínimo de 450 pontos nas quatro áreas de conhecimento e ter feito 500 pontos na 
redação do Enem.
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os alunos para realizarem essa prova, estaremos, consequentemente, 
cumprindo nossa missão de mudar a realidade social de nossa comuni-
dade. Contudo, percebemos que ainda há um desconhecimento da so-
ciedade em relação a todo esse processo que envolve o Enem, sobretudo 
no sentido de entendê-lo como uma condição para acessar as bolsas 
de estudo no ensino superior2. Tal dificuldade se apresentou como a 
problemática inicial que impulsionou a realização deste projeto, pois se 
entendeu a partir daí a importância de atender a essa demanda e prepa-
rar melhor os estudantes da região, para que eles possam ter acesso ao 
ensino superior e, com isso, alavancar suas carreiras a ponto de mudar 
suas posições na sociedade. 

A partir daí, delimitou-se o objetivo central do projeto: 

Possibilitar a preparação da comunidade de abrangência da 
Unesc para o exame nacional do ensino médio por meio de um 
curso que abordará as áreas que constituem a prova do Enem, vi-
sando ao ingresso no ensino superior com possibilidade de bolsa 
de estudo.

Entendida a relevância do projeto diante da problemática apre-
sentada, a seguir, iremos discorrer brevemente sobre as discussões que 
dão ensejo à abordagem do projeto e o modo como ele tem sido aplica-
do ao longo desses três anos. 

DA PERSPECTIVA DO PROJETO:  
TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO

No livro “Universidade: Torre ou Sino”, o autor Luiz Síveres faz 
uma interessante metáfora sobre o verdadeiro papel de uma universi-

2 Para se candidatar às bolsas do Prouni, as pessoas deverão atender a alguns requisitos: 
a) ter tido uma pontuação de pelo menos 450 pontos no último Enem e não ter zerado 
a prova de redação; b) ter renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo (bolsa inte-
gral) ou três salários mínimos (bolsa parcial); c) não possuir curso de graduação; d) ter 
cursado o ensino médio completo em escola pública; e) ter cursado o ensino médio 
completo em escola privada, desde que na condição de bolsista integral; f) ser pessoa 
com deficiência; g) ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do ma-
gistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente de instituição 
pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura, normal superior 
ou pedagogia.
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dade frente às suas políticas de extensão. Afinal, somos torre ou sino?, 
pergunta o autor. A torre se eleva na construção, imponente, chama 
atenção, mas, sozinha, é imóvel e só surtirá efeito, portanto, aos olhos 
que passarem por ela. Já o sino ecoa pelas redondezas à medida que 
aqueles que estão cuidando da torre dedicam-se às badaladas periódi-
cas. A metáfora e a pergunta retórica trazem reflexões sobre a conhe-
cida tríade indissociável: ensino-pesquisa-extensão. É preciso ser mais 
que torre e mais que sino para que haja o processo completo, necessita-
-se de uma articulação entre ambos: torre e sino. Ou seja, indiscutivel-
mente, ensino, pesquisa e extensão precisam andar juntos nos esforços 
acadêmicos contemporâneos. 

O trabalho com ensino e pesquisa sempre andaram juntos no es-
paço universitário, no entanto, o empenho para que a extensão andasse 
lado a lado com essas duas correntes (ensino e pesquisa) aumentou a 
partir da Constituição de 1988, que trouxe os princípios de indissocia-
bilidade e de autonomia universitária. O artigo 207 dispõe: “As univer-
sidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). 

Mais tarde, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação veio 
enfatizar essa proposta pedindo a flexibilidade dos currículos com vis-
tas às realidades e peculiaridades tão variadas em nosso país. Antes dis-
so, as iniciativas de extensão ocorriam de modo isolado e, ainda assim, 
reforçavam a prioridade pela pesquisa científica. 

Hoje, a Política de Extensão da Unesc, bem como a sua missão, re-
força a tríade indissociável – ensino, pesquisa e extensão – que deve ser 
considerada um tripé basilar por todas as ações desenvolvidas pela Uni-
versidade e tratada de modo igualitário. Nessa direção, Silvio Paulo Bo-
tomé reforça dizendo que a universidade está necessariamente ligada à 
produção de conhecimento e deve ser responsável não só por produzi-
-lo, mas, sobretudo, por revelar e tornar esse conhecimento acessível a 
um maior número de pessoas (BOTOMÉ, 1996). Assim, todo e qualquer 
projeto que preze por essa abordagem precisa partir dessa necessidade 
de harmonia entre as três esferas mencionadas, a fim de ser sino e não 
apenas torre, como disse Síveres (2006). 

A extensão universitária possibilita a formação do profissional 
como cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como 
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espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a 
superação das desigualdades sociais existentes na atualidade. A exten-
são é, portanto, o processo educativo, cultural e científico que articula o 
ensino à pesquisa, de forma indissociável e viabiliza a relação transfor-
madora entre universidade e sociedade. A extensão na Unesc, com base 
na Resolução n. 9/2015,

[...] é assumida como dimensão que proporciona aos docentes 
e discentes o contato com a realidade social, favorecendo a re-
troalimentação do ensino e da pesquisa. Poderá ser entendida 
enquanto serviços que a Universidade presta à sociedade, geran-
do alternativas de ação que atendam às expectativas e problemá-
ticas da população e, ainda, ser um espaço fértil para o exercício e 
a conquista da emancipação crítica, tanto da comunidade acadê-
mica quanto da sociedade.

O entendimento de extensão adotado pelo PROEXT (2015, [s.p.]) 
evidencia a extensão como

Processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e polí-
tico que promove a interação transformadora entre a univer-
sidade e outros setores da sociedade, mediada por alunos de 
graduação orientados por um ou mais professores, dentro do 
princípio constitucional da indissociabilidade com o Ensino e 
a Pesquisa.

Diante desses pressupostos que marcam nosso olhar para a ideia 
de extensão é que o “Curso preparatório para o Enem da Unesc: possibi-
lidade de ingresso no Ensino Superior” tomou forma e tem conquistado 
espaço e identidade nos últimos anos. 

DOS CAMINHOS TOMADOS PELO PROJETO: 
REALIZAÇÕES E DESAFIOS

Primeiramente, formou-se a equipe de docentes que executou o 
curso. Ela foi composta por professores da Unesc e também professo-
res do colégio Unesc, que esteve em parceria contínua com o projeto. 
Depois de planejadas as aulas conforme as especificidades de cada dis-
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ciplina, e levando em consideração o caráter interdisciplinar do Enem, 
colocou-se em prática a primeira amostra do curso preparatório. 

O curso aconteceu no formato de aulões independentes e de cur-
so intensivo com duração de cinco encontros, contabilizando 20horas/
aulas. Nesse primeiro momento, as aulas ocorreram nas dependências 
da Unesc, onde foram abordados temas relativos a cada área/discipli-
na do Enem. Essas aulas foram oferecidas nos períodos matutino (aos 
sábados), vespertino e noturno (durante a semana), conforme escolha 
dos candidatos quanto às vagas disponibilizadas. Nessa primeira amos-
tra, formaram-se três turmas. Esse processo se repetiu nos dois anos, 
2013 e 2014. 

Num segundo momento, como inovação, no ano de 2015 o curso 
foi realizado também no formato itinerante. Desse modo, ofertamos o 
curso em alguns municípios da AMREC e AMESC (Forquilhinha, Içara, 
Sombrio, Araranguá e Urussanga). As inscrições foram feitas pela in-
ternet e tivemos um número considerável de adesão. No formato itine-
rante, foram oferecidos cerca de dois encontros a cada município. Em 
cada encontro, eles tiveram aulas sobre três áreas diferentes. As escolas 
puderam escolher as disciplinas que os alunos gostariam que fossem 
contempladas nas aulas. Assim, os municípios receberam aulas de acor-
do com suas demandas. 

Além disso, quanto ao público, cabe dizer que o curso tem sido 
destinado às pessoas de todo o extremo sul catarinense que estejam 
inscritas no Enem do ano que ocorre o curso e que se encontrem nas se-
guintes situações: a) que já concluíram o ensino médio, b) que não con-
cluíram o ensino médio, c) que estão cursando o ensino médio. No caso 
da letra a, para se inscrever, a pessoa deverá ter concluído todo o ensino 
médio em escola da rede pública ou na rede particular com bolsa inte-
gral. E, no caso da letra c, os interessados deverão estar matriculados no 
3ºano do ensino médio e ter estudado todo o ensino médio em escola 
pública ou particular com bolsa integral. As pessoas devem apresentar 
comprovante de inscrição no Enem do ano em que está acontecendo o 
curso para participarem gratuitamente, exceto no caso dos aulões itine-
rantes, em que os alunos apenas se inscreveram pela internet e assina-
ram lista de presença. 
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CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 2013

Nesta primeira etapa de realização do Curso Preparatório, bus-
cou-se a parceria da Coordenação Pedagógica e dos professores do 
Colégio Unesc, pois eles já tinham a experiência em curso prepara-
tório para o Enem com os seus alunos do terceirão. Assim sendo, o 
curso foi pensado e planejado dividindo-o em cinco turmas, com as 
aulas referentes às áreas de conhecimento do Enem. Foram trabalha-
das duas disciplinas por encontros, sendo que, no final, os professores 
realizavam um sorteio de camisetas para os presentes que acertavam 
algumas questões dos conteúdos trabalhados durante o encontro. Os 
alunos poderiam fazer suas inscrições pelo site da instituição, optan-
do por escolher nos sábados pela manhã ou segunda-feira (tarde e 
noite). Tivemos um total de 400 alunos inscritos com uma média de 
participação nos encontros de 289. Percebemos que, para o segundo 
semestre, muitos dos alunos que frequentaram o primeiro semestre 
fizeram vestibular de inverno e ingressaram na universidade. No se-
gundo semestre de 2013, nos meses de agosto, setembro e outubro, os 
aulões aconteceram no mesmo formato, nos espaços da instituição e 
nos mesmos horários. 

O último encontro foi realizado com todas as turmas participan-
tes no espaço da Associação da Unesc, para o qual foram convidados os 
Coordenadores de todos os cursos de licenciatura e também a Coorde-
nadora Geral do Colégio Unesc, a fim de fortalecer os vínculos para mais 
uma etapa na vida de cada adolescente.

CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 2014

Ao iniciar o ano de 2014, foram realizadas reuniões com a equipe 
do Curso, a fim de pensar e (re)planejar o ano letivo. O curso foi dividido 
em três turmas, uma no período vespertino, uma no período noturno e 
outra no período matutino. Nas turmas do período vespertino e notur-
no, as aulas aconteciam na terça-feira. Já na turma do período matutino 
as aulas aconteciam aos sábados. Deve-se deixar claro que no sábado os 
alunos se dividiam em duas turmas, em um primeiro momento assis-
tiam uma disciplina e após o intervalo os professores faziam a troca de 
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turmas. Foram contabilizados 22 encontros com as disciplinas relacio-
nadas às áreas de conhecimento do Enem. 

A média de participação dos alunos por aula no período vesper-
tino foi de 36 alunos. Já no período noturno, a média de alunos por en-
contros foi de 51 alunos. Aos sábados pela manhã, a média de partici-
pantes foi de 103 alunos.

Nesse ano, durante essa edição, tivemos a participação de alunos 
de diversas escolas da região sul de Santa Catarina totalizando 109 es-
colas, sendo 24 escolas de Criciúma e as demais de municípios vizinhos 
como: Araranguá, Sombrio, Santa Rosa do Sul, Praia Grande, Urussanga, 
Içara, Forquilhinha, Siderópolis e Nova Veneza.

No último encontro foi realizado um aulão para todos os partici-
pantes do curso no auditório Ruy Hülse, localizado no espaço da Unesc; 
nesse dia houve também a apresentação e esclarecimentos sobre as po-
líticas de entrada para a universidade.

CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 2015/1

Ao iniciar o ano de 2015, durante as reuniões para planejamento, 
sentiu-se a necessidade de buscar novas parcerias dentro da institui-
ção para que pudéssemos divulgar e fortalecer ainda mais o nosso Cur-
so Preparatório. Foi então que a equipe se fortaleceu ainda mais para 
atender aos novos alunos. Assim sendo, as inscrições aconteceram via 
online, e posteriormente o curso foi dividido em onze turmas, devido 
à grande procura. Organizamos então duas turmas no período vesper-
tino, as quais os alunos do Colégio Unesc tiveram a oportunidade de 
frequentar. Quatro turmas no período noturno e cinco no período ma-
tutino aos sábados. Nas turmas do período vespertino e noturno, as au-
las aconteceram nas segundas-feiras. Já na turma do período matutino 
as aulas aconteciam nos sábados. Deve-se deixar claro que em todas 
as onze turmas, em um primeiro momento, os alunos assistiam uma 
disciplina e após o intervalo os professores faziam a troca de turmas. 
Totalizando 18 encontros distribuídos com as seguintes disciplinas: 
Matemática, Redação, História, Física, Atualidades, Linguagens, Biolo-
gia, Química e Geografia.
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Destacamos que no período vespertino a média de alunos por 
encontro foi de 91 alunos e no período noturno foi 184 alunos. E no 
período matutino aos sábados, a média de participação de alunos por 
encontro foi de 201 alunos.

Durante essa edição, tivemos a participação de alunos de diver-
sas escolas da região, totalizando 129 escolas sendo 29 de Criciúma e 
as demais divididas entre os municípios de Timbé do Sul, Praia Gran-
de, São João do Sul, Sombrio, Araranguá, Praia da Gaivota, Meleiro, 
Turvo, Forquilhinha, Nova Veneza, Urussanga, Siderópolis, Içara e Co-
cal do Sul.

Nessa edição do Curso, os participantes receberam uma camiseta 
com o slogan “Unesc, você muda o mundo muda”, além de pastas, lápis 
e flyers da instituição.

Ao final de cada aula, os professores organizaram perguntas para 
as turmas sobre o tema trabalhado durante a aula e quem acertava re-
cebia brindes da instituição, além de no último encontro concorrerem 
a dois notebooks para aqueles alunos que frequentaram a todos os en-
contros, a fim de valorizá-los.

No último encontro ainda os participantes tiveram a oportunida-
de de realizar a visita orientada pelos espaços da instituição.

CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 2015/2

No segundo semestre de 2015, foi lançado o desafio de realizar o 
Enem Itinerante. Novas reuniões de planejamento e organização, bus-
cando novas parcerias. Agora, com as escolas estaduais de municípios 
vizinhos. Após vários contatos via GERED e também com diretores das 
escolas, foi possível a realização em um novo formato. Desta forma, o cur-
so foi disponibilizado para alguns municípios. Usamos como critério de 
escolha as participações dos alunos no curso preparatório do primeiro 
semestre e pela quantidade de alunos inscritos para o Enem nas cida-
des. O curso foi organizado em uma lógica de dois encontros semanais 
consecutivos por municípios, exceto Forquilhinha, Urussanga e Criciúma, 
que receberam apenas um, nas segundas-feiras e aos sábados. Esses en-
contros foram realizados entre os meses de setembro e outubro de 2015. 
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O curso contou com a participação de 916 alunos inscritos, mas com a 
participação efetiva de 624 nessa edição, totalizando nove encontros. As 
disciplinas trabalhadas foram: Matemática, Produção Textual, História, 
Física, Atualidades, Língua Portuguesa, Biologia e Geografia, com um total 
de 624 alunos presentes. Durante essa edição tivemos a participação de 
alunos de 84 escolas da região sul de Santa Catarina.

Durante esses encontros os alunos também participaram de sor-
teio de brindes oferecidos pela Coordenação do Curso Preparatório.

O último encontro se deu no espaço da Unesc em um sábado pela 
manhã com um aulão de Atualidades e Redação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do caminho trilhado até aqui, notou-se que a missão da 
Unesc junto à missão da UNA-HCE tem sido cumprida, a partir do mo-
mento que, além de prepararmos melhor os alunos para o exame nacio-
nal do ensino médio, demos também um passo a mais por termos ido 
até a comunidade e efetivarmos o sentido da extensão. Com o projeto 
“Curso preparatório para o Enem da Unesc: possibilidade de ingresso 
no Ensino Superior”, o conceito de unir a tríade ensino-pesquisa-exten-
são, conforme elucidou Síveres (2006), tem se realizado aos poucos, 
mas com constância e progresso. 

Ao longo da trajetória, notou-se uma evolução na realização do 
projeto. À medida que o retorno dos alunos e da comunidade confirmou 
a relevância dessa prática, o objetivo de oferecer esse curso fortaleceu-
se ainda mais. Os próprios números evidenciam o crescimento do pro-
jeto. Inclusive, no último ano, durante a experiência dos aulões itine-
rantes, ficou claro o registro de demanda pela continuidade do projeto. 

A equipe que tem avaliado periodicamente o andamento do pro-
jeto fez levantamento de novas possibilidades que podem ser explo-
radas nos próximos anos. Entre elas, diagnosticamos que a partir da 
experiência de ensino e extensão, podemos aprofundar a área da pes-
quisa. Para isso, num plano de trabalho para 2016, pretendemos reunir 
o grupo de professores em um grupo de estudos para construção de 
material didático e também de revisão científica acerca desse processo 
de preparação desse público regional para o Enem. 
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Espera-se, com isso, aperfeiçoar a execução dos aulões itineran-
tes, levando, inclusive, a um número maior de alunos. Por fim, planeja-
-se, a partir desses estudos, que seja formulado um caderno de conteú-
dos que possa ser distribuído a todos os participantes do projeto no ano 
de 2016. Estes são desdobramentos a serem efetivados nessa trajetória 
que, a depender de sua recepção por parte da comunidade, está apenas 
começando. 

REFERÊNCIAS 

BOTOMÉ, Sílvio Paulo. Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão uni-
versitária. Petrópolis: Vozes; São Carlos: EDUFSCar; Caxias do Sul: EDUCS, 1996. 244 p.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Belém: 
Basa, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 248, 
23 dez. 1996.

POLÍTICAS DE EXTENSÃO DA UNESC. Resolução nº 9, de 30 de julho de 2015. Câmara de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Criciúma, 30 jul. 2015.

SÍVERES, Luiz. Universidade: torre ou sino? Brasília: Universa, 2006.



 
FITOTERAPIA RACIONAL:  
ASPECTOS BOTÂNICOS E 

AGROECOLÓGICOS 

Vanilde Citadini-Zanette 
Docente da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC);  

Grupo de Extensão e Pesquisa em Plantas Medicinais (GEPPLAM) 
*Endereço para contato: vcz@unesc.net

Mariana Possamai Della Colle
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – UNESC;  

Grupo de Extensão e Pesquisa em Plantas Medicinais (GEPPLAM)

Roberto Recart Santos
Docente da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC);  

Grupo de Extensão e Pesquisa em Plantas Medicinais (GEPPLAM)

Angela Erna Rossato
Docente da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e  

Coordenadora do Projeto Fitoterapia Racional;  
Grupo de Extensão e Pesquisa em Plantas Medicinais (GEPPLAM)

Resumo: A Unesc iniciou um projeto de extensão com a Pastoral da Saúde da Diocese de 
Criciúma (SC), Regional Sul 4, com objetivos de compartilhar experiências e saberes; resgatar 
o conhecimento popular; promover a fitoterapia racional; fortalecer lideranças comunitárias, 
incentivar a pesquisa científica e contribuir para a formação de profissionais. No projeto, ini-
cialmente são realizadas pesquisas em bibliografias e sites científicos sobre as plantas medi-
cinais escolhidas pelas agentes da Pastoral. A troca de saberes entre o científico e o popular 
ocorre em encontros mensais. Para o presente artigo foram selecionadas dez plantas medi-
cinais nativas do Brasil, descritas em seus aspectos botânicos e agroecológicos, escolhidas 
pela frequência de utilização e familiaridade das plantas pelas agentes. Como a maioria das 
agentes da Pastoral conhece as plantas pelos seus nomes vernaculares, pode trazer confu-
sões no uso da planta correta, bem como na forma de cultivo, condição determinante para 
o desenvolvimento, produtividade e concentração dos princípios ativos. Estas informações, 
mais as advindas das agentes e do Grupo GEPPLAM da UNESC, são compiladas em apostilas 
e distribuídas às agentes, que repassam às suas comunidades e demais integrantes que não 
participam dos encontros, resultando em interações entre conhecimento científico e popular 
com expressiva relevância acadêmica e social. 
Palavras-chave: plantas medicinais; conhecimento interdisciplinar; Pastoral da Saúde.
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INTRODUÇÃO

O uso de plantas para o tratamento, cura e prevenção de doenças 
é uma das mais antigas práticas medicinais utilizadas pelo homem, e 
esses métodos vêm evoluindo ao longo dos tempos, garantindo im-
portante papel na descoberta de novos fármacos (VEIGA JUNIOR; PIN-
TO; MACIEL, 2005; LORENZI; MATOS, 2008; RODRIGUES; AMARAL, 
2012). Desta forma, a valorização da cultura do uso de plantas com 
propriedades terapêuticas vem crescendo devido ao interesse por 
produtos naturais e hábitos mais saudáveis (MOREIRA; SALGADO; 
PIETRO, 2010).

No Brasil, sendo um país com grande diversidade biológica e de-
tentor de um vasto conhecimento popular, faz-se necessária a preser-
vação desses saberes que auxiliam nas descobertas científicas, além de 
contribuir para o empoderamento comunitário (BATTISTI et al., 2013). 
Estima-se que cerca de 80% da população mundial ainda utiliza plan-
tas medicinais para o tratamento de alguma doença (UICN et al., 1993; 
SANDHYA et al., 2011; TRIBES et al., 2015), sinalizando também que 
em algumas comunidades e grupos étnicos este é o único recurso te-
rapêutico encontrado (HOEFFEL et al., 2011), e ainda há pessoas que 
preferem e utilizam as plantas medicinais, pelos conhecimentos obtidos 
de seus antepassados.

As plantas medicinais possuem grande importância para as con-
dições de saúde da população. A fitoterapia, que se caracteriza pelo 
tratamento com uso de plantas em suas diferentes formas farmacêu-
ticas sem a utilização de princípios isolados para a cura de alguma 
doença (FIRMO et al., 2011), proporciona, além da comprovação de 
ação terapêutica das plantas, um saber popular vindo de diferentes 
culturas, sendo os conhecimentos e práticas repassados entre gera-
ções e comunidades. 

Um dos gargalos no uso de plantas medicinais é a sua identifica-
ção botânica, pois somente o conhecimento pelos nomes vernaculares 
pode trazer confusões no uso da planta correta, devendo conhecer seu 
nome científico. Outra condição para que as plantas utilizadas sejam 
aproveitadas em todas as potencialidades de uso é a forma de cultivo, 
determinante para o desenvolvimento, produtividade e concentração 
dos teores dos princípios ativos desejados.



Práticas e Saberes de Extensão – Volume IV 175

Pelo exposto, visando propiciar a troca de saberes entre o cien-
tífico e o popular, integrando Comunidade e Universidade, promover o 
uso racional da fitoterapia e incentivar a pesquisa científica em plantas 
medicinais, além de dar subsídios para o fortalecimento comunitário, a 
UNESC, por meio de Grupo de Extensão e Pesquisa em Plantas Medici-
nais (GEPPLAM), realiza há 14 anos um Projeto que relaciona Pesquisa 
e Extensão junto à Pastoral da Saúde da Diocese de Criciúma (SC), Re-
gional Sul 4, enfocando aspectos etnobotânicos, taxonômicos, agroeco-
lógicos e terapêuticos de plantas medicinais, em um contexto inter e 
transdisciplinar. 

As atividades realizadas têm o objetivo de compartilhar expe-
riências e saberes sobre as plantas medicinais, resgatar o conhecimen-
to popular, promover o uso racional da fitoterapia, incentivar a pesqui-
sa científica de cunho acadêmico, fortalecer lideranças comunitárias e 
contribuir na formação de profissionais nesta área de interesse. Neste 
artigo serão tratados os aspectos botânicos e agroecológicos das plan-
tas medicinais nativas do Brasil nomeadas pelas Agentes da Pastoral da 
Saúde como de uso frequente na região, cujo reconhecimento e cultivo 
são condições fundamentais para a eficácia e segurança no uso.

REVISÃO TEÓRICA

Desde a antiguidade, os homens vêm tirando da natureza diver-
sos recursos para melhorar seus meios de vida. Em 3000 a.C., a China 
já se dedicava ao cultivo de plantas medicinais, assim como os egípcios, 
assírios e hebreus, que cultivavam determinadas ervas e traziam de 
suas expedições tantas outras (MARTINS, 2000).

A busca e o uso de plantas com propriedades terapêuticas são 
uma prática multimilenar, atestada em vários tratados de fitoterapia 
das grandes civilizações já há muito desaparecidas (SILVA JÚNIOR, 
2003). Sua utilização tem evoluído ao longo dos tempos, desde as for-
mas mais simples de tratamento pelos homens das cavernas, provavel-
mente, até chegarmos às formas mais sofisticadas da fabricação indus-
trial utilizada pelo homem moderno (LORENZI; MATOS, 2008). Após a 
instalação de uma comunidade em determinada região, a utilização de 
plantas medicinais na prática da medicina popular era inevitável, resul-
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tando no acúmulo de conhecimentos empíricos sobre a ação medicinal 
dos vegetais (SOUZA, 2005).

Os primeiros europeus, quando chegaram no Brasil, se depara-
ram com uma grande quantidade de plantas medicinais (MARTINS et 
al., 2000; LORENZI; MATOS, 2008), que ao longo dos séculos vêm sendo 
utilizadas para tratamento de diferentes doenças (CORRÊA; BATISTA; 
QUINTAS, 1998).

No Brasil, essa utilização ganha influência de diferentes culturas, 
como indígenas, africanas e europeias (MARTINS et al., 2000), que fo-
ram se aprimorando de geração em geração, porém, no século XX, com 
o início da industrialização, esses conhecimentos tradicionais foram 
deixados para um segundo plano (LORENZI; MATOS, 2002). Também a 
urbanização e a globalização provocaram transformações e alterações 
culturais, ocasionando a perda de conhecimentos tradicionais impor-
tantes (HOEFEL et al., 2011). 

No entanto, esse conjunto de conhecimentos que vem se diversi-
ficando nunca caiu totalmente no esquecimento, e ainda hoje tem uma 
grande contribuição para a manutenção da saúde e alívio às enfermida-
des em países em desenvolvimento (BARRACA, 1999; FIRMO et al., 2011).

No Brasil, a primeira descrição sobre o uso de plantas medici-
nais foi realizada em 1587, com o Tratado Descritivo do Brasil, o qual 
descrevia produtos medicinais utilizados pelos indígenas (ARGENTA et 
al., 2011). Tem-se registro que os primeiros médicos portugueses que 
chegaram ao Brasil foram obrigados a perceber a importância dos re-
médios de origem vegetal utilizados pelos indígenas devido à escassez 
de medicamentos recebidos da Europa (RODRIGUES; AMARAL, 2012).

Essa prática se estendeu até nossos dias, principalmente em co-
munidades de baixa renda, sabendo-se também que no âmbito mundial 
estima-se que 85% das pessoas fazem uso das técnicas tradicionais de 
cura com plantas (RAI et al., 2000).

Segundo Di Stasi (1996), as plantas medicinais podem ser um 
meio alternativo para os problemas de saúde em países em desenvol-
vimento e subdesenvolvidos, por meio da produção, comercialização e 
utilização de fitoterápicos padronizados. 

Com o reconhecimento e incentivo da Fitoterapia pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) para que seus países-membros estimulem 
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esta prática na Saúde Pública, no Brasil, em 2006, por meio do Decreto 
Presidencial no 5.813, foi aprovada a Política Nacional de Plantas Medi-
cinais e Fitoterápicos, e no início de 2009 o governo instaurou o Progra-
ma Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que visa “garantir à 
população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medici-
nais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 
desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional” (BRASIL, 
2006; 2009). 

Ao utilizar plantas medicinais, deve-se ter certeza de que se está 
usando a planta correta. A denominação das plantas com base em seus 
nomes populares provoca muita confusão e, às vezes, erros irrepará-
veis. Essas denominações variam de uma região geográfica para outra, 
bem como dentro de uma mesma região, dependendo de quem as utili-
za (CITADINI-ZANETTE; MARTINS, 2011). Por outro lado, a planta co-
nhecida por seu nome científico é denominada com o mesmo nome em 
qualquer parte do mundo, permitindo seu uso correto e seguro.

A identificação botânica é, nesse caso, necessária, pois evita pro-
blemas como intoxicações e uso indevido de plantas que não tenham 
efeito sobre a doença que se pretender combater, além do que anos de 
estudos científicos com uma planta identificada erroneamente pode 
significar “tempo perdido” e/ou causar graves consequências, tanto 
para a ciência básica como para a aplicada. As pessoas que se especia-
lizam em identificar seres vivos são chamadas de taxonomistas e, na 
medida do possível, devem ser consultadas para a correta identificação 
das plantas. 

Ao cultivar plantas medicinais no quintal ou em áreas mais ex-
tensas, alguns cuidados devem ser tomados quanto ao local escolhido 
para o plantio. Segundo Salerno, Silva Junior, Agostini (2011), as plantas 
medicinais devem ser implantadas em solos com boa drenagem e não 
submetidos a aplicações de agrotóxicos e de adubos minerais em do-
ses elevadas, pois estes últimos em doses excessivas têm efeito salino, 
e tendem a diminuir a presença de organismos vivos, responsáveis pela 
melhor aeração do solo. Neste caso, uma adubação orgânica é o ideal, 
pois evita malefícios para a planta e seus usuários.

Cuidados com o ambiente em que se desenvolvem também con-
tribuem para o melhor desenvolvimento das plantas medicinais e 
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concentração de seus princípios ativos. Áreas pouco ensolaradas e de 
baixadas sujeitas a neblinas devem ser evitadas, pois favorecem o de-
senvolvimento de doenças, bem como a declividade do terreno, que 
deve ser a menor possível, para reduzir a erosão do solo (SALERNO; 
SILVA JUNIOR; AGOSTINI, 2011).

Outros fatores ambientais, como altitude, umidade relativa do ar, 
tipo de solo, disponibilidade de água e de nutrientes, irão caracterizar 
o meio apropriado para cada espécie, influenciando no desenvolvimen-
to e na produção de princípios ativos das plantas (BIANCHINI, 2011). 
Como as plantas bioativas são geralmente cultivadas em pequenas 
áreas, é preciso também considerar o microclima regional, bem como 
encostas com exposição norte, abrigadas dos ventos frios do sul e com 
fotoperíodo relativamente longo, que proporcionam condições menos 
agressivas aos cultivos feitos em regiões de maior altitude (SALERNO; 
SILVA JUNIOR; AGOSTINI, 2011).

Desta forma, é de fundamental interesse para a comunidade que 
sejam explorados aspectos botânicos e agroecológicos na perspectiva 
do uso da planta correta e cultivo apropriado das plantas medicinais 
visando ao uso mais seguro e eficaz, e, por conseguinte, oferecendo uma 
resposta da academia para a comunidade. Adicionalmente, também 
busca-se oferecer elementos práticos para outros investigadores nas 
áreas de fitoquímica e farmacologia, possibilitando o desenvolvimento 
de novos medicamentos, conforme sugere Albuquerque (2002).

METODOLOGIA

O projeto ”Fitoterapia Racional: aspectos etnobotânicos, taxonô-
micos, agroecológicos e terapêuticos” está sendo desenvolvido na Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), sediada em Criciúma, 
Estado de Santa Catarina, onde mensalmente reúnem-se os profissio-
nais da Unesc e as agentes da Pastoral da Saúde, Regional Sul 4, para 
troca de informações sobre as plantas medicinais. 

As atividades se iniciam com a capacitação dos acadêmicos-bol-
sistas e voluntários que, na sequência, realizam pesquisas em biblio-
grafias e em sites científicos sobre as plantas medicinais que foram pre-
viamente escolhidas pelas agentes da Pastoral da Saúde por meio de 
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critérios estabelecidos pela pesquisa etnobotânica. Nos encontros com 
as agentes, a técnica utilizada é a do Grupo Focal (ALBUQUERQUE et al., 
2010), empregada como uma estratégia de coleta de informações que 
privilegia um espaço de interação entre o grupo e o pesquisador.

A coleta de dados dá-se, além de troca de informações, também 
pela observação participante natural, buscando acompanhar e descre-
ver a dinâmica de trabalho dos integrantes do Projeto Institucional Fi-
toterapia Racional: aspectos etnobotânicos, taxonômicos, agroecológi-
cos e terapêuticos – Unesc. 

No presente trabalho são apresentadas as informações botânicas 
e agroecológicas de dez plantas herbáceas terrícolas, arbustivas e/ou 
trepadeiras medicinais nativas do Brasil, selecionadas pela frequência 
de utilização pela população regional e familiaridade das plantas pelas 
agentes. Como a maioria das agentes da Pastoral da Saúde conhece as 
plantas pelos seus nomes vernaculares, pode trazer confusões no uso 
da planta correta, e, para que as plantas sejam aproveitadas em todas 
as suas potencialidades, a forma de cultivo é determinante para o de-
senvolvimento, produtividade e concentração dos teores dos princípios 
ativos desejados.

Por tratar-se de atividade com caráter interdisciplinar, interli-
gando profissionais e saberes de diversas áreas do conhecimento, en-
tre elas as da saúde e ambiental, as plantas são estudadas e avaliadas 
quanto aos aspectos taxonômicos, agroecológicos, etnobotânicos e te-
rapêuticos. Integram a equipe e a sequência das atividades nos encon-
tros: uma bióloga e botânica; um engenheiro agrônomo; 20 a 40 agentes 
da Pastoral da Saúde e duas farmacêuticas. Na elaboração do presente 
artigo, participaram os dois primeiros profissionais, com as seguintes 
contribuições:

a) Bióloga e botânica – realiza a identificação da espécie a ser 
estudada. É o ponto de partida para as demais pesquisas. Esta conta 
com o auxílio de uma acadêmica bolsista do Curso de Ciências Bioló-
gicas, que recebe a planta de uma das agentes da Pastoral da Saúde e a 
leva até o herbário para identificação (preferencialmente 30 a 20 dias 
antes do próximo encontro). Depois de identificada e confirmado seu 
nome científico, faz-se a descrição morfológica da planta.

b) Engenheiro agrônomo – busca as informações de cultivo, es-
pecialmente as informações nacionais, levando-se em conta a questão 
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climática, solo, precipitações, multiplicação e manejo, controle ecológi-
co de pragas e doenças, entre outros. Este inicia sua pesquisa sobre os 
dados agronômicos da planta, levando em consideração que, por tra-
tar-se de plantas medicinais, as informações coletadas devem seguir as 
Diretrizes da OMS sobre as Boas Práticas Agrícolas e Coleta de Plantas 
Medicinais (WHO, 2003), livros e sites são utilizados.

Ao final de todo este processo de busca, os professores, cada um 
na sua área específica, em conjunto com os acadêmicos, elaboram uma 
apresentação que será compartilhada durante os encontros “Troca de 
Saberes” com as agentes da Pastoral da Saúde.

As informações resultantes dos encontros e provenientes das 
pesquisas realizadas são compiladas no formato de apostila e repassa-
das às agentes que participam dos encontros. Estas, retornando às suas 
comunidades, repassam as informações às demais agentes integrantes 
da Pastoral da Saúde, que somam aproximadamente 730 agentes e indi-
retamente à comunidade regional.

RESULTADOS

A seguir são retratadas as informações científicas dos profes-
sores e acadêmicos da Unesc relativas às características botânicas e 
agroecológicas das plantas medicinais herbáceas, arbustivas e/ou tre-
padeiras nativas do Brasil estudadas nos encontros mensais com as 
agentes da Pastoral da Saúde e que têm ampla utilização pela popula-
ção regional.

	1. Alternanthera brasiliana L. (Penicilina, Sempre-viva) – Figura 1

Planta subarbustiva nativa, pertencente à família Amarantha-
ceae. Apresenta base lenhosa e ramos decumbentes ou semirretos, 
muito ramificada, alcançando 0,60-1,20m de altura. Folhas simples, 
opostas, as basais apresentam pecíolos curtos e as apicais subsésseis 
ou sésseis, com coloração arroxeada. Flores muito pequenas dispostas 
em inflorescências formando glomérulos, com coloração creme ou le-
vemente rosadas. Frutos utrículos unisseminados, contendo semente 
espessa, castanho-avermelhada (REITZ, 1972; SILVA JUNIOR, 1997; DI 
STASI; HIRUMA-LIMA, 2002).
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Figura 1 – Aspecto geral de Alternanthera brasiliana L.

Fonte: Halley (2015).

Possui ciclo de vida perene, é uma planta heliófita e xerófita, prefe-
rindo solos enxutos, pouco ácido e arenoso; seu florescimento ocorre 
durante todo o ano e a propagação mais frequente é por estacas (SILVA 
JUNIOR, 1997; DI STASI, 1996; SILVA, 2013; TRACZ; CRUZ-SILVA; LUZ, 
2014).

	2. Bidens pilosa L. (Picão-preto, Picão) – Figura 2

Planta herbácea originária da América tropical, pertencente à 
família Asteraceae, ocorrendo espontaneamente em todo o Brasil. Apre-
senta forma ereta, ramificada, com 0,50 – 1,30 m de altura e seu caule 
é quadrangular liso, com ramificação dística. Suas folhas são simples, 
opostas, geralmente tripartidas; as superiores são alternas, com segmentos 
de ovalados a lanceolados e margens serreadas. Inflorescência em capítu-
los terminais e axilares, com flores marginais e centrais amarelas, com 
invólucro campanulado verde. Os frutos são aquênios alongados, pretos, 
com ganchos aderentes em uma das extremidades, que permitem fixar nas 
roupas e pelos (AMARAL et al., 2012).
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Figura 2 – Detalhe de inflorescência e fruto de Bidens pilosa L.

Fonte: Araújo; Carvalho (2007).

Planta com ciclo de vida anual, tendo bom desenvolvimento em 
solos areno-argilosos, férteis, úmidos e revolvidos, desenvolve-se em 
todos os tipos de clima, mas prefere primavera e verão. A propagação 
se dá por sementes e floresce na primavera verão e outono (AMARAL et 
al., 2012).

	3. Coronopus didymus (L.) Smith (Mastruço, Mentruz) – Figura 3

Planta herbácea nativa da América do Sul pertencente à famí-
lia Brassicaceae. Apresenta caule ramificado horizontalmente a partir 
do solo e com cheiro bastante forte, medindo de 0,40-0,50m de com-
primento. Folhas alternas, glabras, pinatissectas com coloração verde-
-intenso, as folhas basais são curto-pecioladas e as terminais, sésseis. 
Flores pequenas com coloração creme, dispostas em inflorescência em 
racemos ou cachos cilíndricos. Fruto síliqua indeiscente, com semen-
tes oblongo-reniformes, unissulcadas, com coloração castanho-amare-
lada (FRANCO, 1996; SANTOS et al., 2012; SILVA JUNIOR, 1997; LOREN-
ZI; MATOS, 2008).
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Figura 3 - Aspecto geral de Coronopus didymus (L.) Smith

Fonte: Ranieri (2014).

Planta com ciclo de vida anual, heliófita que se adapta bem a re-
giões subtropicais; desenvolve-se melhor em solos bem drenados e fér-
teis; sua multiplicação se dá exclusivamente por sementes; seu período 
de frutificação e floração ocorre em um intervalo de 9 e 4 meses, res-
pectivamente, no outono-inverno (SILVA JUNIOR, 1997; KINUPP, 2007; 
SILVA JUNIOR; MICHALAK, 2014; EMBRAPA, 2014).

	4. Elephantopus mollis Kunth (Erva-de-colégio, Suçuaia) 
– Figura 4

Planta herbácea nativa do continente americano, pertencente à 
família Asteraceae encontrada em todo o Brasil. Possui base sublenhosa 
e ramos muito curtos; seu caule é pubescente, podendo chegar a 0,40-
0,80m de altura. Folhas sésseis, ásperas, obovadas e sub-obtusas no ápice, 
com bordos crenado-serreados, apresentando pubescência na face adaxial e 
pilosidade na abaxial. As flores possuem coloração arroxeada, dispos-
tas em inflorescências terminais paniculadas, protegidas por brácteas 
(LORENZI; MATOS, 2008; EMPINOTTI; DUARTE, 2008).
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Figura 4 – Detalhe da inflorescência de Elephantopus mollis Kunth

Fonte: Rolin (2012).

Planta perene, heliófita ou esciófita habitando ambientes de cli-
ma subtropical; esta espécie não é exigente quanto ao solo e sua pro-
pagação se dá especialmente por sementes; seu florescimento ocorre 
de dezembro a abril. É considerada uma planta daninha, pois cresce 
espontaneamente em pastagens, beira de estradas e terrenos baldios 
(SILVA JUNIOR, 1997; LORENZI; MATOS, 2008; EMPINOTTI; DUARTE, 
2008; SILVA JUNIOR; MICHALAK, 2014).

	5. Passiflora alata Dryand (Maracutango) – Figura 5

Planta herbácea ou sublenhosa, nativa do Brasil, pertencente à 
família Passifloraceae. Espécie trepadeira com gavinhas, caule ligei-
ramente angular. Apresenta folhas grandes, alternas, pecioladas, com 
forma oval-oblongas, agudas e glabras. Flores pendentes, grandes, 
coloridas e vistosas. Fruto ovoide ou piriforme, glabro com coloração 
amarelo-alaranjado quando maduro. Sementes pequenas, escuras e 
redondas (FRANCO, 1996; LORENZI et al., 2006; SILVA JUNIOR, 1997).

Planta com ciclo de vida perene, preferindo climas quentes com 
médias de 26-27ºC não tolerando geadas, a propagação pode ocorrer 
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por sementes ou por estaquia, sendo este comum, pois proporciona po-
mares uniformes; o plantio deve ser realizado no mês de setembro, a 
colheita dos frutos se inicia de 8-10 meses após o plantio, devendo ser 
realizada duas vezes por semana, pois os frutos, quando maduros, caem 
(SILVA JUNIOR, 1997; CORRÊA; BATISTA; QUINTAS, 1998; SALOMÃO et 
al., 2002; LORENZI et al., 2006).

Figura 5 – Detalhe da flor e folhas de Passiflora alata Dryand

Fonte: Cânovas (2015).

	6. Passiflora edulis Sims (Maracujá-de-suco) – Figura 6

Planta herbácea ou sublenhosa, nativa do Brasil e amplamen-
te cultivada para fins comerciais, pertencente à família Passifloraceae. 
Espécie trepadeira vigorosa com gavinhas, caule cilíndrico ou suban-
guloso. Apresenta folhas simples, alternas, trilobadas e trinervadas, 
subcoriáceas, pecioladas com duas glândulas nectaríferas na base do 
limbo. Flores axilares, solitárias, perfumadas. Fruto ovoide ou globoso 
com coloração amarela, amarelo-esverdeado ou purpuráceo, a casca co-
riácea e quebradiça é coberta por uma fina camada de cera que protege 
o mesocarpo. As sementes são ovais medindo de 0,5-0,6 cm de compri-
mento (REITZ, 1980; LORENZI; MATOS, 2008).
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Figura 6 – Detalhe das folhas, flores e frutos de Passiflora edulis Sims

Fonte: Agriminho (2015).

Planta esciófita ou de luz difusa, facilmente encontrada no in-
terior da floresta, mas raramente encontrada nas capoeiras e orla de 
matas. Inicia o florescimento em setembro, estendendo o período de 
floração e frutificação até março; propaga-se por sementes e deve-se 
ter pelo menos duas plantas para garantir a polinização e produção 
de frutos, pois a planta apresenta autoincompatibilidade na poliniza-
ção (MARTINS et al., 2000; MATOS, 2002; SILVA, 2002; LORENZI et al., 
2006; LORENZI; MATOS, 2008).

	7. Pereskia aculeata Mill (Ora-pro-nóbis) – Figura 7

Planta sublenhosa, escandente de crescimento moderado, po-
dendo atingir 10 m de altura, originária da América Tropical pertencente à 
família Cactaceae. Apresenta caule fino com ramos lenhosos ou sublenho-
sos nos quais se inserem folhas simples, simétrica, elíptica, planas, carno-
sas, coriácea, pecíolo curto e com muitos espinhos. As flores são pequenas 
com coloração creme-amareladas que se reúnem em inflorescências 
curtas e numerosas. Frutos arredondados, esféricos do tipo baga de colo-
ração amarela quando maduros. Sementes lenticulares, de marrom-escu-
ra a preta em número de 1-8 por fruto (SILVA JUNIOR, 1997).
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Figura 7 – Aspecto geral das flores e folhas de Pereskia aculeata Mill.

Fonte: Garcia (2015).

Espécie heliófita habitando regiões com clima subtropical; é con-
duzida como trepadeira, muito tolerante a solos com baixa fertilidade 
e a estiagens prolongadas, não se adaptando a solos muito úmidos, a 
propagação ocorre por estacas de ramos jovens que podem servir de 
porta-enxerto para outros tipos de cactos, o florescimento ocorre de 
março a abril e suas folhas são muito visitadas por abelhas (SILVA JU-
NIOR, 1997; LORENZI; SOUZA, 2001; DUARTE; HAYASHI, 2005; QUEI-
ROZ, 2012; CONCEIÇÃO, 2013).

	8. Solidago chilensis Meyen (Arnica do Brasil, Erva-lanceta) – 
Figura 8

Planta subarbustiva nativa da parte meridional da América do 
Sul, incluindo Sul e Sudeste do Brasil, pertencente à família Asteraceae. 
Apresenta-se entouceirada, medindo 0,80-1,20m de comprimento. 
Caule simples, não flexuoso, cilíndrico, sublenhoso e glabro. Folhas nu-
merosas, simples, alternas, sésseis, elípticas e obovada, com margem 
ligeiramente serrilhada, glabras. Flores amarelas reunidas em inflores-
cências escorpioides dispostas na extremidade dos ramos. Fruto aquê-
nio, glabro ou levemente piloso (LORENZI; MATOS, 2008; SILVA JUNIOR, 
1997; MARTINS et al., 2000; VALVERDE; OLIVEIRA; SOUZA, 2012).
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Figura 8 – Detalhe da inflorescência de Solidago chilensis Meyen

Fonte: Gonçalves (2009).

Espécie perene, heliófita habitando regiões com clima subtro-
pical; apresenta crescimento vigoroso, podendo ser considerado uma 
planta daninha; adapta-se facilmente nos solos presentes no Sul do Bra-
sil desde os compactos até os pobres e ácidos; a propagação ocorre por 
sementes ou estacas, florescendo no período de março a abril (SILVA 
JUNIOR, 1997; MARTINS et al., 2000; ZULIANI et al., 2012).

	9. Varronia curassavica Jacq. (Erva-baleeira) – Figura 9

Planta arbustiva nativa do Brasil, pertencente à família Boragi-
naceae. É uma planta ereta, com 1,5-2,5 m de altura, muito ramificada, 
com ramos cobertos por pelos curtos e finos. Folhas simples, peciola-
das, alternas, coriácea e muito aromática. Flores pequenas e brancas, 
dispostas em inflorescências racemosas terminais. Frutos cariopses 
esféricas e, quando maduros, possuem coloração vermelha (LORENZI; 
MATOS, 2008; BRISTOT, 2014).
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Figura 9 – Detalhe das folhas e frutos de Varronia curassavica Jacq.

Fonte: Bordignon (2008).

Planta com ciclo de vida perene, fortemente heliófita habitando 
regiões com clima tropical e subtropical quente, cresce espontanea-
mente em áreas abertas de pastagens, beira de estrada, terreno baldio, 
preferindo solos arenosos, úmidos e pouco ácidos. O florescimento 
ocorre de julho a setembro e de março a abril; sua propagação ocorre 
principalmente por sementes, mas pode ocorrer por estacas (SILVA JU-
NIOR, 1997; BRANDÃO, 2014; MENDES et al., 2014).

	10. Verbena litoralis Kunth (Erva-de-pai-caetano, Fel-da-terra) – 
Figura 10

Planta subarbustiva nativa do Brasil pertencente à família Verbe-
naceae. Apresenta caule quadrangular, sublenhoso na base e herbáceo 
em direção ao ápice, com ramificações dísticas desde a base, podendo 
atingir 0,60-1,20 m de altura. Folhas ovadas, lanceoladas, espatuladas 
ou lineares, ápice agudo, com pecíolo curto. Inflorescências pouco den-
sas (SOUZA et al., 2005).
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Figura 10 – Detalhe da inflorescência de Verbena litoralis Kunth

Fonte: Harry (2015).

Espécie heliófita que tem seu crescimento dificultado pelas flu-
tuações climáticas e dormência de suas sementes; tem preferência a 
solos leves e adubados ricos em matéria orgânica, a propagação se dá 
por sementes, devendo ocorrer o plantio de julho a setembro (BERTÊ, 
2013; SOUZA et al., 2005).

CONCLUSÕES

As interações e as conexões entre o popular e o científico têm 
apresentado relevante contribuição social/acadêmico, por possibilitar 
a melhoria da compreensão trans e interdisciplinar sobre a taxonomia, 
cultivo e a utilização das plantas medicinais.

Com o intuito de promover ações concretas por meio de trabalhos 
na comunidade para a correta identificação botânica, forma de cultivo 
com base nas Boas Práticas Agrícolas e Coleta de Plantas Medicinais 
(WHO, 2003), visando à prevenção, promoção e recuperação da saúde, 
pesquisas com cinco plantas medicinais descritas neste artigo já foram 
realizadas na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) em 
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forma de Trabalhos de Conclusão de Curso e Iniciação Científica, en-
tre elas destacam-se os estudos realizados por Santos (2007) com Co-
ronopus dydimus, Matos (2009) com Bidens pilosa, Bristot (2014) com 
Cordia verbenacea, além de um artigo científico realizado por Petry et 
al. (2001), no qual colaborou um professor da Unesc, em que foram es-
tudadas Passiflora alata e P. edulis.

Observa-se a necessidade da continuidade desses trabalhos com 
plantas medicinais nativas não só em nível regional, mas também em 
todo o Brasil, uma vez que o País possui uma das floras mais ricas do glo-
bo terrestre, servindo como fonte competitiva em relação aos outros paí-
ses. Boa parte dessa flora ainda é desconhecida quimicamente, podendo 
assim revelar novas oportunidades de cura comprovada, bem como o uso 
seguro dessa vegetação pelas populações que usufruem da biodiversida-
de brasileira como recurso terapêutico (BÔAS; GADELHA, 2007). 

Assim procedendo, a Universidade expande o conhecimento ge-
rado durante os encontros, não só por meio de projetos de pesquisa e 
de extensão, mas também divulgando os resultados em eventos e perió-
dicos científicos nacionais e internacionais, enfatizando os saberes de 
gerações pretéritas.
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Resumo: Utilizar o esporte como um mecanismo de inclusão social, desenvolvimento de va-
lores éticos, morais, além de seleção de novos talentos esportivos é uma constante em nosso 
país. No entanto, faltam experiências que apresentem suas formatações para que possam ser 
utilizadas como referência. O Projeto Tigrinhos surge com o objetivo atender a uma demanda 
da região, uma necessidade do Criciúma Esporte Clube e a responsabilidade da Universidade 
do Extremo Sul Catarinense no fomento e descoberta de novos talentos, utilizando o projeto 
como uma estratégia de inclusão social, convivência grupal e principalmente no desenvolvi-
mento de valores morais e éticos. Utilizamos como metodologia no trabalho uma descrição 
de todas as atividades propostas no Projeto Tigrinhos, as etapas estabelecidas, e as ações pen-
sadas e realizadas com vistas ao atendimento dos objetivos estabelecidos. Ao final, podemos 
inferir a importância do projeto para toda a região (AMREC, AMESC e AMUREL), a sua magni-
tude devido à quantidade de municípios e crianças envolvidas, e também o atendimento de 
vários objetivos, ressaltando o êxito na descoberta de vários possíveis talentos esportivos que 
fazem parte do grupo de atletas das categorias de base do Criciúma Esporte Clube.
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INTRODUÇÃO

Esporte de elite, assim era definido o futebol quando começou a 
ser praticado no Brasil. Isso por que apenas os jovens mais abastados, 
que estudavam na Europa, é que tiveram oportunidade de manter os 
primeiros contatos com esse esporte. Atualmente, são milhões de adep-
tos em todo mundo (BRUNORO; AFIF, 1997). Os primeiros clubes de 
futebol no Brasil impuseram critérios de cor e classe; assim já começa-
va a verdadeira violência contra os negros, mulatos e brancos pobres. 
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Mas tudo tem dois lados; elitista e racista vinham sendo conduzidos no 
seio das camadas populares. Driblando com engenho e arte todas as 
intervenções, isto é, a popularização e a democratização do futebol, com 
este processo todo deu destaque a fundação do Corinthians em 1910, 
no entanto este processo não ocorreu sob a égide da cordialidade e da 
conciliação, foi resultante de um contexto político de confrontos e con-
flitos entre diferentes interesses (MURAD, 1996).

Segundo Proni (2000), na época de introdução do futebol no Bra-
sil, o país acabara há pouco com a escravidão e o regime republicano 
recém estava instalado. Por isso, a inovação era apenas prioridade da 
elite dominante, pois a segregação e as tradições imperiais se manti-
nham vivas. Assim, o esporte era visto como forma de educação social 
dessa elite, que a via como modernização de uma sociedade cultural-
mente avançada.

Hoje, o futebol é o esporte mais popular no mundo, com 203 paí-
ses atualmente associados à Federação Internacional de Futebol, e com 
cerca de 200 milhões de praticantes, sendo a FIFA (Federation Interna-
tional Football Association) a responsável pela organização do esporte, 
determinando as regras, calendários de eventos mundiais e alterações 
relacionadas ao jogo (COHEN et al., 2003).

O futebol no Brasil também acompanhou a revolução industrial. 
No início, havia espaços para jogar futebol nas cidades, chamado na 
época de várzeas; crianças e adultos passam horas do dia praticando 
este esporte, mas a modernização trouxe fábricas, prédios e casas di-
minuindo gradativamente esses espaços de prática, tornando o futebol 
novamente elitista, ou seja, é preciso ter recursos financeiros para pra-
ticar o esporte em locais adequados, ou ter talento para a modalidade 
(FREIRE, 2006).

Neste sentido, a seleção dos jogadores acontece em um momento 
de instabilidade das variáveis que compõem o desempenho, principal-
mente quando considerada a interferência das diferentes velocidades 
de maturação biológica e sua associação com a idade cronológica. Ao fi-
nal da adolescência, quaisquer vantagens associadas à idade relativa e/
ou o ritmo de maturação biológica deixam de interferir diretamente no 
desempenho, porém, existe uma tendência de permanência de adultos 
jovens que tiveram vantagens proporcionadas por esses fatores em ida-
des anteriores, ou seja, é possível que exista influência da idade relativa 
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mesmo quando as vantagens a ela associadas deixam de existir (CARLI; 
LUGUETTI; RÉ; BÖHME, 2009).

Neste contexto, há necessidade da inclusão de escolinhas de fute-
bol, fazendo com que os garotos tenham acesso ao esporte, obtendo a 
oportunidade de aprimorar seu talento, com práticas sistemáticas que 
possibilitem o desenvolvimento não somente técnico e tático, mas tam-
bém cognitivo. É importante salientar que o futebol também serve como 
um meio importante de inclusão social, visto que valores como trabalho 
em equipe, cooperação e disciplina fazem parte de todo processo fute-
bolístico. O Projeto Tigrinhos tem este objetivo, estruturar e organizar 
escolinhas de futebol na região sul catarinense, com perspectiva de for-
mação/educação, fomento e descoberta de novos talentos, utilizando 
o projeto como uma estratégia de inclusão social, convivência grupal 
e principalmente valores morais e éticos, com os quais o esporte tem 
relação íntima.

METODOLOGIA

O espaço da metodologia será utilizado para descrever o histórico 
do projeto e seus objetivos para compreender os desdobramentos que 
teve desde sua criação até o ano de 2015.

O projeto teve início a partir da procura do então Presidente do 
Criciúma Esporte Clube, Sr. Antenor Angeloni, com o objetivo de desen-
volver projetos/ações que tornassem o clube mais social e que a socie-
dade passasse a apoiá-lo e a se sentir parte dele. Seu primeiro contato 
foi por intermédio da Sra. Maria dal Farra, na época assessora da Reito-
ria, a qual, sensibilizada com a proposta, apresentou-a ao reitor da Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc, prof. Dr. Gildo Volpato.

Desafio aceito, o Reitor convidou alguns professores para conver-
sar e pediu-lhes que desenvolvessem projetos/ações ao Criciúma Es-
porte Clube. Cada professor responsabilizou-se por uma determinada 
meta, e coube ao prof. Dr. Joni Marcio de Farias apresentar um projeto 
especificamente de futebol, o qual foi denominado “Projeto Tigrinhos: 
aqui começa um sonho”. O objetivo era estruturar e organizar escoli-
nhas de futebol na região sul catarinense, com perspectiva de forma-
ção/educação, fomento e descoberta de novos talentos.
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O grande diferencial do projeto, é que teria uma característica 
de responsabilidade tripartite, ou seja, envolvimento e divisão de res-
ponsabilidades entre três entidades: o Criciúma Esporte Clube, a Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense e as prefeituras dos municípios 
que demonstrassem interesse. O projeto teve aprovação da reitoria 
da Unesc e posteriormente a aprovação do presidente do Criciúma, 
selando uma parceria interessante, e que posteriormente contou com 
as prefeituras. 

Abaixo estão descritas algumas responsabilidades entre as partes 
envolvidas:

UNESC: Disponibilizar um professor para coordenar o pro-
jeto; Responsabilizar-se pela remuneração e pagamento dos res-
pectivos encargos, relativos ao professor indicado para participar 
do projeto; Realizar encontros com técnicos e/ou monitores das 
escolinhas; Organizar banco de dados relativos ao projeto; Orga-
nizar as metodologias de treinamento, avaliações e controles; Di-
vulgar o projeto e seus parceiros na sua página oficial na internet; 
Participar do evento de entrega de uniformes aos participantes 
do projeto.

CRICIÚMA ESPORTE CLUBE: Disponibilizar material es-
portivo (camisa, calção e meias) para os participantes do pro-
jeto, sendo formado um núcleo (escolinha) em cada município, 
composto por 70 crianças (anualmente); Divulgar o projeto e os 
parceiros em página oficial na internet e mediante colocação de 
placa no Estádio Heriberto Hulse; Disponibilizar, de comum acor-
do, o Estádio Heriberto Hulse para a realização das preliminares 
dos jogos oficiais, de acordo com o regulamento das competições 
vigentes; Participar do evento de entrega de uniformes aos parti-
cipantes do projeto; Indicar profissional para fazer o acompanha-
mento das ações do projeto; Organizar eventos esportivos (tor-
neios, copas, etc.) entre as escolinhas.

MUNICÍPIO: Disponibilizar profissionais de Educação Físi-
ca e monitores para atuar nas escolinhas de futebol; Responsabi-
lizar-se pela remuneração e pagamento dos respectivos encargos, 
relativos aos profissionais indicados para participar do projeto; 
Disponibilizar estrutura física e materiais didáticos para realiza-
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ção das atividades da escolinha, tais como campo, bolas, cones, 
entre outros; Promover a aquisição de materiais esportivos ou-
tros, que não aqueles previstos como de responsabilidade do CRI-
CIÚMA E.C.; Viabilizar o transporte dos atletas para a realização 
das preliminares; Divulgar o projeto e seus parceiros na sua pági-
na oficial na internet; Organizar e participar do evento de entrega 
dos uniformes no município; Participar da Copa a ser realizada 
entre as Escolinhas de Futebol, com recursos próprios.

O primeiro passo para concretização do projeto seria a adesão 
das prefeituras ao projeto. Portanto, foi encaminhado um convite a to-
das as prefeituras das regiões: AMREC, AMESC e AMUREL, para par-
ticiparem de um evento nas instalações do Criciúma Esporte Clube, 
onde seria apresentado o projeto e assinado o termo de adesão. Nesse 
evento, compareceram representantes de 28 municípios, e, ao final da 
apresentação, tivemos a adesão de 16 municípios, com assinatura de 
contrato por um ano de projeto.

No ano seguinte, foram abertas novas vagas às prefeituras que 
não tinham aderido no ano anterior, porém, neste novo contrato o pe-
ríodo de vigência era de três anos, com objetivo de completar a gestão 
dos prefeitos. Desta feita, tivemos um incremento considerável de mu-
nicípios, atendendo a um total de 42 municípios e 48 núcleos. Esta dife-
rença é explicada devido a alguns municípios terem mais de um núcleo 
do Projeto Tigrinhos, em razão da extensão territorial e das demandas 
dos municípios maiores. Todos os municípios permanecem ativamente 
no projeto desde a referida data, com previsão de término do contrato 
no final do ano de 2016.

Atualmente os municípios participantes do projeto são: Araran-
guá, Armazém, Balneário Arroio Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rin-
cão, Braço do Norte, Cocal do Sul, Criciúma, Dom Pedro de Alcântara, 
Ermo, Forquilhinha, Grão-Pará, Gravatal, Içara, Jacinto Machado, Lagu-
na, Lauro Müller, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Morro Grande, 
Nova Veneza, Orleans, Otacílio Costa, Passo de Torres, Pedras Grandes, 
Praia Grande, Sangão, São João do Sul, São Joaquim, São José do Cerrito, 
São Ludgero, São Martinho, Sombrio, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa 
do Sul, Timbé do Sul, Treviso, Treze de Maio, Turvo, Urussanga, entre 
outros.
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EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO

A participação e a continuidade do projeto é condicionada a diver-
sos critérios estabelecidos nos contratos de parcerias entre as partes:

Assinatura coletiva dos convênios – Foi realizado nas depen-
dências do Estádio Heriberto Hulse um evento para assinatura de to-
dos os convênios entre as três entidades (Unesc, Clube e Prefeitura), 
selando os compromissos e divulgando o início de uma parceira que 
se consolida a cada ano. A cerimônia contou com a presença de outras 
autoridades locais e estaduais. Na ocasião foi oferecida uma recepção 
gastronômica. Os convidados assistiram ao aquecimento da equipe 
principal e em seguida foram encaminhados aos camarotes reservados 
para assistir ao jogo do Criciúma Esporte Clube.

Entrega de kits esportivos – No início de cada ano, quando che-
gam os uniformes esportivos novos, é realizado um evento simbólico de 
entrega do material no estádio Heriberto Hulse, com a participação de 
todas as crianças uniformizadas, todos os prefeitos, presidente do clube, 
reitora da Universidade entre outras autoridades locais e estaduais. Na 
ocasião, é entregue pelo reitor e presidente do clube dois kits de unifor-
mes aos prefeitos, simbolizando os 70 kits entregues anteriormente. O 
recebimento dos materiais esportivos, para todos os municípios, estava 
condicionado à entrega de alguns documentos como: identificação dos 
locais de treinamento e dos professores responsáveis pelo treinamento, 
autorização dos pais para participação da escolinha, termo de respon-
sabilidade assinado pelos pais ou responsável, cronograma de horários 
de treinamento e declaração de participação nos eventos promovidos 
pela organização do projeto.

Mensalmente são realizadas clínicas de capacitação a todos 
os professores e secretários, com agenda determinada no início do ano 
e com a participação de diferentes profissionais e geralmente alternan-
do entre parte técnica, física, táticas e outras palestras relevantes à for-
mação esportiva. Os dias de realização das clínicas alternava entre as 
sextas-feiras no período noturno e aos sábados pela manhã, sendo re-
gistrado a presença para posteriormente emitir certificado com a carga 
horária de acordo com as participações anuais.

Preliminares – Conforme previsão no contrato, em todos os jogos 
que o Criciúma realiza no estádio Heriberto Hulse, independentemente 
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do tipo de competição, ocorre a preliminar duas horas antes da partida 
principal, devido a necessidade de o campo estar liberado uma hora an-
tes para os atletas profissionais. Geralmente as preliminares contavam 
com a participação de dois municípios com duas categorias (SUB 12 e 
SUB 14) com uma quantidade de 17 atletas por categoria, e um técnico 
por categoria, totalizando 36 participantes por jogo, os quais recebiam 
os respectivos ingressos e tinham acesso livre nos dias dos jogos, ou 
seja, após as preliminares permaneciam no estádio para assistirem aos 
jogos. O tempo de uma hora de preliminar era dividido em 30 minutos 
para cada categoria, e a organização e a arbitragem eram coordenadas e 
executadas pela Unesc. Ao final do jogo preliminar, os atletas do Projeto 
Tigrinhos permaneciam dentro do campo esperando o início da primei-
ra parte do jogo, quando entravam de mãos dadas com os atletas pro-
fissionais do Criciúma, batiam fotos e posteriormente ocupavam seus 
locais na arquibancada do estádio. Nos dias em que aconteciam as pre-
liminares, cada município recebia ainda mais três ingressos-cortesia, 
oferecidos aos prefeitos e secretários, a fim de assistirem aos jogos em 
locais privilegiados (camarote, cadeiras e arquibancadas).

Seleção de atletas – A avaliação dos atletas do Projeto Tigrinhos 
por parte do Criciúma Esporte Clube se deu de diversas formas (obser-
vação dos atletas em seus municípios, observação em seletiva especí-
fica no Centro de Treinamento do Criciúma, indicação dos técnicos do 
projeto para observação específica, eventos/jogos organizados no CT 
do Criciúma), assunto que consideramos ser importante relatar numa 
breve descrição de sua organização:

Observação dos atletas em seus municípios: Os profissionais 
(técnicos) do Criciúma Esporte Clube comunicavam à coordenação do 
projeto (prof. Joni Marcio) que gostariam de fazer observação em deter-
minados municípios; a coordenação agendava com os professores res-
ponsáveis nos municípios datas e horários específicos e a partir disso 
ficava por conta do Criciúma o encaminhamento dos selecionados.

Observação específica no CT: O Criciúma determinava datas es-
pecíficas para realizar avaliação com os atletas do Projeto Tigrinhos, 
geralmente no início e no final do ano, sendo duas datas, uma para cada 
categoria. Os municípios ou os pais traziam o menino atleta, e ele per-
manecia por uma semana no clube em avaliação; os aprovados ficavam 
em definitivo.
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Indicação dos técnicos: Quando os profissionais que trabalham 
como técnico do projeto no município observavam um atleta em poten-
cial, indicavam para a coordenação do projeto o nome do atleta, idade, 
posição, entre outras informações; a partir daí era determinada uma 
data junto com os profissionais do Criciúma Esporte Clube, que agenda-
vam avaliação específica para esse grupo de atletas, não havendo uma 
periodicidade específica, sendo de livre demanda.

Eventos/Jogos no CT: Anualmente são realizados torneios nas 
dependências do CT do Criciúma, com disponibilidade de seis campos 
oficiais. Como os atletas permanecem no clube o dia todo, é oferecida 
alimentação (almoço) para todas as crianças no refeitório do CT. Nesta 
atividade, os municípios jogam entre si, e os profissionais do Criciúma 
fazem observações e escolhem os atletas que lhe interessam, além de 
haver premiação para as equipes (1º, 2º e 3º lugar). Os torneios são 
organizados por categorias e em datas alternadas.

Até a apresentação deste trabalho, temos informação de que 
aproximadamente 25 atletas foram selecionados por esse processo, 
distribuídos nas mais diversas categorias que o clube desenvolve (SUB 
11, SUB 12, SUB 13, SUB 15). Nas categorias maiores não temos o regis-
tro devido ao período de desenvolvimento de atletas, mas seguramente 
muitos dessas categorias poderão fazer ascensão por suas qualidades, 
já referendadas pelos seus referidos técnicos.

CONCLUSÃO

Por se tratar de um projeto de extensão, tem-se a compreensão de 
o trabalho ainda não estar pronto e acabado, pois anualmente é cons-
truído e implementado com novas ações a partir de um olhar coletivo, 
ou seja, com participação efetiva de todos os envolvidos no projeto (Cri-
ciúma Esporte Clube, Unesc e professores dos municípios parceiros). 
No entanto, mesmo compreendendo esta dinamicidade do processo, 
atualmente o projeto tem servido de exemplo para outros clubes no de-
senvolvimento de escolinhas esportivas no futebol.

Ressaltamos que diversos pontos positivos podem ser evidencia-
dos no projeto, como a oportunidade de crianças e adolescentes par-
ticiparem de uma escola de futebol do próprio clube da região, o qual 
transforma sonho em realidade para centenas delas; a massificação do 
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esporte e envolvimento de uma quantidade expressiva de crianças por 
meio do futebol; a realização do sonho de muitos meninos em jogar no 
Estádio Heriberto Hulse; a possibilidade de estabelecer uma relação di-
reta entre Universidade e profissionais que atual no futebol, com uma 
contínua formação durante todo o projeto. A descoberta de talentos 
esportivos, muitos já absorvidos pelo Criciúma Esporte Clube e outros 
clubes de futebol. Estes resultados nos remetem à condição de que o 
projeto foi efetivamente importante para as três partes envolvidas, cada 
qual com suas vantagens e benefícios, indicando a importância e a ne-
cessidade de continuidade do projeto.
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Resumo: Este artigo relata uma experiência de estágio no Projeto Intercâmbio Comunitário 
em Gerontologia do Núcleo de Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal de Santa 
Catarina, entre o período de agosto de 2013 a julho de 2015, que resultou no Trabalho de Con-
clusão de Curso de Graduação em Serviço Social da UFSC. A temática do estudo é centrada no 
processo de Liderança das Mulheres Idosas na Comunidade do Ribeirão da Ilha. Utilizamos a 
modalidade Trajetória de Vida como método de pesquisa e entrevistamos seis mulheres, pro-
tagonistas da comunidade. Nas falas dessas mulheres constata-se que elas mesmas tiveram 
uma infância muito sofrida, ajudavam os pais nos trabalhos da casa, não tiveram oportunida-
de de frequentar mais de quatro anos de escola e a maioria foi obrigada a namorar e casar 
com os moços que os pais escolhiam. Também se constatou discriminação racial entre as que 
eram negras. Todas essas questões contribuíram para que elas desenvolvessem um processo 
de liderança porque desde cedo tiveram que assumir responsabilidades que vêm ao encontro 
do empoderamento.
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INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma experiência de estágio1 realizada no 
segundo semestre de 2014, junto a um grupo de mulheres líderes da 
comunidade Ribeirão da Ilha, situada no município de Florianópolis/
SC. O estágio foi desenvolvido no Núcleo de Estudos da Terceira Idade 
(NETI), criado pela Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 
1982, e oficializado por meio da Portaria n° 4.841GR/83, de 03 de agos-
to de 1983. Este Núcleo é considerado uma experiência pioneira entre 
as universidades, colaborando na construção de um modelo brasileiro 
de intervenção do atendimento ao idoso, sendo responsável pelo pla-
nejamento, coordenação, execução e avaliação de Programas voltados 
para a Terceira Idade, através da Educação Permanente.

O Serviço Social atua no NETI desde 1982 e tem seu espaço de 
intervenção direta junto ao Curso de Formação de Monitores da Ação 
Gerontológica – CFMAG. A intervenção profissional, nesta área específi-
ca, tem como objetivo interagir com as/os idosas/os que frequentam a 
Instituição e compreender as suas demandas. O processo de aprendiza-
gem dos idosos deve ser facilitado pelas/os profissionais de Serviço So-
cial, permitindo que eles cresçam e possam dar solidez às perspectivas 
resultantes de suas experiências; que melhorem a autoestima, a quali-
dade de sua vida e as relações sociais; que conquistem um bom nível de 
independência e de autodeterminação subjetiva e social; que se tornem 
mais flexíveis e abertos a mudanças (CACHIONI, 2005).

O Serviço Social no NETI traduz-se como a possibilidade de cons-
trução de espaços de discussão, análise e reflexão das demandas dos 
idosos com relação ao seu processo de envelhecimento, contribuindo 
para alteração da representação social do idoso na sociedade, oportu-
nizando a intergeracionalidade e reconhecendo o desafio do envelheci-
mento como uma questão social.

Segundo Cachioni (2008), “com a inserção dos idosos no ambien-
te acadêmico, a instituição universitária passa a se configurar como um 
espaço intergeracional de troca de saberes. Os idosos buscam respostas 
diferentes para o seu envelhecimento”.

1 Estágio Curricular Obrigatório realizado junto ao Curso de Serviço Social da Universida-
de Federal de Santa Catarina.
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Nesse sentido, o Serviço Social junto ao NETI entende o envelhe-
cimento como um processo de modificações, “que se desenrola, tanto 
na área biopsicológica como na área psicossocial. O envelhecer é, en-
tão, não somente momento na vida de um indivíduo, mas um processo 
extremamente complexo, que tem implicações tanto para a pessoa que 
o vivencia, como para sociedade que o assiste, suporta ou promove” 
(FRAIMAN, 1991, p. 15).

Com essa perspectiva, o serviço social agrega as demandas rece-
bidas pelo Projeto Intercâmbio Comunitário em Gerontologia (PICG), 
planejando saídas a campo, visitando grupos de idosos e participando 
de seus encontros. Sabemos que os grupos fazem parte da sociedade, 
estão nas famílias, nos bairros, nas instituições e nas associações de 
moradores; compõem o próprio movimento da sociedade.

Enquanto estagiária de Serviço Social do NETI, participei do 
Projeto Intercâmbio Comunitário em Gerontologia (PICG), e as saídas 
a campo me levaram a observar mais de perto a realidade de alguns 
grupos de idosas. Nesse processo, ocorreu uma aproximação com a co-
munidade do Ribeirão da Ilha, localizada no sul de Florianópolis/SC, 
por meio de uma demanda recebida das lideranças da comunidade: ofe-
recer capacitação para mulheres idosas, que exercem diferentes cargos 
de liderança na comunidade.

No decorrer da capacitação, despertei a curiosidade para com-
preender o processo de liderança dessas mulheres, consideradas pro-
tagonistas da comunidade, e me propus a pesquisar os fatores que as 
levaram a coordenarem grupos e atividades no Ribeirão da Ilha, bem 
como as principais ações desenvolvidas por elas.

MATERIAL E MÉTODOS

Em 08 de abril de 2014, duas monitoras, juntamente com a as-
sistente social e a estagiária do Serviço Social do NETI foram até a co-
munidade do Ribeirão da Ilha para atender a demanda recebida por 
uma das idosas e conhecer os grupos existentes, quais sejam: Grupo de 
Convivência para Idosos; Grupo de Liturgia da Igreja; Grupo de Artesa-
nato; Grupo Folclórico; Conselho Comunitário; Grupo de Catequistas; 
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e Pastoral do Idoso2. Alguns grupos têm encontros semanais, outros 
quinzenais, sendo que a maioria se reúne no Salão Paroquial da Igreja 
Nossa Senhora da Lapa e na sede do Conselho Comunitário do Ribeirão 
da Ilha.

Um mês depois dessa primeira visita, a equipe voltou à comuni-
dade e desenvolveu uma dinâmica com um grupo de aproximadamente 
dez lideranças, com o objetivo de escutá-las e levantar suas demandas. 
Em seguida, a equipe reuniu-se durante uma semana nas dependências 
do NETI, com o objetivo de planejar atividades que poderiam ser efe-
tivadas com as lideranças da comunidade do Ribeirão da Ilha. Foram 
realizadas dinâmicas de grupo, com a finalidade de integração e auto-
conhecimento.

O trabalho com grupos sempre esteve presente na atuação do as-
sistente social e hoje é uma estratégia de intervenção que vem sendo 
cada vez mais utilizada e repensada frente às demandas da população e 
às perspectivas que as políticas vêm apresentando (SIQUEIRA, 2008, p. 
5). Na dimensão grupal, o foco são as relações grupais e o fortalecimen-
to dessas relações. O objetivo é trabalhar a dinâmica interna e externa 
das relações grupais, ou seja, os processos grupais e o coletivo. A identi-
dade do grupo, os vínculos afetivos e a cidadania são os grandes temas 
abordados no grupo.

Maria da Glória Gohn (2007, p. 45) ressalta o papel que as mu-
lheres têm assumido nas ações coletivas públicas: “Nos movimentos 
organizados, segundo a temática do Gênero, as mulheres destacam-se 
por serem as que têm tido os maiores índices de participação e de orga-
nização de suas demandas em entidades associativas”.

A partir de nossa inserção na comunidade, essas mulheres torna-
ram-se sujeitos da pesquisa, e estabeleceu-se a necessidade de conhecer-
mos suas trajetórias de vidas, com a finalidade de desvendar o que leva 
essas protagonistas do Ribeirão da Ilha a se destacarem como líderes. Em 
uma dessas ocasiões apresentei ao grupo meu interesse em conhecer me-
lhor suas trajetórias de liderança ao que concordaram plenamente.

Para conhecer as histórias das lideranças, utilizamos uma das 
modalidades do método da história oral, denominada por Gonçalves e 

2 Essas mulheres são todas líderes de outros grupos. Elas atendem idosos acamados em 
suas residências.
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Lisboa (2007) de Trajetórias de Vida, que considera uma parte da histó-
ria de vida de uma pessoa, um determinado percurso, itinerário ou ciclo 
que vai ao encontro do objetivo da pesquisa, no nosso caso, analisar o 
processo de liderança de seis idosas que atuam na comunidade. Estabe-
lecemos um fio condutor para a entrevista, composto de várias etapas 
da vida dessas mulheres: infância, adolescência, juventude, maturidade, 
velhice e exercício da liderança. As trajetórias de vida são construídas 
através da inter-relação dialógica entre pesquisador e sujeito pesqui-
sado, ou seja, por meio da técnica de entrevista. O pesquisador segui-
rá um roteiro de perguntas elaboradas de acordo com a questão a ser 
investigada, obedecendo a um fio condutor composto pelas categorias 
previamente definidas na fundamentação teórica do projeto.

Tendo em vista apresentar a nossa proposta de pesquisa, marca-
mos um encontro na comunidade, para o qual compareceram oito lide-
ranças. Nesse dia, utilizamos a dinâmica do “Novelo de Linha”, na qual 
cada pessoa do círculo pega o novelo e corta um pedaço de linha do 
tamanho que lhe agradar. Na sequência, enquanto responde à pergunta 
“quem é você?”, cada integrante enrola a linha no dedo e permanece fa-
lando até findar o pedaço de linha que cortou. A dinâmica foi positiva na 
medida em que propiciou um diálogo entre as lideranças locais, e cada 
uma teve a oportunidade de conhecer mais detalhes sobre a vida das 
demais colegas, com as quais já convivem por muitos anos.

RESULTADOS E ANÁLISE

A codificação e a análise das entrevistas realizadas com as mu-
lheres idosas, líderes de grupos da comunidade do Ribeirão da Ilha, nos 
permitiu apresentar significativos resultados, destacando conhecimen-
tos sobre a história da comunidade, seguidos de depoimentos em rela-
ção a cada uma das etapas do roteiro de entrevista.

A comunidade do Ribeirão da Ilha conserva muitas tradições, 
uma vez que sua herança advém principalmente de povos indígenas e 
africanos, mas também de espanhóis e portugueses.

Segundo estudos realizados na comunidade, a presença dos es-
panhóis no território do Ribeirão da Ilha começou em março de 1515, 
e completa 500 anos em 2015. Entre 10 de outubro de 1526 e 30 de 



Michele Vieira Pereira & Teresa Kleba Lisboa212

abril de 1527, esteve o navegador veneziano Sebastian Caboto a ser-
viço da Coroa espanhola. Em sua estada e permanência na Ilha, então 
denominada de Ilha dos Patos ou Meiembipe, e tendo contatos com os 
espanhóis moradores, o navegador decidiu para assegurar a posse da 
ilha para a Espanha.

Mais tarde, com o objetivo de tornar as terras produtivas e as-
segurar as posses portuguesas no Brasil Meridional, cerca de três mil 
casas foram transferidas da Ilha dos Açores para a Ilha de Santa Catari-
na. Isso ocorreu entre 1748 e 1756. Desses açorianos, um grupo de 60 
famílias estabeleceu-se no Ribeirão da Ilha.

Atualmente, um número significativo de turistas vem prestigiar 
a gastronomia e a história do lugar que se destaca através dos casarios 
que preservam os traços da cultura açoriana. É neste cenário que nasce-
ram e viveram as mulheres que foram sujeitos de nossa pesquisa.

	Marcas da Infância – respeito aos pais: obediência,  
carinho e castigos

A vida dos moradores do Ribeirão da Ilha, em meados do século 
XX, era de muita simplicidade: a agricultura em pequenas proprieda-
des, a pesca e a renda é que sustentavam a maioria das famílias. Em 
decorrência dessa realidade, as crianças3 ajudavam no sustento da casa, 
havendo pouco tempo para as brincadeiras como podemos ver no de-
poimento a seguir:

Então, não tínhamos tempo para brincar muito, de manhã levan-
tava cedo tomava um cafezinho e ia para escola até o meio dia. À 
tarde, ainda pequena, fazia renda e cuidava dos irmãos. Era impor-
tante ajudar na renda, para ter dinheiro para comprar material de 
escola, uma fazenda para fazer nossa roupa... (MARGARIDA, 2015)

As maiorias das mulheres entrevistadas trabalhavam e ajudavam 
a cuidar dos irmãos desde pequenas. Na época, as meninas eram educa-
das para serem mães e donas de casa e, por isso, os pais não davam im-
portância para o estudo. Conforme Margarida (2015): “era um sacrifício 

3 As crianças aqui mencionadas, atualmente são mulheres idosas. Camélia, 84 anos; Vio-
leta, 76 anos; Margarida, 68 anos; Boca de Leão, 60 anos; Rosa, 59 anos; e Orquídea, 56 
anos.
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ir para a escola. Estudei até o 4° do primário, o pai não tinha dinheiro 
para nós continuarmos nossos estudos no centro de Florianópolis.”.

Como podemos constatar no depoimento, a criança que chegava 
ao último ano (4a série), acabava desistindo por falta de dinheiro e de 
meio de transporte.

Outra questão que impedia as meninas de irem para a escola era 
a falta de apoio dos pais, como nos relata Boca de Leão (2015): “Meu 
uniforme e material era a vizinhança que me dava, meu pai tinha possi-
bilidade de comprar, mas para ele filha mulher tinha que ficar dentro de 
casa trabalhando. Eu disse que ia estudar e fui estudar”.

A maioria das entrevistadas sabe ler e escrever, ou seja, são al-
fabetizadas e atuantes na Igreja, fazendo leituras e escritas, principal-
mente no registro das atas nos grupos das quais são responsáveis.

Na época, os filhos eram educados com muita rigidez. Boca de 
Leão foi uma criança que sofreu violência por parte do pai:

Meu pai era muito agressivo, um dia fazendo a casa que hoje é a mi-
nha, só que antes era de madeira; ele me mandou fazer um negócio 
eu disse que não ele jogou um pedaço de madeira e pegou na minha 
coluna, as pessoas disseram que eu fiquei desmaiada uns quinze 
minutos, e ele nem deu bola, continuou trabalhando. Ele era muito 
rígido, às nove horas da noite tínhamos que tá dormindo. Lembro 
que tinha uns nove, dez anos fui à casa do compadre dele que é meu 
primo assistir televisão, eles eram os únicos que tinham televisão na 
época. Deu nove horas da noite eu não apareci ele foi me buscar em-
baixo de chuva, eu apanhei de cinta até chegar a casa, mas eu não 
deixei cair uma lágrima, não corri, não resmunguei. Mas quando eu 
cheguei à casa eu disse para minha mãe se eu tivesse um facão eu 
enterrava no peito dele. Ele era muito ruim. (BOCA DE LEÃO, 2015)

Ela também não tinha apoio de sua mãe, que era uma pessoa re-
servada. “Eu e minha mãe também não tivemos uma relação boa, eles 
eram muito fechados, não tinha carinho, não conversavam, não tinha 
amizade.” Além de não receber apoio da família, Boca de Leão sofreu 
muito com racismo, principalmente no período da Escola Isolada.

Era muito encrenqueira, batia todo dia em um aluno, sofri muito 
com racismo. Era chamada diariamente de macaca, “lá vem a Ne-
gra” geralmente eram as meninas loiras. Tive uma professora que 
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foi muito ruim comigo, ela tinha que me proteger, pois também era 
negra, está me colocou de castigo no areão no pátio. Tinha batido 
numa menina por causa do racismo que estava recebendo. Fiquei 
meia hora no areão, quando saí eu peguei a menina na rua dei uma 
surra, mas ela continuou todos os dias a me chamar de negra. Ou-
tro dia a mesma professora não deixou eu ir ao banheiro, disse que 
ia fazer na sala. Quando ela começou a fazer o sinal da cruz da 
oração eu fiz xixi na sala, e não limpei. (BOCA DE LEÃO, 2015)

Nos dias atuais, o racismo ainda predomina e muitas crianças ain-
da são vítimas de preconceito nas escolas. Imagina-se nos anos escolares 
que Boca de Leão viveu, onde sua própria condição de minoria já se cons-
tituía numa das dificuldades vividas pelas crianças negras da escola.

Para Nilma Gomes (2007), a criança negra convive numa socieda-
de em que a cultura que prevalece é a do branco.

Desde o início da trajetória escolar, a criança [negra] se depara 
com um determinado tipo de ausência, que a acompanhará até o 
curso superior (isto é, para aquelas que conseguirem romper com 
a estrutura racista da sociedade e chegar até à Universidade): a 
quase inexistência de professoras e professores negros. A criança 
negra se depara com uma cultura baseada em padrões brancos. 
Ela não se vê inserida em livros, nos cartazes espalhados pela 
escola ou ainda na escolha dos temas e alunos para encenar nú-
meros nas festinhas. Onde quer que seja, a referência da criança 
e da família feliz é branca. Os estereótipos com os quais ela teve 
contato no seu círculo de amizades e na vizinhança são mais acen-
tuados na escola, e são muitos mais cruéis. (GOMES, 1996, p. 77)

Boca de Leão sofreu na pele a questão do preconceito e lutou con-
tra tudo e todos para enfrentar a situação.

	Juventude abreviada: vigilância dos pais,  
trabalho e casamento precoce

Em relação à juventude, trabalhamos com o período que vai da 
adolescência até a vida adulta, em função do casamento precoce de to-
das as entrevistadas.

Ao chegarem à juventude, as entrevistadas continuavam com uma 
bagagem de responsabilidades. Violeta (2015) relata: “Quando fiz treze 
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anos minha mãe me colocou de doméstica na casa da minha madrinha 
no Saco dos Limões, trabalhei até os dezessete anos de graça, ganhei um 
sapato e um vestido e mais nada.”. O dito de Violeta é próximo dos outros 
relatos, pois era a realidade de muitas jovens do Ribeirão em meados 
do século XX.

A entrevistada Orquídea viveu sob vigilância do pai que contro-
lava seus passos, conforme os relatos, algo que para época era natural 
na comunidade: “Para bailes saí depois de moça, uma única vez com meu 
irmão, era carnaval. Ia eu e minha irmã, porém, além do meu irmão, um 
casal mais velho nos acompanhava, senão o pai não deixava.”.

A maioria das entrevistadas, por ter nascido na mesma época, 
viveu um período de vigilância rigorosa dos pais. Apesar desse rígido 
controle, elas têm saudade da época da juventude, em que a família 
precisava conhecer a “paquerinha”, e dar aprovação da escolha da filha, 
para depois namorar.

Namorava com ele, mas minha mãe não aceitava, por que não era 
conhecido, era de Porto Alegre, já era Cabo e morava na base. Mas 
ele vinha falar comigo aqui no Ribeirão. Sentávamos na calçada, ali 
só conversávamos, não tinha sarro, não tinha nada. Ele me convi-
dava para fugir, mas eu nunca aceitei. Dizia que quem foge é preso, 
eu não estou na penitenciária. Ele dizia então você não gosta de 
mim; mas falava que gostar é uma coisa, fugir é outra. (CAMÉLIA, 
2015)

Constata-se na fala de Camélia que ocorreram muitas mudanças 
na sociedade em relação aos relacionamentos afetivos. Aproximada-
mente 60 anos separam a fase de namoro dessas mulheres das jovens 
atuais. Atualmente, as famílias depositam mais confiança nas filhas mo-
ças e algumas até defendem que quanto maior for o número de namo-
rados, mais provável que escolherá o “certo” para casar. De acordo com 
Cynthia Sarti (1995), as famílias passam por mudanças recentes nos 
padrões de convívio:

Essas mudanças correspondem a uma ação deliberada, no sen-
tido de um projeto emancipador que instituiu novos padrões de 
comportamento, mas que só foi possível por mudanças, na rea-
lidade exterior à família, que afetaram de maneira decisiva esta 
esfera da vida social, transformando-a fatalmente. Acontece que 
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a família não é uma totalidade homogênea, mas um universo de 
relações diferenciadas, e as mudanças atingem de modo diverso 
cada uma destas relações e cada uma das partes da relação. (SAR-
TI, 1995, p. 39)

Em meados do século XX, a maioria das mulheres era educada 
para “ser de um homem só”, como Margarida (2015): “Tive um namorado 
só, com ele eu casei e vivi trinta e nove anos, hoje sou viúva. Estou viúva há 
onze anos, e depois disso nunca mais me relacionei com homem nenhum.” 
Muitas delas ainda preservam os princípios repassados pelos pais, que 
também tinham suas raízes em valores religiosos e tradicionais.

	Casamento: entre o domínio dos pais e a submissão aos maridos

No tempo em que as entrevistadas eram adolescentes, era comum 
uma mulher casar bem jovem, poderíamos dizer que se casavam ado-
lescentes. Nas falas de algumas delas, identificamos que esta era uma 
maneira de sair do domínio dos pais, mas acabavam ficando submis-
sas aos maridos. Orquídea (2015) é um retrato dessa submissão: “Casei 
com dezoito anos, mas tive medo de não dar certo e meu pai não me acei-
tar de volta. Atualmente faço trinta e nove anos de casada”. Margarida 
também saiu do convívio com os pais para se casar: “Fui para cidade só 
depois de casada, com dezoito anos. Depois de casada que fui aprender a 
andar sozinha”.

O casamento para a maioria dessas mulheres acabava sendo o 
“porto seguro”, pelo fato de irem para longe dos pais. Esses, mesmo 
sendo rígidos, representavam proteção, uma vez que, naquela época, a 
mulher era conhecida como sexo frágil e a maioria imaginava que longe 
dos pais necessitaria a continuidade do abrigo e do amparo, e esse era 
encontrado no casamento, e na construção de uma família nos moldes 
da de origem.

	Os bailes realizados: “uns para os negros e outros  
para os brancos”

Na época da mocidade das entrevistadas, viviam muitos negros 
na comunidade, remanescentes dos escravos que vieram trabalhar na 
Ilha de Santa Catarina. Eles preservavam sua cultura com muitas festas 
e danças e defendiam o direito de se divertirem.
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Todavia, os bailes que aconteciam na região eram bem divididos, 
ou seja, em um mesmo salão de baile não entravam pessoas de “raças” 
diferentes. No baile dos brancos, só entrava branco, e nos salões dos 
negros só entrava negro. Em um desses bailes da comunidade, Boca de 
Leão, com seus vinte cinco anos, foi proibida de entrar, mas, para ela, era 
apenas mais uma barreira para derrubar.

Lembro de um baile na Costeira, o racismo era em todos os lugares; 
chegando lá fui proibida de entrar porque era negra. Minha amiga 
disse que então o baile iria acabar, porque éramos amigas da ban-
da. O dono do baile foi falar com o cara da banda e ele confirmou 
se ela não dançar vamos parar de tocar. Daí eu entrei e dancei a 
noite toda. Fiquei orgulhosa porque eu acabei com o racismo na-
quele lugar, os negros começaram a frequentar. Porque aqui tinha 
o baile dos negros e dos brancos, eles não se misturavam. Uma vez 
foi aqui, no Alto Ribeirão, eu cheguei e um rapaz falou que ali negro 
não dançava. Falei: “chama o presidente, ele é amigo do meu pai”, 
ele mandou eu entrar e disse que os negros podiam participar. Eu 
tenho orgulho de dizer que acabei com o preconceito nesses dois 
lugares. (BOCA DE LEÃO, 2015)

Esse relato da Boca de Leão demonstra as dificuldades da época, 
que não havia nenhuma lei para apoiá-la e teve que lutar sozinha contra 
o preconceito. Atualmente, apesar de existirem leis que punem os racis-
tas, temos, nos discursos cotidianos, sintomas de que a sociedade ainda 
se pauta em valores racistas.

Segundo Dayse Barcellos (2004, p. 248.), “o convívio entre ne-
gros e brancos dá-se no trabalho, onde a presença do negro não preci-
sa ser justificada, nem pelo negro nem pelo branco”. A autora retrata 
nessa citação a vida de Boca de Leão, onde durante sua entrevista des-
tacava o racismo na escola e nos momentos de lazer, não destacando 
no período em que arrumou emprego. Para a autora citada, “o negro 
vê-se banido dos espaços de sociabilidade nos quais teria que justifi-
car sua presença”.

	Os desafios da idade: “para mim velhice é uma desgraça,  
não aceito de jeito nenhum!”

O Estatuto do Idoso define a idade em que a pessoa é considerada 
idosa: Art. 1° “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 
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direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta 
anos”4.

Constata-se por parte de algumas entrevistadas, a dificuldade de 
encarar que são idosas, muitas delas remetem as palavras “idoso”, “ve-
lho” ou “terceira idade” como sinônimos de doença.

Com o passar dos anos, a velhice adquiriu valores negativos, e 
acabou sendo relacionada com seu potencial funcional, a fragilização 
do corpo. Por esse motivo, a maioria das pessoas tenta se afastar do 
envelhecimento, achando que assim poderá ser feliz.

Produziu-se uma imagem social do envelhecimento e da velhice tão 
desfavorável, que os idosos saudáveis e lúcidos – que não parecem 
constituir minoria! – não se reconhecem nela. Por isso, a conhecida 
contradição, na verdade, aparente contradição – expressa no fato 
de que frequentemente as pessoas declaram uma idade mais avan-
çada, mas não admitem velhos, ou reconhecem velhice apenas nos 
outros. Claro, quem iria se reconhecer nos estereótipos negativos 
que circulam por toda a parte?! Fica a lógica a ambivalência: velhi-
ce existe, mas não em nós. (MOTTA, 1997, p. s/n°)

A maioria das palavras atribuídas às pessoas idosas indica ligação 
com algo negativo, e as pessoas não se veem nessa fase da vida. Consta-
tamos que o termo “terceira idade” foi adotado com mais satisfação pela 
maioria, talvez porque passa a mensagem de um velho jovem, ligado 
ao idoso jovem, ativo. As entrevistadas também demonstram um pou-
co de resistência aos termos, como coloca Violeta (2015): “um homem 
perguntou se sou velha ou idosa? Disse para ele: que diferença tem? res-
pondeu que o velho não trabalha mais e o idoso está ativo. Ainda trabalho 
muito. Não adianta eu não aceito ser velha.”.

É possível observar a conquista de algumas mulheres no decorrer 
dos anos, pois antigamente eram mais submissas e hoje conseguem se 
impor mais em relação às suas escolhas. Geralmente, o envelhecimento 
para os homens significa mais fragilidade, são poucos os que se enga-
jam em trabalhos de grupo. As mulheres idosas, por sua vez, continuam 
ativas, procuram participar das atividades e acompanham vários meios 
de lazer, contribuindo na comunidade com trabalhos desenvolvidos.

4  BRASIL. Lei 10.741, de 1° de outubro de 2003.
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Estou sempre ativa na comunidade trabalhando com alegria. Às 
vezes penso que não tenho essa idade, posso até parecer na aparên-
cia, mas meu espírito é de jovem. Se for num bailezinho na comu-
nidade e tem um jovem que conheço já dançamos, viajo bastante, 
participo do carnaval do Zé Pereira, aonde tem gente jovem gosto 
de estar. Tudo com muito respeito, sou uma pessoa alegre. Curto 
todos os momentos. (MARGARIDA, 2015)

A busca pela autonomia é a realidade dessas mulheres, que pa-
recem correr atrás do que não conseguiram alcançar enquanto jovens.

	Surgimento do cargo de liderança:  
“Liderança, é para mim algo natural”

O exercício da liderança, na maioria das vezes, é gratificante, uma 
vez que propicia prazer de visualizar transformações. Também é um fa-
tor que contribui para a autoestima e autoconfiança, que muitas vezes 
ficou perdida no meio de sua própria história de vida. Para Gabriela dos 
Anjos (2008), as atividades na comunidade desempenham papel de ex-
trema importância para as mulheres líderes.

A inserção nos grupos da comunidade faz com que as mulheres 
possam sair do espaço privado da sua casa, como relata Rosa (2015): 
“Comecei a me envolver nesses trabalhos sociais, porque me sentia muito 
em casa, sem ninguém para conversar.”. O mesmo acontece com a maio-
ria mais delas. Foi o que aconteceu com Orquídea (2015): “Participo 
de grupos na comunidade do Ribeirão depois de ter tido minhas filhas, 
quando elas já estavam adultas, de ter cuidado dos meus pais e dos meus 
sogros até eles morrerem.”.

Constata-se que a maioria das entrevistadas se identificou en-
quanto líderes, desde crianças. Luciana Tonani (2011) coloca que lide-
rar “pode significar conduzir, motivar, orientar, agregar pessoas e ideias”. 
É o que acontece com essas mulheres, consideradas referências no Ri-
beirão da Ilha por defenderem o interesse coletivo da comunidade.

	As diferenças entre homens e mulheres na liderança  
da comunidade: “as mulheres mais ativas, os homens  
mais fechados...”

Historicamente, a mulher sempre foi responsável pelo cuidado 
da casa, do espaço privado e da família, e o homem, pelo trabalho no 
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espaço público captando dinheiro. No mundo em que vivemos, o ho-
mem acabava tendo esse reconhecimento, de valores de autoafirmação, 
competição, expansão e dominação. Porém, por meio das conquistas 
alcançadas pelos movimentos de mulheres, conforme Ajamil, Carreira 
e Moreira (2001) elas vão se afirmando como lideranças em grandes 
empresas, organizações não governamentais e em comunidades.

Mesmo tendo adentrado o mundo do trabalho e da vida pública, 
recentemente muitas mulheres já trazem contribuições signi-
ficativas para o novo paradigma das organizações. Característi-
cas como flexibilidade, sensibilidade, intuição, capacidade para 
trabalhar em equipe e administrar a diversidade, além de dizer 
mais vezes “nós” do que “eu”, estão em alta e assinalam, segundo 
alguns estudiosos, um emergente estilo feminino de liderança. 
Contudo, é importante frisar que tais características também es-
tão presentes em muitos homens e, quando se tornam mais valo-
rizados, potencializam novas maneiras masculinas de ser dentro 
das organizações. (AJAMIL; CARREIRA; MOREIRA;2001, p. 43)

A maioria das entrevistadas assumiu uma liderança na comuni-
dade depois de ter desempenhado suas funções junto à família, diferen-
te do que acontece com a maioria dos homens do lugar, como explica 
Rosa (2015): “no Ribeirão são as mulheres que tomam a frente, eles não 
querem nada de compromisso, de responsabilidade. Alguns falam que isso 
é para mulher. Daí alguns pescam ou ficam nos bares, enchendo a cara.”.

A falta de interesse dos homens pelos trabalhos sociais na comu-
nidade também é ressaltada por Orquídea (2015):

As mulheres ficam cada vez mais fortes com a idade, os homens 
ficam muito ranzinzas. Ele não gosta de estar envolvido em gru-
pos, às vezes coloco o nome dele em alguma atividade, mas ele 
não aparece. Aqui no Ribeirão a maioria dos trabalhos sociais são 
assumidos por mulheres, eu, se tiver a semana toda atividade na 
comunidade eu estou presente, já os homens não têm essa dispo-
sição. Meu marido não quer assumir nada. Na verdade, aqui no 
Ribeirão, tem muita mulher, pouco homem; as mulheres ficaram 
viúvas cedo. 

As líderes do Ribeirão da Ilha também relatam que alguns ho-
mens se aposentam e não se disponibilizam em ajudar nos trabalhos 
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da comunidade. A falta de credibilidade em relação aos homens, princi-
palmente idosos, é unânime entre as mulheres lideranças, representada 
por Violeta (2015): “Aqui no Ribeirão os trabalhos sociais são tudo mu-
lher, homem não quer nada com nada. Quando assumo, eu vou até o fim.”.

Se, de um lado, os maridos assumem poucas tarefas, por outro, 
eles permitem que elas assumam as atividades. Rosa (2015) ressalta: 
“Parece que nada agrada ele, mas ele me deixa trabalhar com a comuni-
dade.”. A maioria deles apoia a saída delas do espaço doméstico e dão 
liberdade para elas trabalharem na comunidade.

	A intervenção do Serviço Social em trabalhos com grupos: 
conquistas e desafios. “Os envolvidos são todas mulheres 
idosas”

O assistente social é norteado pelo seu Código de Ética, o qual se 
coloca claramente contrário à exploração de classe e todas as formas de 
opressão. Para Teresa Lisboa (2010), os assistentes sociais também se 
aproximam gradativamente dos estudos de gênero:

De forma pulverizada, quando não isolada, algumas profissionais 
do serviço social têm se aproximado dos estudos de gênero e in-
sistindo na importância da transversalidade dessa categoria na 
mediação teórica sobre as demandas que surgem no cotidiano 
das práticas. (LISBOA, 2010, p. 11)

O cotidiano das intervenções do Serviço Social traz à tona de-
mandas que perpassam a questão de gênero. Segundo a mesma autora, 
“abuso sexual, violência contra mulheres, lideranças femininas desta-
cando-se junto aos movimentos sociais e organizações sociais, mulheres 
encarceradas, etc.” são questões que requerem da profissão um maior 
aprofundamento nesses estudos, pois o Serviço Social posiciona-se con-
trário a qualquer tipo de discriminação e preconceito, tanto no âmbito 
social quanto profissional.

Com relação ao Serviço Social no NETI, este se faz presente desde 
o momento da sua criação (1982), pois os registros históricos indicavam 
a sua presença por meio da luta da assistente social e especialista em 
Gerontologia, Neusa Mendes Guedes. A implantação do Serviço Social 
no NETI é justificada em sua essência, pela capacidade de promover a 
emancipação do sujeito social, tarefa essa nada fácil, mas alcançada por 
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meio do oferecimento de uma política de Educação Permanente, princí-
pios de valorização da pessoa idosa, inserindo-a no contexto acadêmico 
e comunitário e com compromisso de lutar pelo desenvolvimento das 
políticas de atenção às pessoas idosas.

Todavia, o trabalho em grupo deve ser planejado, para que não 
atinja somente assuntos de interesse do grupo, e sim busque a partici-
pação de todos os membros, abordando temas que impulsionem a von-
tade de participação na defesa e conquistas de direitos. Para Carole Pat-
man (1992), a participação acende a vontade do indivíduo de entender 
o funcionamento do meio em que está inserido.

A participação é bem mais do que um complemento protetor de 
uma série de arranjos institucionais: ela também provoca um 
efeito psicológico sobre os que participam, assegurando uma in-
ter-relação contínua entre o funcionamento das instituições e as 
qualidades e atitudes psicológicas dos indivíduos que interagem 
entre elas. (PATEMAN, 1992, p. 35)

As protagonistas da comunidade relatam que o trabalho em gru-
po é um momento de grande desafio para quem o coordena. Adminis-
trar esses momentos requer da líder ser uma facilitadora dos ideários 
do grupo, mediar conflitos e delegar responsabilidades, como afirma 
Rosa (2015):

Para uma pessoa ser uma líder, é indispensável que ela tenha res-
ponsabilidade, depois tem que ser companheira, ser humilde, saber 
escutar. Algumas pessoas são líderes e mudam o jeito de ser, empi-
nam o nariz, passam a tratar as pessoas com indiferença. Temos 
que saber respeitar as diferenças, quando estamos trabalhando em 
grupo, precisa respeitar cada um, cada um tem um jeito de traba-
lhar. (ROSA, 2015)

Além dessas mulheres se tornarem fortalecidas, elas fortalecem 
o próprio grupo, acarretando em conquistas para toda a comunidade. 
Segundo Teresa Lisboa (2008), trabalhar na perspectiva do empodera-
mento de mulheres é muito importante, uma vez que

Empoderamento na perspectiva feminista é um poder que afir-
ma, reconhece e valoriza as mulheres; é precondição para obter 
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a igualdade entre homens e mulheres; representa um desafio às 
relações patriarcais, em especial dentro da família, ao poder do-
minante do homem e a manutenção dos seus privilégios de gêne-
ro. Implica a alteração radical dos processos e das estruturas que 
reproduzem a posição subalterna da mulher como gênero; signi-
fica uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as 
mulheres [...]. (LISBOA, 2008, p. 2)

Essas mulheres ativas com perspectivas de enfrentar os desafios 
do grupo e da própria sociedade têm no empoderamento uma fonte de 
emancipação, pois são idosas, estão na ativa, diferentemente do que 
acontece com a maioria dos idosos homens na comunidade. Muitas de-
las, além de assumirem a liderança, ainda têm que cuidar de pessoas 
enfermas ou do pai idoso, como é o caso de Rosa (2015): “Quando saio 
para meus compromissos com a comunidade, alguém precisa ficar com 
ele, não posso deixar ele sozinho.”.

Ao mesmo tempo em que acreditam na participação da socieda-
de, para melhorar o espaço em que vivem, as líderes argumentam que a 
comunidade do Ribeirão da Ilha está com dificuldade de “fazer brotar” 
novas lideranças, pessoas mais novas, com mais energia, que possam 
interagir com os grupos, assumindo responsabilidades.

Embora a habilidade dessas mulheres em lidarem com esses de-
safios cotidianos faça que muitas vezes elas fiquem sobrecarregadas, 
defendem que a satisfação de estar à frente da comunidade, sendo uma 
líder, é muito maior, como nos fala Rosa (2015): “Apesar desses pontos 
negativos, é muito bom estar em ação na comunidade com grupos, fize-
mos amizade”. Boca de Leão (2015) também está de acordo: “A liderança 
na comunidade provoca satisfação, minha cabeça ativada. Inclusive estou 
voltando a fazer renda.”.

É nesse contexto de desafios e de satisfação que o Serviço Social 
trabalhou com as Líderes do Ribeirão da Ilha. A assistente social teve 
o papel de propiciar análise e discussão dos dilemas que as lideranças 
relataram durante as dinâmicas, construindo estratégias viáveis para 
responder às demandas das pessoas em processo de envelhecimento, 
tendo como proposta repensar seus conceitos e sua autoimagem pe-
rante a velhice e frente ao grupo na qual essas mulheres são as prota-
gonistas.
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

A partir dos primeiros contatos estabelecidos com as lideranças 
do Ribeirão da Ilha, percebeu-se durante o desenvolvimento da pesqui-
sa que o perfil da maioria das mulheres entrevistadas é formado em 
função da opressão que elas vivenciaram, tanto por parte de pai como 
dos maridos, cada uma reagindo de uma forma. Essas mulheres desen-
volveram o processo de liderança por que desde cedo já tiveram que 
enfrentar dificuldades, tiveram que lutar para superá-las. Isso fez com 
que fossem desenvolvendo um processo de empoderamento. No meu 
entendimento, as idosas deveriam passear e descansar, mas nota-se o 
quão diferente é a realidade dessas mulheres. Elas argumentam que se 
realizam nos trabalhos que desenvolvem, dizendo que essas atividades 
na comunidade também proporcionam muitos momentos de prazer, 
como passeios com os grupos.

No caso da Boca de Leão, desde criança foi uma lutadora, uma 
resistente. As outras cumpriram suas “funções” de mãe e esposa, bus-
cando exercer a condição de protagonistas com a comunidade. Não se 
percebe paixão, uma coisa fundamental na relação homem X mulher, 
foram relações estabelecidas por conveniência e subserviência por par-
te delas, principalmente nos casos de Camélia e Violeta. Pode-se per-
ceber que a experiência da Boca de Leão com os homens foi de muita 
privação e violência, retrato também da condição econômica da família 
que acaba gerando violência. A partir dessa vivência ela foi buscar a 
sua independência econômica e emocional. Por isso, a importância de 
elas exercerem uma condição de “comando” na comunidade é também 
uma forma de autoafirmação, de serem protagonistas de suas histórias, 
fugindo do padrão imposto por uma sociedade machista. Esse comando 
muitas vezes provoca rixas entre elas.

Ainda que a velhice seja constante nos discursos, a maioria das 
entrevistadas não se sente velha. Essa sensação se dá pelo fato de se 
manterem ativas e não precisarem de ajuda para suas atividades diárias 
e com a comunidade. A afirmação de que não se sentem velhas pode 
estar refletindo os valores culturais que definem que só a juventude é 
valorizada, reconhecida e aceita, em uma sociedade (de cunho capitalis-
ta) que tem como pressuposto que os indivíduos devem ser produtivos, 
caso contrário, podem ser descartados. Também existe uma preocupa-
ção exagerada com o belo, em estar dentro dos padrões estabelecidos, 
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fazendo com que os sinais do envelhecimento sejam aceitos com certa 
relutância. O contraponto disso fica com a “liberdade” que a velhice lhes 
confere, pois muitas mudanças ocorreram em relação às gerações an-
teriores, principalmente no que se refere aos padrões culturais. Essas 
mudanças redefinem o papel do velho e, especificamente na nossa pes-
quisa, o protagonismo das mulheres que envelhecem na sua comunida-
de. Essa interação lhes permite sair de casa, interagir com outras pes-
soas da comunidade, pois, nessa fase da vida, elas podem usufruir dessa 
liberdade de acordo com seus interesses e vontades. Com tempo para 
agir e cuidar de si, identificam-se num momento de desabrochar para a 
vida, sentindo-se úteis, significando que ainda possuem dignidade.

É muito importante para elas estarem integradas na comunidade, 
pois isso traz satisfação, prazer em ajudar os moradores do Ribeirão da 
Ilha. Mesmo nas dificuldades do cotidiano elas não se cansam de lutar 
pelos objetivos dos grupos.

Com relação às contribuições que este estudo irá propor ao Ser-
viço Social e outras áreas de estudo, servirá para atender aos dilemas 
da mulher idosa da atualidade, com um olhar mais abrangente quando 
atenderem essas demandas.

Quanto aos desafios, as próprias falas delas já trazem elementos 
nesse sentido, em que para ser uma líder precisa-se de responsabilida-
de, ser uma facilitadora na comunidade.

Observamos também e trabalhamos, enquanto membros do Pro-
jeto, com as competições que identificamos no grupo de lideranças, pois 
acaba sendo um problema nos grupos do Ribeirão da Ilha a circulação de 
lideranças em diversos grupos, como, por exemplo: a líder do grupo de 
mães é apenas uma participante no grupo de idosos, provocando confli-
tos nos grupos ou falsidades, como as entrevistadas relataram. Este foi 
um dos pontos observados na primeira visita do PICG na Comunidade, 
quando as monitoras juntamente com o Serviço Social precisaram en-
carar esses desafios, fazendo com que as líderes idosas enfrentassem 
esses conflitos e fortalecessem o sentimento de grupo.

Entre elas, destacam-se as brincadeiras de criança, os dias de do-
mingo, os namoros vigiados, o preconceito, o racismo e a figura paterna 
da época. Analisamos o processo de liderança, o afastamento dos ho-
mens do Ribeirão nas atividades sociais da comunidade e de como elas 
trabalham em grupos.
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