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apresentação

O IX Seminário de Extensão da PUC Minas – Universidade e Sociedade: desa-
fios e perspectivas contemporâneos –, realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2014, 
foi construído a partir de uma proposta de inovação na metodologia, visando a dois 
objetivos essenciais cujos sentidos se associam à valorização da Extensão Universitá-
ria como dimensão finalística da formação acadêmica. São eles: promover atividades 
diversas capazes de expressar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a ex-
tensão e promover maior sensibilização, mobilização e o aumento da participação da 
comunidade acadêmica da PUC Minas em todos os processos e eventos componentes 
do IX Seminário.

Ao longo de sua história, a PUC Minas destaca-se pela solidez e diversidade 
de suas experiências extensionistas e pelos esforços para institucionalizar a Extensão 
Universitária. Hoje, a extensão é constituída como “um processo educativo, cultura, 
científico e político destinado a promover a interação transformadora da Universidade 
com outros setores da sociedade”, como expresso no Regulamento da Pró-Reitoria de 
Extensão, aprovado pelo Conselho Universitário, já em 15 de maio de 2015, mas gesta-
do ao longo do processo dialógico de sua consolidação.

Uma das premissas estimuladoras da concepção do IX Seminário foi a de que 
este evento poderia potencializar esforços para dar visibilidade e reforçar a consistên-
cia da Extensão e de suas ações. O IX Seminário foi formatado para criar oportunida-
des de que a produção do evento fosse um processo de formação continuada. Assim, 
justificava-se a proposta de um evento descentralizado e mobilizador de diferentes 
potencialidades, ocorrendo simultaneamente em todos os Campi e Unidades1 da PUC 
Minas, com o intuito de promover trocas e compartilhamento de conhecimentos.

O primeiro passo da Comissão Organizadora, composta por professores, fun-
cionários e estudantes extensionistas, apontou para a escolha de um tema central, 
transversal, que perpassasse e atraísse todos os cursos e áreas do conhecimento da 
Universidade. Ao mesmo tempo, essa escolha deveria ser capaz de permitir eventos 
que traduzissem, na prática, interações indissociáveis entre ensino, pesquisa e exten-
são e, sobretudo, que trouxesse à tona, as dimensões culturais, artísticas e a capaci-
dade criativa e inovadora próprias da ação extensionista. Buscava-se a possibilidade 
de fazer acontecer em ocasiões de vivenciar a indissociabilidade ensino, pesquisa e 
extensão, por meio de espaços de reflexão da relação sociedade-universidade de forma 
inter, multi e transdisciplinar. Para realização do IX Seminário, buscou-se a adesão das 

Deve-se ressaltar que a Unidade São Gabriel realiza, entre os meses de agosto e setembro, a SCAP – 
Semana de Cultura, Arte e Política, institucionalizada como evento de Extensão Universitária. 
Em função de tal decisão, não foram programadas atividades específicas para IX Seminário naquela 
unidade, mas professores e estudantes eram convidados a participarem de toda a programação no 
campus Coração Eucarístico.

1
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Pró-Reitorias de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como da Secretaria de 
Cultura e Assuntos Comunitários, que foram parceiros importantes. 

Com dinâmicas participativas, a PROEX optou pelo tema Universidade e So-
ciedade: desafios e perspectivas contemporâneos e, para nortear a organização do Se-
minário, estabeleceu-se a seguinte pergunta chave: Que estudos e reflexões têm sido 
produzidos na PUC Minas sobre as questões e desafios atuais da sociedade? 

Sucederam-se discussões e reuniões com vários segmentos da Universidade, a 
partir das quais se definiram as seguintes áreas temáticas consideradas desafiantes e 
como campos férteis para a interlocução da comunidade universitária com seus res-
pectivos parceiros: A questão ambiental; Comunicação e informação; Culturas popu-
lares; Democracia e cidadania; Desigualdades sociais; Escola básica e a educação no 
século XXI; O mundo do trabalho; Questões urbanas; Saúde; Tecnologias; Violência 
e criminalidade.

As escolhas desses temas favoreceram a organização dos Fóruns Temáticos, no 
formato de Rodas de Conversas entre professores, estudantes, pesquisadores, exten-
sionistas e parceiros. Os diálogos e debates foram intercalados com vivências e apre-
sentações culturais, que contaram com a participação de grupos artísticos convidados.
Os temas selecionados propiciaram os debates, com grande diversidade de perspecti-
vas teóricas e analíticas. Alguns participantes destas Rodas de Conversas encaminha-
ram relatos, resumo de experiências de pesquisa e extensão, que podem ser apreciados 
na segunda parte desta publicação. A primeira parte abre espaço para a diversidade 
temática apresentada, traz o programa completo do evento e uma síntese sobre o pro-
cesso de construção do IX Seminário de Extensão da PUC Minas em 2014 e de sua 
programação. O objetivo é destacar a sua concepção e a metodologia de construção 
coletiva do processo de difusão do conhecimento, reflexão sobre pesquisas, projetos de 
extensão e outras experiências pedagógicas, bem como sobre a mobilização por meio 
da arte e da cultura.

O destaque essencial na realização do IX Seminário, portanto, para além das 
definições preliminares, associou-se ao objetivo de inovar o processo de sua constru-
ção, de modo que a Universidade pudesse pulsar e repercutir as vibrações do conhe-
cimento que se produz, apreende e difunde em dinâmicas participativas, com maior 
envolvimentodos corpos docente, discente, de funcionários e dos pares da ação ex-
tensionista. Para tanto, buscou-se criar uma estratégia de mobilização da comunida-
de universitária, contando com diversas formas de expressões estéticas, que tornasse 
possível construir com (e não construir para), na medida em que diferentes eventos – 
denominados de Travessia – tornavam visíveis as múltiplas cenas e palcos em que se 
comunicavam saberes. Desse modo envolviam-se, cada vez mais, novos componentes 
da dinâmica que teria culminância nos dias 18 e 19 de setembro de 2014. Outra diretriz 
importante foi trazer para o processo de construção a linguagem e expressões artísticas 
e culturais, com a agregação de grupos presentes na Universidade, como o Coral e o 
Teatro da PUC Minas, entre outras variadas manifestações de artistas independentes, 
profissionais ou amadores.
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Essa é a essência desta publicação: relatar brevemente o percurso trilhado no 
processo de construção e realização deste IX Seminário e apresentar uma coletânea de 
textos, com estruturas semelhantes às de resumos expandidos, com relatos, reflexões e 
projetos, para levar ao leitor uma fração dos saberes em ebulição, pautados pela curio-
sidade científica e pela descoberta vivencial do processo indissociável do aprender, co-
nhecer, do exercitar, portanto, do ensinar, do pesquisar e do compartilhar e construir 
saberes.
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Programação completa do iX seminário de Extensão

FÓRUNS TEMÁTICOS DIA 18 de setembro HORÁRIO 14h00 às 17h30
  

EVENTO DE ABERTURA DIA 18 de setembro HORÁRIO 9h00 às 12h
  09h00  Abertura com Intervenções Culturais do Grupo Pianix
  09h15   Cerimonial Cultural com o Grupo de Arte e Mobilização Parangolé
  09h30  Abertura Solene

  • Prof. Paulo Roberto de Sousa, Chefe de Gabinete do Reitor 
  • Prof. Wanderley Chieppe Felippe, Pró-reitor de Extensão
  • Profª. Maria Inês Martins, Pró-reitora de Graduação
  • Prof. Sérgio de Morais Hanriot, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
  • Profª. Maria Beatriz Rocha Cardoso, Secretária de Cultura e Assuntos Comunitários

  10h00 Intervenção Cultural Grupo Pianix 

  10h15   Conferência de Abertura – Universidade e Sociedade 
             • Profª. Dra. Eunice Ribeiro Durham 
             • Debatedores: Prof. Osvaldo Maurício de Oliveira  (NUTRA) e  Profª. Rita de Cássia 
                Fazzi (Ica, PROEX/PUC Minas)

LOCAL
Teatro 
Prédio 30

LOCAL
Anexo do 
Teatro 
Prédio 30

Sala 108  
Prédio 12

Sala 110  
Prédio 12

Sala 112 
Prédio 12

Multiuso  
105/106 
Prédio 43

Sala 114  
Prédio 12

Teatro  
Prédio 30

Questões urbanas
Coord. Alexandre 
Eustáquio Teixeira

Desigualdades 
sociais
Coordª. Tânia Cristina 
Teixeira

Mundo do trabalho
Coordª. Maria de 
Fátima Pereira Rossi

Democracia e 
cidadania
Coordª. Rosa Maria 
Corrêa

Escola básica e 
educação no séc. XXI
Coord. Joelcio 
Fernandes Pinto

Violência e 
criminalidade
Coordª. Andreia dos 
Santos

INSTIGADORES: Marinella Machado Araújo, Ester Eliane Jeunon e 
Herbert José Teixeira
DEBATEDORES: Adriana Maria Brandão Penzim, Candice Vidal de 
Souza, Cristiano de Melo Bastos, Eliana Fonseca Stefani, Guilherme 
de Souza Dabul e Maria da Consolação G. Castro

INSTIGADORES:  Maria Carolina Tomás, Márcia Mansur Saadallah e
Rubens Ferreira do Nascimento
DEBATEDORES: André Luís Gonçalves, Andrea Inez Dutra Braz, Ário 
Maro de Andrade, Flávio Constantino Barbosa e Jefferson Pinto Batista

INSTIGADORES: Luis Carlos Nascimento e Heloisa Werneck Mendes 
Guimarães
DEBATEDORES: Fabiano Veliq Barbosa, Marilene Gomes Durães, Má- 
rio Cleber Martins Lanna Junior e Nanci das Graças Carvalho Rajão

INSTIGADORES: Helaine Francisco Sampaio, Matheus de Medonça 
Gonçalves Leite e Luciana Costa 
DEBATEDORES: Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha, Cláudio 
Eduardo Resende Alves, Cleia Gomes Amaral e Rosa Maria Corrêa 

INSTIGADORES:  Admir Soares de Almeida, Dinéia Aparecida 
Domingues e Marcos Antônio Vieira
DEBATEDORES: Júlia Calvo, Magali dos Reis, Maria dos Anjos Lara e 
Lanna, Mariana Verissimo Soares de Aguiar e Silva, Sérgio Murilo 
Rodrigues e Sheilla Alessandra Brasileiro

INSTIGADORES:  Luis Flávio Sapori, Robson Sávio e Fernanda 
Simplício Cardoso
DEBATEDORES: Fernando Horta Tavares, Guilherme Coelho Colen, 
Gustavo Liberio de Paulo, Jacqueline de Oliveira Moreira, Klelia 
Canabrava Aleixo e Pablo Alves de Oliveira

INTERVALO CULTURAL HORÁRIO 17h30 -  Apresentação do Grupo Pianix
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LOCAL
Salas 105 
e 106 
Prédio 43

Anexo do 
Teatro  
Prédio 30

Auditó-
rio 2 
Prédio 05

Auditó-
rio 3 
Prédio 43

Teatro 
Prédio 30

Teatro 
Prédio 30

FÓRUNS TEMÁTICOS  DIA 18 de setembro HORÁRIO 19h00 às 21h30

  

 ENCERRAMENTO CULTURAL HORÁRIO 21h30 - Apresentação do cantor Wilson Dias

Saúde
Coordª. Raquel 
Macedo Bosco

Culturas populares 
e urbanas
Coordª. Sânia Maria 
Campos

Comunicação e 
informação
Coordª. Rita Fazzi

Tecnologias
Coordª. Sandra 
Maria de Freitas

Questão ambiental
Coordª. Márcia 
Luciane Drumond 
das Chagas e Vallone

INSTIGADORES: Arthur Parreiras Gomes e Adriana Silva Drumond
DEBATEDORES: Cristina Moreira Marcos, Deborah Costa Esquárcio, 
Lylian Vieira de Paula, Simone B. de Carvalho e Yara M. Ferreira

INSTIGADORES: Ricardo Ferreira Ribeiro e Vânia de Fátima N. Alves
DEBATEDORES: Adilson Schultz, Débora Maria David da Luz, Denise 
Pirani, Iracema Generoso de Abreu Bhering, Lucimar Magalhães 
de Albuquerque, Maria Nazareth Soares Fonseca, Pedro Augusto 
Xavier de Assis e Vera Lúcia Martins

INSTIGADORES: Ércio do Carmo Sena Cardoso e Ana Maria 
Rodrigues de Oliveira
DEBATEDORES:  Bruna Raquel de Oliveira e Santos  e Marcia Stenge

INSTIGADORES: Hiram Jackson Ferreira Sartori e Lauro Soares de 
Freitas
DEBATEDORES: Alexandre Teixeira, Denilson Laudares Rodrigues, 
Marcelo La Carreta Enrique Lopes da Cunha Pereira, Maria 
Aparecida Fernandes Almeida e Pedro Paiva 

INSTIGADORES: Denise de Castro Pereira e Henrique Paprocki
DEBATEDORES: André Rocha Franco, Danusa Campos Teixeira e 
Miguel Ângelo Andrade

LOCAL
Anexo do 
Teatro  
Prédio 30

Sala de 
dança 402  
Prédio 65

Multiuso 
105 e106 
prédio 43

Sala da 
piscina 
102
Prédio 62

Sala Mul-
timeios 
Prédio 6

FÓRUNS TEMÁTICOS DIA 19 de setembro HORÁRIO 9h00 às 12h00
  

  

Questões urbanas
Coordª. Rita de Cássia 
Fazzi

Desigualdades sociais
Coordª. Denise de 
Castro Pereira

Escola básica e 
educação no sec. XXI
Coordª. Luzia Maria
de Jesus Werneck

Culturas populares 
e urbanas
Coordª. Lucimar 
M. Albuquerque

Violência e 
criminalidade
Coordª. Glaucineide 
Porto Allves

INSTIGADORES: Juliana Gonzaga Jayme, Mônica Abranches 
Fernandes e Tatiana Soledade Delfanti Melo
DEBATEDORES: Adriana Maria Brandão Penzim, Altino Barbosa Cal-
deira, Andrea Matos R. Menezes Castro, Isabela Oliveira, Leonardo 
Gonçalves Ferreira, Marciano Seabra Godoi e Renata Adriana Rosa

INSTIGADORES: Alessandra S. Chachan e Magda G. dos Santos
DEBATEDORES:Adriane Maria Arantes de Carvalho e Yasminn Barbosa 
Moraes Hermógenes

INSTIGADORES: Sandra de Fátima Pereira Tosta, Silvia Maria de 
Contaldo e Stela Maria Fernandes Marques Rodrigues
DEBATEDORES: Adriana Torres Máximo Monteiro, Carla Ferreti 
Santiago, Manoel de Almeida Neto, Lorene Santos, Myriam Martins 
Alvares e Teodoro Adriano Costa Zanardi

INSTIGADORES: Jardel Sander da Silva e Marta Cristina Pereira Neves
DEBATEDORES: Débora Maria David Luz, Dimas Antônio de Souza, 
Edmundo de Novaes Gomes, Ivete Lara C. Walty, Júnia Miranda de 
Carvalho, Marcelo de Araújo Rehfeld Cedro e Terezinha Taborda

INSTIGADORES: Amarildo Fernando de Almeida e Lucia L. Sena
DEBATEDORES: Cláudia A. Pereira Brígido, José de Assis Santiago 
Neto, Juliana M. Pedrosa de Souza, Marcelo José Caetano, Maura 
Eustáquia de Oliveira, Paula Melgaço e Vera Maria P. Wanderley Dias
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FÓRUNS TEMÁTICOS DIA 19 de setembro HORÁRIO 14h00 às 17h30
  

 

INTERVALO CULTURAL DIA 19 de setembro HORÁRIO 17h30 as 18h50  

“Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo ciência. 
Muda sim pela sua cultura!”

 Herbert de Souza, o Betinho

Cortejos na PUC Coração Eucarístico 
Grupo de Maracatu Macaia – Saída em frente ao DCE

Grupo de arte e mobilização Tambolelê – Saída Acesso principal da PUC Minas
Oficina de Arte e Carnaval Grupo Então Brilha – Teatro Prédio 30 (Oficina e cortejo)

ENCERRAMENTO CULTURAL DIA 19 de setembro HORÁRIO 19h00 às 22h30
 Apresentação de peça teatral com o grupo Parangolé Arte e Mobilização e do musical com o 
 grupo Caviúna

LOCAL
Anexo do 
Teatro  
Prédio 30

Sala 108 
Prédio 12

Multiuso 
105/106 
Prédio 43

Sala 110 
Prédio 12

Sala 112 
Prédio 12

Sala 114 
Prédio 12

Teatro  
Prédio 30

Comunicação e 
informação
Coordª. Bruna Raquel 
de Oliveira e Santos

Tecnologias
Coordª. Carolina 
Angélica Barbosa 
Saliba

Saúde 
Coordª.  Márcia 
Luciane Drumond das 
Chagas e Vallone

Questão ambiental
Coordª. Juliana de 
Lima Passos Rezende

Democracia e 
cidadania
Coordª.  Ev’Ângela 
Batista Rodrigues de 
Barros

Mundo do trabalho
Coordª. Denise de 
Castro Pereira

INSTIGADORES: Flávio Augusto Senra Ribeiro e Sandra Maria de 
Freitas
DEBATEDORES: Angélica Aparecida O. Bicalho, Elisa Cristina O. R. 
Quintero, José Wilson da Costa, Luciana Fagundes da Silveira, Mário 
Francisco Ianni Viggiano e Mozahir Salomão Bruck

INSTIGADORES: Cristiane Neri Nobre, Lucila Ishitani e Soraia Lúcia 
da Silva
DEBATEDORES: Marcelo Souza Nery, Maria Luiza Fátima P. Doyle, 
Nivaldo Miranda, Paulo José da Costa Cunha e Rodrigo Almeida 
Magalhães

INSTIGADORES: João Leite Ferreira Neto e Patrícia S. Nasser Santiago
DEBATEDORES: Anna Cristina Pegoraro de Freitas, José Leão Marinho 
Falcão Filho, Marcia Braz Rossetti, Mauro da Costa Fernandes e 
Patrícia Salles

INSTIGADORES: Amaro Bossi Queiroz, José Tadeu de Oliveira e Virgi-
nia Simão Abuhid
DEBATEDORES: Anaximandro Lourenço Azevedo Feres, Bruno Durão 
Rodrigues, Danusa Campos Teixeira e João Henrique Rettore Totaro

INSTIGADORES: Armindo dos Santos de Sousa Teodósio, Karina Jun-
queira Barbosa e Leandro Rigueira Rennó
DEBATEDORES: Alexandre Eustáquio Teixeira, Cristiano Anderson 
Bahia, José Mauro Vidigal, Márcio Túlio Viana, Maria da Consola-
ção Magalhães Cunha, Maria das Dores Cardoso, Naiane Loureiro e 
Robson Figueiredo Brito

INSTIGADORES: Antônio Moreira de Carvalho e Tania Cristina Teixeira 
DEBATEDORES: Carlúcia Maria Silva, Matusalém Duarte, Osvaldo 
Mauricio de Oliveira, Regina Márcia Duarte Corradi, Sandra Caval-
canti, Sérgio Sampaio Bezerra e Simone Costa Nunes

LOCAL

Teatro  
Prédio 30

INTERVALO CULTURAL DIA 19 de setembro HORÁRIO 12h00 
  Apresentação do Coral da PUC Minas
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iX seminário de Extensão da PUC Minas: 
o percurso metodológico e a dinâmica de 

construção coletiva

Ao propor a realização do seminário anual de Extensão em 2014, a PROEX 
reforçou suas diretrizes: o processo seria conduzido por uma comissão organizado-
ra composta por membros dos setores responsáveis por sua execução – o Núcleo de 
Investigação e Extensão da Criança, do Adolescente e do Jovem (ICA), o Núcleo do 
Trabalho e Produção (NUTRA) e da Coordenação Setorial de Formação em Extensão; 
o seminário deveria ter um tema central e significativo para o fazer extensionista; o 
trabalho da comissão deveria pautar-se por práticas participativas e colaborativas; a 
implicação dos estudantes e professores deveria ser efetivamente maior e mais qualita-
tiva. Tais diretrizes repetiam a ênfase na busca pela participação de grupos de trabalho 
e refletiam a dinâmica típica de estímulo ao envolvimento e à interação dialógica com 
a comunidade acadêmica e com outros setores da sociedade, à corresponsabilização 
pela formação acadêmica e à democratização do conhecimento científico e tecnológico.

O ponto de partida do grupo então responsável foi o interesse em inovar a me-
todologia e a dinâmica do IX Seminário de Extensão. O propósito era constituir outra 
forma de integração entre extensão, pesquisa e ensino, em torno de fóruns temáticos, 
revelando a produção acadêmica da Universidade, mas com ênfase na cultura e nas 
expressões artísticas populares como meios de favorecimento da aproximação entre 
pares, da sensibilização para o encontro, enfim, de demonstrar a vitalidade e o prazer 
da socialização do conhecimento. Para tanto, formularam-se três orientações básicas:

Inovar a metodologia e a dinâmica do IX Seminário construindo, de maio a setem-
bro, um processo formador e participativo de mobilização, somando-se aos fóruns 
temáticos, combinando resultados de projetos de extensão, ensino e pesquisa. A 
mobilização feita por meio de linguagem lúdica e das artes plásticas, cênicas, musi-
cais, com cortejos e intervenções teatrais, desenvolver-se-ia como estratégia comu-
nicativa e de formação sobre extensão universitária. Inovar significava, sobretudo, 
ampliar os espaços de aprendizagens por meio de trocas de saberes e de diferentes 
formas de linguagem e de expressões, científicas e culturais. 

Constituir um Comitê Gestor com representantes de setores da PROEX, envolvendo 
professores, estudantes e funcionários.

Realizar reuniões setoriais para apresentação da proposta e articulação de apoios 
e parcerias com: Pró-Reitoria de Graduação – Prograd, Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação– PROPPG, Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários – SE-
CAC; Secretaria de Comunicação, Fórum Acadêmico, Pastoral, Diretórios Acadêmi-
cos – DA e Diretório Central dos Estudantes – DCE, e, também, os coordenadores de 
Extensão dos campi e unidades, dos institutos, dos cursos, dentre outros. 

•

•

•
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A partir de tais definições, sucederam-se as discussões que levaram à escolha 
do tema central Universidade e Sociedade: desafios e perspectivas contemporâneos,  
que foi sendo talhado com a participação dos parceiros internos. Metodologicamente, 
a opção por um formato interativo e processual trazia a expectativa de diferenciação.

Os desdobramentos temáticos deveriam ser pautados pela transversalidade 
e abrangência de múltiplas áreas de conhecimento (multidisciplinaridade) e trazer 
questões crônicas ou emergentes do cenário social e político atual, que contemplassem 
campos de formação geral que fazem interseção com as políticas e diretrizes sobre 
a formação universitária e profissionalizante. Assim sendo, definiram-se os temas já 
mencionados: A questão ambiental; Comunicação e informação; Culturas populares; 
Democracia e cidadania; Desigualdades sociais; Escola básica e a educação no século 
XXI; O mundo do trabalho; Questões urbanas; Saúde; Tecnologias; Violência e crimi-
nalidade. 

O IX Seminário de Extensão da PUC Minas – Universidade e Sociedade: de-
safios e perspectivas contemporâneos – seria construído em dois processos concomi-
tantes e complementares: o de organização e o de mobilização, que conduziriam ao 
evento final, a se realizar em 18 e 19 de setembro de 2014. Imediatamente, ainda em 
abril, decisões centrais sobre a realização do Seminário foram tomadas. Ao longo dos 
meses de maio, julho (15 dias)1, agosto e até meados setembro ocorreria o processo de 
mobilização chamado de Travessia, enquanto se realizavam os contatos para compor 
as mesas temáticas, para articular os grupos artísticos, para estabelecer as condições 
administrativas, operacionais, a logística e a infraestrutura necessárias.

A constituição do Comitê Gestor, com representantes de vários setores, envol-
vendo professores, alunos e funcionários, cumpriu o papel de articular e comprometer 
as pessoas envolvidas com a essência de sua concepção. Formaram-se grupos de tra-
balho para atuar em tarefas distintas em três frentes de organização do IX Seminá-
rio: Comunicação e Mobilização, Programação e Logística. Deve ser ressaltado que a 
colaboração de várias equipes da PROEX, compostas por professores, funcionários, 
extensionistas, estagiários e alguns voluntários, foi fundamental para viabilizar a con-
cepção e a justificativa metodológica do Seminário, bem como sua execução adminis-
trativa, que requeria uma complexa malha de procedimentos formais para obtenção e 
liberação de recursos internos e externos. É importante destacar, também, a valiosa 
colaboração na Rede PROEX, das Unidades, dos Institutos e Faculdades na Comissão, 
além do apoio das Pró-Reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e da SECAC 
em diferentes momentos do processo de construção e realização do IX Seminário de 
Extensão.

Os coordenadores de cursos e de extensão, por sua vez, foram ainda mais efeti-
vos ao contribuírem para o mapeamento de potenciais professores para a participação 

Vale lembrar que em 2014 ocorreu a Copa do Mundo no Brasil e que o calendário escolar foi alterado. 
A PUC Minas redefiniu o período de férias escolares e recesso administrativo, de modo que de junho a 
julho não poderiam ocorrer atividades de mobilização de estudantes e apenas em 15 dias finais de julho 
haveria possibilidade de continuação parcial das atividades de organização e gestão para o IX Seminário.

1
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nos fóruns temáticos, como instigadores e debatedores, conforme suas especialidades.
Os eventos da Travessia deveriam ser concebidos como meios de trazer deter-

minados temas à cena e permitir o aprofundamento das discussões com a ampliada 
participação de interessados. De fato, a participação de estudantes extensionistas, pes-
quisadores e professores criou uma espécie de travessia, ao longo da qual se estimulava 
a participação de outros, realizando-se eventos e performances culturais bem como 
debates acadêmicos sobre os temas propostos.

O processo de mobilização e de co-construção do Seminário foi concebido como 
fundamental para a motivação e a formação acadêmica. O texto de divulgação da pro-
posta anunciava: “O percurso formativo que se pretende trilhar será iniciado em abril.
Abre-se o movimento e inicia-se um amplo diálogo com a comunidade acadêmica”.
Esse processo constituiu-se por meio de linguagem lúdica e das artes plásticas, cênicas, 
musicais, com cortejos e intervenções teatrais.

A proposta de estabelecer a parceria com o Grupo Parangolé Arte e Mobilização 
concretizou-se com a promoção de oficina de extensão para alunos interessados, que-
deveriam atuar como multiplicadores na ampla campanha de mobilização, até o en-
cerramento do evento. O objetivo era criar mecanismos de intervenção nos espaços de 
mobilização e divulgação do Seminário e chamar à participação nos dias do Seminário.

Durante o processo de mobilização, alguns eventos e debates articulados com a 
temática central do IX Seminário permitiram instigar e motivar a comunidade acadê-
micaa refletir sobre os temas.

Figura 1: Reunião do planejamento participativo do IX Seminário de Extensão 
com o comitê gestor

(Prédio 14, tarde em 05/08)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014
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Com o intuito de ampliar a participação das comunidades com as quais se re-
alizam os projetos de extensão, bem como de representantes de outros setores da so-
ciedade, atores da Rede de Extensão da PUC Minas mobilizavam-se para convidar e 
agregar seus pares para os eventos de Travessia e dos Fóruns Temáticos.

A programação do IX Seminário, iniciada em maio, consistiu em uma intensa-
atividade de levantamento de experiências de projetos de extensão, pesquisa e ensi-
no,sobre as diferentes áreas temáticas identificadas e na montagem dos Fóruns Temá-
ticos, organizados sob a forma de Rodas de Conversas. Buscou-se mesclar estudiosos 
de áreas diversas promovendo debates que privilegiassem as abordagens distintas e, 
portanto, inter, multi ou transdisciplinares. Os Fóruns Temáticos ocorreram de forma 
descentralizada, todos os Campi e Unidades construíram suas programações, confor-
me suas especificidades e expertises.

O mapeamento das produções acadêmicas tinha por objetivo iniciar diálogos 
que, ao final, apresentariam a diversidade de iniciativas criando um mosaico repre-
sentativo da produção acadêmica, aproximando as experiências da Graduação, da Pós-
Graduação e da Extensão.

A dinâmica dos Fóruns Temáticos trazia um propósito inovador. Para realiza
-los, convidamos professores instigadores e os debatedores para cada Roda de Con-
versa. O processo de montagem dos Fóruns demandou o trabalho de levantamento e 
mapeamento das experiências de pesquisa, ensino e extensão em torno das temáticas 
propostas, nas diversas áreas da Universidade. Como os temas são transversais, os Fó-
runs foram organizados com professores de diferentes áreas do conhecimento.

No componente estruturador dos Fóruns temáticos, destacava-se o que consi-
deramos uma experiência inovadora que possibilitou trabalhar a interdisciplinaridade 
e múltiplos olhares sobre as questões propostas. O levantamento tornou-se possível 
com a colaboração dos Núcleos Temáticos da PROEX, dos vários departamentos, dos 
cursos de graduação e dos programas de Pós-Graduação da PUC Minas.

Esse processo de levantamento das áreas de expertise e captação de professo-
respara aderirem voluntariamente nos Fóruns Temáticos teve início, ainda em maio/
junho de 2014. Por meio do Sistema de Gestão Acadêmica, publicou-se a chamada para 
inscrição de trabalhos de professores em torno das temáticas. A partir de então, conso-
lidando o mapeamento, realizou-se o trabalho complexo de convidar, agendar e forma-
lizar o convite aos professores para participarem como instigadores e/ou debatedores.

A programação do IX Seminário foi fechada com 22 Fóruns Temáticos que 
ocorreram nos dias 18 e 19 de setembro de 2014, intercalados com atividades culturais.

A organização dos Fóruns Temáticos e a dinâmica das Rodas de Conversa fo-
ram consideradas como uma dimensão metodológica significativa, com elementos for-
mais e, ao mesmo tempo, substantivos para a realização de um processo mais dinâmico 
e integrador dos sujeitos produtores do conhecimento.

Nesse sentido, vale replicar aqui o texto básico das orientações para os partici-
pantesdos mesmos, enviados por meio das cartas-convites e orientações específicas a 
todos.
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Os Fóruns Temáticos devem se realizar como “Rodas de Conversa”, com debates de 
questões relevantes dentro das 11 temáticas propostas, a partir da produção acadêmica da 
PUC Minas e resultantes de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Em síntese, a proposta 
é refletir as contribuições da Universidade para a compreensão dos desafios contemporâ-
neos da sociedade.

Os participantes dos Fóruns são professores instigadores, professores debatedores 
e os inscritos como ouvintes.

Em cada Fórum, inicialmente, o coordenador apresenta os professores instigadores 
e debatedores. Em seguida, o coordenador apresentará o resumo dos trabalhos da roda 
de conversa utilizando-se da sistematização das apresentações dos projetos geradores do 
tema, por meio de slides (com formato padronizado) encaminhado pelo convidado (1 slide 
por debatedor). Após essa apresentação, o coordenador passa a palavra para os instiga-
dores que terão de 15 a 20 minutos para falarem. Após suas falas, abre-se a Roda de Con-
versa” com a participação dos professores debatedores. Observa-se com é importante criar 
espaços e o momento para os ouvintes elaborarem suas questões e também participarem 
do debate.

Encerrados os debates, é tarefa do coordenador, convidar e encaminhar todos par-
ticipantes para o evento cultural que fecha o bloco de fóruns temáticos e divulgar a progra-
mação cultural de encerramento, que se inicia às 17h30 e termina às 22h30.

Cada coordenador precisa checar e ter em mãos os slides com apresentação dos 
trabalhos dos professores debatedores. O ideal é que as cadeiras sejam colocadas em roda 
ou semicírculo, sempre que possível.

(Anexo do Teatro, prédio 30, tarde em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 2: Fórum Temático “Questões urbanas” 
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(Sala Multiuso 105/106 no prédio 43, tarde em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

 

Figura 3: Fórum Temático “Educação básica e educação no século XXI” 

(Auditório 3 do prédio 43, noite em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 5: Fórum Temático “Tecnologias” Figura 4: Fórum Temático “Meio Ambiente” 

(Teatro João Paulo, noite em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014
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Figura 7: Fórum Temático “Desigualdade social” 

(Sala 108 do prédio 12, tarde em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 6: Fórum Temático “Cultura popular ” 

(Anexo do prédio 30, noite em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014
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O processo de mobilização social

Para qualificar a mobilização social em prol da participação, da identificação 
e ressignificação da Extensão e de suas possibilidades, foram realizadas 4 (quatro) 
Oficinas de Mobilização com o Grupo Parangolé, cuja especialidade é desenvolver e 
atuar em processos de mobilização social por meio da arte (arte mobilização), criando 
e apropriando-se de linguagens lúdicas e do simbólico como caminhos para a sensibi-
lização e o envolvimento sociais. 

A parceria com o Parangolé Mobilização Social Ltda. foi, portanto, estabelecida 
em função de sua expertise em educação popular, mobilização social e planejamento 
estratégico situacional, tendo em vista a essência da proposta de inovação metodológi-
ca para construção coletiva do IX Seminário, que trazia em si o diferencial didático-pe-
dagógico para difundir a concepção da Extensão, conforme a Política de Extensão da 
PUC Minas e para ampliar seu potencial de atratividade e fortalecer a sua indissociabi-
lidade com o ensino e a pesquisa.

Quadro 1 – Oficinas de Mobilização

Fonte: Comissão Organizadora

A primeira oficina teve o objetivo de apresentar a proposta geral do IX Seminá-
rio para os agentes diretamente envolvidos com a PROEX, funcionários/as, alunos/as 
e professores/as da PUC Minas, com o intuito de capacitá-los para efetuarem a mobi-
lização prévia da comunidade acadêmica para o IX Seminário de Extensão, foi organi-
zada em dois momentos básicos
a) o Grupo Parangolé apresentou sua trajetória e uma peça teatral sobre mobilização-

social;
b) a dinâmica seguiu com a participação dos presentes na discussão sobre a mobiliza-

çãopara realizar o Seminário de Extensão, seus significados e potencial de atrativi-
dade. 

No segundo momento, com os participantes sensibilizados e tendo revisitado 
No segundo momento, com os participantes sensibilizados e tendo revisitadoseus sa-
beres sobre mobilização social, Cascão, o apresentador do grupo, solicitou queas pes-
soas identificassem palavras ou expressões chave que significassem o tema central do 
IX Seminário de Extensão Universidade e Sociedade: desafios e perspectivas contem-
porâneos. Destacaram-se as seguintes imagens: mover, estopim, motivação,integra-
ção, criar laços, união, colaboração, transformação, quebrar paradigmas, ajudaro pró-

TRAVESSIA  - OFICINAS DE MOBILIZAÇÃO 
Oficina de Mobilização para IX Seminário de Extensão 
Oficina de Formação de Mobilizadores – Turma 1
Oficina de Formação de Mobilizadores – Turma 2
Oficina de Formação de Mobilizadores – Turma 3

                            DATA
15/04/2014

20-21/05/2014
20-21/05/2014

09/08/2014
TOTAL DE PARTICIPANTES

Nº PARTICIPANTES
76 
10 
33 
64

184
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ximo, completar o outro, bem comum, sensibilizar, perseverança, solidariedade,saber 
juntar os cacos, criatividade, contagiar, trabalho em equipe, convencer quevale a pena, 
divulgação, atrair, foco e unir em prol de uma causa. Como conclusão dadinâmica, 
chegou-se a um conceito de mobilização social extraído dos comentários edas palavras 
chaves acima, assim expresso: 

Mobilização social como motivação para elaborar uma meto-
dologia de atuação onde a união, a colaboração, a solidarieda-
de prevaleçam em prol de uma causa, neste caso o IX Seminário 
de Extensão. 

Em seguida, foram realizadas três oficinas, abertas à comunidade universitária, 
nos meses de maio e de agosto de 2014, com um total de 244 estudantes inscritos, mas, 
apenas, 107 pessoas as cursaram. Os resultados dessas oficinas foram avaliados co-
mo satisfatórios pelos participantes. Foram criados esquetes, textos, músicas, além de 
sugestões sobre várias formas de mobilização como cartazes, vídeos e outras. A orga-
nização dessas oficinas contou com a ação da equipe de estagiários e extensionistasda 
PROEX.

Essas três oficinas mantiveram a mesma dinâmica da anterior, mas com maior 
tempo de trabalho. Os seus resultados foram complementares e após a parte inicial, 
o apresentador Cascão conduzia a discussão a partir de cenas de vídeos sobre outras 
mobilizações, com objetivos distintos, como nos congressos indígenas e em comunida-
des urbanas. Essas experiências tinham o papel de sensibilizar os participantes para se 
criar o processo específico para a PUC Minas mobilizar-se para o próximo Seminário.
Por fim, a equipe do Parangolé2 convidou os participantes a fazerem parte do processo 
de construção coletiva, sendo atores na construção daquele tipo de mobilização. 

O propósito das Oficinas era o de aprender e ampliar o potencial para a prática 
da mobilização social. As atividades começavam com dinâmicas lúdicas, como meio de 
aquecimento e reaproximação com o tema/objetivo central. A continuidade centrava-

Conforme apresentado pelo Parangolé em proposta aprovada pela PROEX/PUC Minas: 
“METODOLOGIA: a metodologia a ser utilizada terá como base a educação popular de Paulo Freire 
que se propõe, entre outros aspectos, estabelecer uma ponte entre o saber científico e o saber cotidiano 
e popular; o planejamento estratégico participativo de Carlos Matus que aponta para a constru-
ção coletiva de planos operacionais e, por fim, a arte mobilização, conceito desenvolvido pelo Grupo 
Parangolé, que utiliza o lúdico e o simbólico como estratégias de sensibilização e envolvimento social. 
Os entrelaçamentos destas três vertentes - além de serem férteis e imbricadas entre si - vão ao encontro 
das expectativas expressas na proposta emanada pelo ICA, que entre outros aspectos aponta o desafio 
de “inovar na metodologia e dinâmica”, empreender um “processo de construção e mobilização para o 
seminário” e utilizar uma “linguagem lúdica e das artes”. Traduzido em termos práticos, a construção da 
proposta, a mobilização social para sensibilização da comunidade escolar e a condução do Seminário de 
Extensão será feita em conjunto entre PUC e Parangolé: uma simbiose entre consultores, atores e mobi-
lizadores do Parangolé e alunos, professores e funcionários da PUC que serão envolvidos no decurso do 
processo atuando como mobilizadores da comunidade acadêmica.” (Trecho do documento PROJETO IX 
SEMINÁRIO DE EXTENSÃO PUC MG – mobilização e participação no evento; elaborado e submetido à 
PROEX, pelo Grupo Parangolé, em 27de março de 2014). (Destaques no texto original).

2
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Figura 8: Oficina com o grupo Parangolé

(Anexo do prédio 30, manhã e tarde em 05/08)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 9: Detalhe da capacitação

(Anexo do prédio 30, em 05/08)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 10: Oficina de percussão

(Teatro, prédio 30, em 19/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

se na discussão específica sobre meios de mobilização próprios para o IX Seminário de 
Extensão, sendo explorados os seguintes aspectos: como mobilizar para o IX Seminá-
rio de Extensão? E a comunicação? A participação? A conscientização? As apresenta-
ções culturais?

Em meio às discussões, os participantes eram estimulados a expor suas ideias 
e propor meios e modos de promover a mobilização. Dentre as sugestões destacaram-
se: fazer atividade com associação de moradores/escolas; apresentação artística; apre-
sentaçãodo IX Seminário (convite à participação); levantamento de artistas locais; ca-
minhonete alegórica ou veículo oficial para a mobilização. Para mobilizar o Campus: 
passar de sala em sala; colar lembrete; apresentar-se preferencialmente fantasiados; 
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teatro temático num local de aglutinação; aula inaugural (para o início do 2º semestre-
de 2014); aulas para falar da extensão para os calouros; e, para instigar a curiosidade 
e divulgar a extensão, deixar a seguinte pergunta para as pessoas: O que significa ex-
tensão? Por fim, sensibilizar os professores promovendo reuniões de coordenadores/núcleos, 
para os professores sensibilizarem os alunos; procurar os professores de extensão; in-
terferir para não haver prova nos dias do Seminário; e, também, garantir a emissão 
do Certificado comprovando a participação no Seminário (que podem ser validados 
como horas de Atividade Complementar de Graduação). Outras formas de mobilização 
e divulgação deveriam envolver: a PUC TV e a TV Horizonte, com anúncios,entrevis-
tas, relatos, vídeos sobre extensão etc.; publicação no site da PUC, internet/celular, 
e-mail do SGA; mensagens para o celular dos alunos se inscreverem no Seminário; 
faixas informativas nos trajetos da PUC; estandes para expor produtos da extensão 
na biblioteca, nos saguões e outros locais; cartazes com frases como: “A extensão vai 
surpreender você”; disponibilizar meios para que as pessoas pudessem dar sugestões; 
realizar atividades nos intervalos das aulas como atividades artísticas, jogosinterati-
vos, caixas surpresa; material exclusivo de divulgação do Seminário, camisas,chapéus 
etc. que fossem chamativos e as pessoas pudessem utilizar como forma dedivulgação; 
criar o Rap da Extensão.

Dentre as sugestões destacaram-se duas ações pontuais: 
a) fazer um Cortejo da Extensão com o grupo fantasiado, tocando músicas, chamando 

as pessoas, levando mensagens como: Fique de olho! Você sabe o que é extensão? 
Tem extensão no seu curso?; 

b) promover o evento “Rompendo Muros”, composto por relatos de beneficiários e 
alunos extensionistas, em salas de aula em uma semana de relatos, aproveitando os 
eventos de Travessia, já anunciados à época. Os cortejos foram realizados em dife-
rentes momentos, mas o evento “Rompendo Muros” não foi desenvolvido.

Os grupos participantes das Oficinas se dividiram a partir de suas proposições 
e apresentaram as criações de músicas, esquetes teatrais e danças relacionadas a uma 
mobilização para o IX Seminário de Extensão. Foram produzidos cinco esquetes te-
atrais e quatro músicas utilizadas na mobilização. Ainda antes do encerramento, foi 
solicitada a disponibilidade das pessoas para atuarem como mobilizadores, visando 
aformar um grupo para ação efetiva durante o processo de mobilização. A adesão dos 
100 participantes não ocorreu como se esperava. Um grupo de membros da Extensão 
e um pequeno grupo dos participantes das oficinas se encarregaram da mobilização.

As principais manifestações artísticas e lúdicas desenvolvidas com o apoio do 
Grupo Parangolé foram: as intervenções com o Rap da Extensão, composto e apre-
sentado pela equipe de Mobilização constituída com extensionistas do NUTRA e com 
voluntários; os cortejos e os esquetes teatrais com temas relativos aos distintos eventos 
que ocorriam no período, bem como nos eventos de Travessia.

Uma frente de atuação persistente ocorreu paralelamente a diversos eventos 
que estavam programados para a PUC Minas, por seus diversos Cursos, Departamen-
tos, Institutos e Pró-Reitorias. Após um mapeamento sobre os locais em que tais even-
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tos estivessem acontecendo, lá ia a Comissão de Mobilização, exercitando sua arte-mo-
bilização, anunciar a proximidade do IX Seminário, mostrar a programação, divulgar 
as informações operacionais, sensibilizar os participantes, comunicar e atrair o público 
para descobrir a Extensão. Para cada evento, estabelecia-se um plano de abordagem, 
conforme o tema e o cerimonial identificado. As abordagens, via de regra, acontecia-
mantes do início do evento visitado pela Comissão de Mobilização, não havendo inter-
ferência durante sua realização.

Ainda sobre a dinâmica inovadora do IX Seminário, devem-se ressaltar dois 
momentos também significativos: a abertura e o encerramento do evento, nos dias 18 
e 19de setembro.

A cerimônia de abertura contou com a mesa composta pelos Pró-reitores aca-
dêmicos, de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e com o representante da 
SECAC, simbolizando a articulação para fortalecer a concepção de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, bem como as dimensões científicas, culturais e po-
líticas que a qualificam. O cerimonial preparado foi em si um processo artístico e edu-
cativo, com apresentações de esquetes, poesias e músicas, destacando a extensão como 

processo gerador de conhecimentos, 
de aprendizagem e de formação hu-
manística e socialmente comprome-
tido. 

Após a abertura oficial, rea-
lizou-se a Conferência de Abertura 
com a Professora Dr.ª. Eunice Ri-
beiro Durham, com o tema Univer-
sidade e Sociedade, tendo como 
debatedores os professores Osvaldo 
Maurício de Oliveira e Rita de Cássia 
Fazzi, respectivamente membros do 
NUTRA e ICA – núcleos de extensão 
que lideravam a organização do Se-
minário.

A cerimônia de encerramento 
ocorreu em uma grande cena cultu-
ral, com cortejos de música e dança, 
que se iniciaram em diferentes pon-
tos, passaram por toda a universida-
de e se encontraram no espaço aberto 
em frente à Pró-Reitoria de Exten-
são, também atraindo muitos partici-
pantes. Em seguida, teatro e música 
concentraram as atenções do público 
no ato de despedida e reflexão, até 
um próximo encontro.

         Figura 11: Encerramento com cortejo

(Final da tarde de 19/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014
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Figura 15: Integração dos grupos

Figuras 12, 13 e 14: Grupos de cortejo percorreram várias áreas da Universidade

(Final da tarde e noite de 19/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

(Final da tarde e noite de 19/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014
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Figura 16: Performance teatral com o Grupo Parangolé

(Teatro do museu, noite de 19/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 17: Atividade cultural Figura 18: Cantor Wilson

(Feira de Economia Solidária, prédio 30, manhã em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

(Teatro, noite em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, 

2014
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Figura 19: Apresentação do Coral PUC Minas

(Teatro, prédio 30, as 12 horas em 18/09)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

 

A Travessia do Conhecimento: eventos de difusão do 
conhecimento sobre projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino 

Os eventos de Travessia do Conhecimento, sobre desafios e perspectivas con-
temporâneos, foram idealizados para fortalecer a Rede PROEX. Buscou-se a ampliação 
do número de eventos qualificados, de debates aprofundados sobre vários temas que, 
provavelmente, poderiam ser mais destacados e não sobrepostos durante os dois dias 
do Seminário em setembro. 

O formato proposto também foi o de Roda de Conversas, visando mais intera-
ção entre apresentadores e públicos, mas ocorreram debates, seminários, fóruns de 
comunidades, extensionistas e pesquisadores, entre outras modalidades. (No Anexo 1, 
encontra-se a relação de eventos de Travessia com os respectivos dados sobre o núme-
ro de participantes).
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(Prédio 43, tarde em 05/08)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 21: Evento de Travessia “Roda de Conversa com o Prof. Carlos Brandão 
– Diálogos da universidade com os demais sujeitos da Sociedade e os desafios 

contemporâneos”

Figura 20: Mobilização com a participação do grupo Parangolé e alunos da PUC 
Minas

(Prédio 43, tarde em 05/08)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014
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PARTI-
CIPANTES 

230 
606

4.223 
744 

2.261
62 

8.126

184
802
679
360
54
22

108
52

2.261

PARTICI-
PANTES

Programação geral e indicadores de público

O plano de trabalho detalhado do IX Seminário de Extensão, apresentado 
no Anexo 2, demonstra a complexidade da estrutura necessária para colocar em 
diálogo tantos sujeitos, com problemáticas e interesses de pesquisa diversificados. 
Pode-se perceber, também, a presença das intervenções artísticas e culturais como 
amálgamas do que é vivo, ativo e pulsante na Universidade.

O IX Seminário contou com a participação total de 7.977 pessoas 
inscritas.Comparativamente aos anos anteriores, pode-se constatar um aumento 
significativo de público, mas também, constata-se ainda, a frágil participação nos 
fóruns temáticos, abertos à adesão voluntária dos participantes.

Quadro 2 - Participantes no campus Coração Eucarístico 

                 TRAVESSIA E FÓRUNS TEMÁTICOS - 18 e 19 de setembro de 2014

Travessia - Mobilização .............................................................................
Travessia do Conhecimento.......................................................................
Público inscrito - dia 18/09 ......................................................................
Público inscrito - dia 19/09 ......................................................................
Equipe Organizadora - Professores/alunos/funcionários........................
Coordenadores ..........................................................................................
Instigadores ..............................................................................................
 Debatedores .............................................................................................
Total de participantes 

Fonte: Comissão organizadora

Quadro 3 - Participantes no IX Seminário por Campi e Unidades

CAMPI E UNIDADES 
(Dados fornecidos pelas Coordenações de Extensão das Unidades/PROEX)
Arcos .........................................................................................................
Barreiro (+ Travessia) ..............................................................................
Betim ........................................................................................................
Contagem (+ Travessia) ...........................................................................
Coração Eucarístico (+ Travessia) ...........................................................
São Gabriel ...............................................................................................
Total de participantes 

Fonte: Comissão organizadora

Avaliações

Essa seção pretende demonstrar o resultado das avaliações realizadas com 
o público participante dos Fóruns Temáticos no IX Seminário de Extensão (nos 
dias 18 e 19 de setembro de 2014), que devolveu o questionário da avaliação geral.

A avaliação foi respondida por 393 participantes. Desses, 269 ou 68% eram 



36  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

alunos, 5% eram professores, 1% funcionários e 26%, eram outros 101 participantes, 
especialmente, membros de comunidades ou grupos parceiros de projetos de extensão.

Os dados não foram capazes de realçar a força da mobilização implementada 
como recurso para atrair participantes, pois o questionário não incorporava uma res-
posta específica, mesmo que cerca de 25% dos respondentes tenham dito que foram 
informados por outros meios.

Gráfico 1 - Divulgação do evento 

Fonte: Pesquisa de avaliação do IX Seminário, PROEX/NUTRA, 2014

Outros dados significativos dizem respeito a: 
90% dos participantes avaliaram que o seminário proporcionou oportunidade para 
compartilhar conhecimentos;
86% avaliaram que a seleção dos palestrantes, instigadores e debatedores foi boa;
65% dos participantes avaliaram a estrutura e organização dos espaços como bom;
27% avaliaram como regular e 8% como ruim;
81% consideraram que as apresentações culturais foram boas e para 17% foram re-
gulares.

 Do ponto de vista qualitativo, as avaliações destacaram como pontos positi-
vos:

O envolvimento de um maior número de participantes nos eventos, como instigado-
res, debatedores e como ouvintes;
A participação das três Pró-Reitorias na mesa de abertura, simbolizando a indisso-
ciabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão;
A inserção da SECAC como apoiadora, promotora e, também, na mesa de abertura, 
simbolizando a importância da dimensão cultural na formação humanística;
O envolvimento de professores que até então tinham pouca ou nenhuma conexão 
com a Extensão;
A realização de reuniões prévias com vários setores da Universidade, para apresen-
taçãoda proposta, mobilização e busca de apoio;
A mobilização ampliada com linguagens diversas, com arte e cultura.

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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•
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•
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A produção da Travessia, como uma dimensão processual e de formação, como re-
curso de base conceitual para a mobilização sobre temas e desafios contemporâneos 
e experiências de extensão;
A aprovação da metodologia dos Fóruns Temáticos, sempre qualificada pelos parti-
cipantes;
O apoio da equipe de funcionários, estagiários e extensionistas da PROEX;
A parceria com o Parangolé que viabilizou a dimensão lúdica e cultural, oportuni-
zando aprendizagens;
A escolha de um tema central, transversal, interdisciplinar, coerente com as dire-
trizes do MEC para formação geral e avaliação do ensino superior. Como ressaltado 
pela Pró-reitora de Graduação, os subtemas contribuem para atendimento a essas 
diretrizes.

Para além desses aspectos, pode-se destacar ainda que a promoção de eventos 
de grande porte na Universidade aponta algumas dificuldades, dentre os quais se des-
tacam:

As limitações postas pela cultura de sala de aula como único ou indiscutível recurso 
para o cotidiano acadêmico implica resistências e empecilhos para sensibilizar, mo-
bilizar e liberar os alunos para participação nos eventos extraclasse;
Do ponto de vista operacional, ocorreram problemas logísticos associados à inade-
quação de alguns espaços para os Fóruns em formato de roda de conversa;
Houve reduzida participação de público em alguns Fóruns Temáticos, especialmente 
no período noturno.

Conclusão
Ao se propor inovar a metodologia para realização do IX Seminário, evidente-

mente, a Comissão Organizadora estava ciente de que proceder a uma dinâmica trans-
formadora para ampliar a participação da comunidade universitária se caracterizava 
como um desafio.

Compatibilizar as dinâmicas centralizadoras do ensino nas salas de aulas com 
aulas abertas, rodas de conversa, aprendizagem extraclasse, ainda exigirá esforços ca-
pazes de sensibilizar parcela significativa do corpo docente para a adoção de outras fer-
ramentas e tecnologias para comunicar conteúdos específicos e agregar possibilidades 
de formação geral, humanista, política e culturalmente diversas. 

A flexibilização de planos de ensino e cronogramas de aulas certamente ques-
tiona a ênfase em padrões de eficiência moldados pelo cumprimento rigoroso de uma 
agenda rígida. Esse se pode consolidar como um desafio para gerações de professores 
cujas referências didático-pedagógicas primam pela repetição de técnicas de ensino 
e aprendizagem ainda burocratizadase afeitas a padrões tradicionais e disciplinares, 
mais do que construtivistase que privilegiem a descoberta e a criatividade para apre-
ender e gerar conhecimentos.

A Extensão Universitária, nesse sentido, pode fortalecer sua dimensão finalís-
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tica e seu potencial de formação acadêmica, como atrativo para novos meios e modos 
de aprender e, portanto, renovar seus desafios para que se agreguem e se incorporem 
valores à formação profissional.

Em termos pragmáticos, recomenda-se sintonizar uma proposta de comuni-
cação mais interativa e processual que a metodologia de co-construção, por meio de 
mobilização coletiva, que um seminário desse porte demanda com os procedimentos 
estabelecidos pela PUC Minas que, às vezes se mostram mais rígidos e demorados do 
que a dinâmica do Seminário exige.

(Prédio 43, tarde em 05/08)
Fonte: Acervo da PROEX, PUC Minas, 2014

Figura 22: Pró-reitor Wanderley Chieppe encerra o evento



39  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

III Simpósio de Ciências Sociais – 
Debate: Cidade e Democracia

Combate a Exploração do Trabalho Infantil Atra-
vés da Geração de Renda Familiar 
Convidados: Programa CEDUC do Norte de Minas 
(Montes Claros, MG); Prof. Múcio S. V. Drum-
mond Filho; Marcelo de Oliveira; Ellen Juliana 
Alves Dias; Christian Figueira Cunha.

1º Fórum do Programa Quilombola e outras Comu-
nidades Tradicionais

ICS; NUPSU

Prof. Osvaldo 
Maurício Oliveira

Profa  Rosa Maria 
Corrêa

37

46

108

813

EVENTOS TRAVESSIA DO 
CONHECIMENTO

Roda de Conversa com Prof. Carlos Brandão
Diálogos da universidade com os demais sujeitos 
da Sociedade e os desafios contemporâneos 

DEBATE: Sociedade, Meio ambiente, Mineração: 
Desenvolvimento para quem?
Atingidos pela Mineração em Conceição do Mato 
Dentro: Patrícia Generoso Guerra; Lúcio Pimenta 
e irmãos; Rita Rodrigues; Prof. Flávio Constanti-
no; Prof. Rafael Prosdocimi e Gustavo Gazzinelli 
(CERH e MOVSAM)

Encontro com os extensionistas: preparação da 
equipe de apoio

Seminário Travessia para a Sustentabilidade
Convidados: Profa. Denise de Castro Pereira; Tho-
más de Aquino; representantes de entidades sociais 
e da rede social do Barreiro 

Seminários da Casa: Escola, Crianças e Adolescen-
tes: debatendo desafios, encontrando caminhos.

Curso do Método APAC

RESPONSÁVEL

Profa . Lucimar 
Magalhães de 
Albuquerque

Profa Denise de 
Castro Pereira

Luiz Henrique 
Martins

Profa Carolina 
Resende

Prof. Joélcio Fer-
nandes Pinto

Profa Rosa Maria 
Corrêa 

Nº PARTI-
CIPANTES

154

100 (aprox.)

11

149

118

90

Anexo 1 Eventos de Travessia

DATA

05/08/2014
14h - 17h 
Prédio 43 BH

19/08/2014
14h - 18h 
Auditório 2 BH

20/08/2014
14h - 16h
Contagem

28/08/2014
19h - 21h 
Auditório 02
Barreiro

03/09/2014
14h - Auditório 
Museu C. Naturais 

09/09/2014
14h – 17h 
Prédio 6 BH

10/09/2014
ICS,  BH

11/09/2014
BH

17/09/2014
BH

Total de participantes 
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ICA – Núcleo de Investiga-
ção da Criança, Adolescente 
e Jovem

Coordenadora: Rita de Cássia 
Fazzi

Professores:
Andréia dos Santos
Ev’Ângela Batista Rodrigues de 
Barros 
Joelcio Fernandes Pinto 
Maria de Fátima Pereira Rossi 
Sânia Maria Campos

Técnico Administrativo:
Carina Oliveira de Morais 

Estagiária:
Raquel de Oliveira Sacramento

Extensionista:
Julia Cotta Lima de Oliveira
Lilian Rodrigues de Souza
Luiza Arduino Antunes
Sheila Cristina Ferreira Neves

NUTRA – Núcleo do Traba-
lho e Produção

Coordenador: Osvaldo 
Maurício de Oliveira

Professores:
Denise Pereira
Flávio Constantino
Tania Cristina Teixeira

Técnico Administrativo:
Jefferson Pinto Batista

Estagiário:
Wallace Alexandre Souza Lana

Extensionistas:
Emmanuele Araújo da Silveira
Marina Lúcia Victor dos Passos
Simone Pereira de Souza

Coordenação de Formação 
em Extensão:
Lucimar Magalhães de 
Albuquerque

Estagiária:
Ludimille Basilato

Grupo Parangolé Arte e 
Mobilização:
Christiano Oliveira
Elton Lúcio dos Santos
GermanScanilhas
Gilberto Macruz
LaizaDamaceno
Lúcilio Gomes
Rafael Fares
Rodolfo Cascão Inácio
Sandra Albefaru
Thiago Gazinelli

Equipe de Apoio: Ana Paula Soares Pereira, Andréia Nara Lima, Bernardo Adame, Carolina Carva-
lho de Castro, Daniely Soares Concesso, Denise Gomes, Elisangela Lins Cardoso, Fabiana Aparecida 
Ferreira Moreira, Fernanda Silva, Germana Ferreira da Silva, Gleisiane Gissele, Iraci Alves Rezende, 
Jéssica Caroline da Silva, João Daniel de Aquino Farias, Jorge Lúcio das Mercês, Junia A. Ferreira, 
Kateanne Dutra, Lígia Cassiane, Luiz Henrique Martins, Mariana Christina Pereira, Mariana Teixei-
ra, Marina Brito Carneiro, MicaellaKiane, Nelma Lúcia dos Santos Borges Brandão, Pablo Ribei-
ro, Priscila Vitória Barbosa, Renata Paula Gonçalves, Samuel Felipe da Silva Martins, Sheila Cris-
tina, Tatiane dos Reis Moreira, Tércia Rodrigues Vieira, Thaís Rodrigues Alves e Thiago Resende

Equipe organizadora do IX Seminário de Extensão da PUC Minas

Anexo 2 Organização

Assessoria de Comunicação da Proex:
Bruna Raquel de Oliveira Santos Vida
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IX Seminário
de Extensão
Universitária
Universidade e Sociedade:

desafios e perspectivas
contemporâneos

Contribuições

“Eu sou esperançoso porque não posso deixar de 
ser esperançoso como ser humano. Esse ser que 
é finito e que se sabe finito, e porque é inacabado 
sabendo que é inacabado, necessariamente é um 

ser que procura. Não importa que a 
maioria esteja sem procurar. Estar sem procurar 

é o resultado, é o imobilismo imposto pelas 
circunstâncias em que não pudemos procurar. 

Mas não é a natureza do ser.” (PAULO FREIRE)1. 
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Muitos dos que trabalham com e junto às comunidades têm em Paulo Freire 
uma fonte e referência na construção do processo educativo, buscando torná-lo um 
espaço humanizador. 

Em seu ensaio “Extensão ou comunicação?”2, escrito no Chile em 1979, ele en-
fatiza a importância de nossa constante reflexão enquanto educadores e educandos 
sobre os modelos que adotamos para lidar com o conhecimento. Ao argumentar que a 
Educação necessita de humanidade, o autor assinala para um humanismo verdadeiro, 
que não pode oprimir, nem ser modo de manipulação e domesticação e acrescenta que 
a ação dos educadores, o seu fazer, demanda a priorização do diálogo. 

Nesse sentido, é que reservamos, a seguir, o espaço para alguns registros de 
vivências, estudos, pesquisas e/ou reflexões acerca dos temas propostos para o IX Se-
minário de Extensão da PUC Minas. Os instigadores, debatedores e coordenadores das 
Rodas de Conversas nos diversos Fóruns Temáticos, foram convidados a sistematizar 
questões centrais sobre as exposições e as repercussões do tema em cada Fórum. De 
maneira menos convencional e menos padronizada em sua formatação, os textos são 
apresentados como resumos expandidos, relatos de experiências, sínteses de projetos, 
sínteses de debates com os participantes. Deve-se considerar que tais contribuições 
tiveram autonomia de seus autores, assim como os formatos de seus textos foram tra-
balhados livremente. O rigor na formulação dos conteúdos e argumentos apresentados 
respondem aos critérios específicos cabíveis na temática discutida, com sua interação 
dialógica e na perspectiva humanizadora que move a Extensão na Universidade.

Consideramos, então, que o que há de comum em cada escrita apresentada é a 
dimensão humana que nos move em direção ao outro, à palavra, ao diálogo, às diferen-
tes maneiras de trocar conhecimentos.

FREIRE, Paulo. Paulo Freire: “Nós podemos reinventar o mundo”. Entrevista concedida em 1993, a 
Moacir Gadotti, publicada pela Revista Nova Escola. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/
formacao/paulo-freire-podemos-reinventar-mundo-entrevista-640706.shtml). Acesso em 20 jun. 2015.
 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
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QUEsTÕEs 
UrBanas

          Questões urbanas: 
ponto de convergência entre distintos 

campos do conhecimento
Tatiana Soledade Delfanti Melo1

Resumo
Este resumo expandido deriva das reflexões oriundas da participação como ins-

tigadora do debate no Fórum Temático Questões Urbanas integrante do IX Seminário 
de Extensão da PUC Minas, ocorrido em setembro de 2014, com o tema Universidade 
e Sociedade: Desafios e perspectivas contemporâneos. A dinâmica do Fórum consistiu 
na apresentação de cinco trabalhos acadêmicos entre pesquisas e projetos de extensão 
desenvolvidos por professores e pós-graduandos da PUC Minas seguida por comentá-
rio/provocação dos instigadores com intuito de abrir, promover e alimentar o debate. 
Procurou-se estabelecer um elo entre os diversos temas apresentados nos trabalhos 
acadêmicos e a temática urbana. As discussões perpassaram conceitos de democracia, 
direito à cidade, inclusão socioespacial, meio ambiente. No fechamento do debate, em 
meio a todas as crises apontadas pela discussão sobre as “questões urbanas”, foram 
consideradas ideias de dois autores, Roberto Luís Monte-Mór (arquiteto e urbanista) 
e Carlos Walter Porto Gonçalves (geógrafo) que serão apresentadas ao longo do texto.

Palavras-Chave: Questão urbana. Inclusão socioespacial. Autonomia. Resistên-
cia.

1 Introdução
O texto está estruturado primeiramente a partir de breve exposição dos traba-

lhos acadêmicos apresentados no Fórum Temático “Questões Urbanas”; seguida das 
ideias instigadas no debate e finaliza-se com as reflexões relacionadas aos autores ci-
tados.

2 Os Trabalhos Acadêmicos
Foram apresentados os seguintes trabalhos:

a. Pesquisa “Mapeamento de grupos e práticas de Fé e Política presentes na Arquidio-
cese de Belo Horizonte”, coordenada pela Prof. Adriana Maria Brandão Penzim;

b. Pesquisa com participação de alunos do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
e da Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas intitulada “Transfor-
mações no Espaço Urbano sob a Perspectiva da Geografia Cultural e da Paisagem”, 
coordenada pelo Prof. Altino Barbosa Caldeira;

c. Pesquisa de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC 
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Minas com o título “O Parque Municipal e o Palácio das Artes: o trabalho em espaços 
lúdicos de Belo Horizonte”, de autoria da Prof. Andréa Matos Rodrigues Menezes 
Castro;

d. Pesquisa de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC 
Minas intitulada “Museus de cidade: uma análise das configurações museais con-
temporâneas do museu de Belo Horizonte (Museu Histórico Abílio Barreto) e do 
museu de Amsterdã (Amsterdam Museum)”, de autoria de Leonardo Gonçalves Fer-
reira, sob coordenação da Prof. Luciana Teixeira de Andrade;

e. Pesquisa de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC 
Minas denominada “Territórios do Cotidiano e o Lugar das Mulheres nas Metrópo-
les Brasileiras: Trajetórias e Experimentações Urbanas nas Cidades do Recife e de 
Belo Horizonte”, de autoria de Renata Adriana Rosa.

3 O elo com as questões urbanas 
A pesquisa sobre o grupo “fé e política” despertou a lembrança da atuação de 

padres da Igreja Católica na mobilização social pela moradia na década de 1980 e um 
relativo esfriamento desta atuação frente ao crescimento das religiões evangélicas. Há 
de se destacar, no entanto, o papel desse tipo de ação – fé e política – na atuação, 
por exemplo, do Frei Gilvander no apoio às ocupações urbanas que ocorrem em Belo 
Horizonte tais como, Dandara, Eliana Silva, Camilo Torres e as ocupações na região 
do Isidoro, Esperança, Vitória e Rosa Leão. Estas ocupações recebem apoio direto do 
Escritório de Integração, braço da Extensão no curso de Arquitetura e Urbanismo PUC 
Minas Coração Eucarístico. As ocupações incorporam os modos de vida, o tempo da ur-
gência e o preço do indispensável. Apresentam-se como solução para a moradia social 
de forma mais efetiva e de maior qualidade do ponto de vista espacial e social do que 
aquelas soluções oferecidas pelas políticas públicas (ou seriam políticas de mercado?) 
como o programa Minha Casa Minha Vida em instância federal e o programa Vila Viva 
em instância municipal. O trabalho “Fé e Política”, portanto, possui ampla relevância 
considerando seu papel potencializador dessas ações no apoio às lutas sociais urbanas.

O estudo da Paisagem em cidades históricas como Tiradentes, Catas Altas, Ma-
riana, por exemplo, remete a um contato com o mundo sensível em que a cidade ma-
nifesta a expressão artística em simbiose com o meio natural. A paisagem da cidade 
é harmônica aos sentidos, reverencia a ancestralidade, o passado e a memória. A sua 
existência, embora enfrente pressão e conflitos, pode ser considerada como uma resis-
tência ao modelo de cidade imposto, cujas adaptações depredam o ambiente, segregam 
a população e na maioria das vezes, geram paisagens feias e inóspitas. Nestas cidades 
ainda há possibilidade de vida pública no espaço comum e vida comum no espaço 
público. Belo Horizonte é uma cidade relativamente jovem (117 anos) marcada desde 
o início por uma obsolescência programada, em constante renovação das edificações 
e do tecido urbano em prol da modernidade e do progresso. Assistimos a estas trans-
formações, quando muito participamos, mas qual seria efetivamente nossa autonomia 
sobre as alterações da paisagem?
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Este viés é abordado no primeiro período de arquitetura e urbanismo na dis-
ciplina de Projeto 1 com aporte teórico da disciplina de Estudos Socioambientais no 
estudo da área do “Baixo Centro”. Estudamos a área do “baixo Centro”, área cuja deli-
mitação é mais simbólica do que propriamente física (JAYME, TREVISAN, 2012) e que 
fica entre a Avenida Afonso Pena e o Rio Arrudas. A partir do exercício do pensamento 
livre em que se tenta reconciliar o convívio com a natureza e retomar a cidade para as 
pessoas, as propostas dos alunos para intervenção na paisagem trazem maquetes e cro-
quis de um Rio Arrudas limpo, azul, navegável, com praia, caminhada, lazer, descanso, 
contemplação, natação! 

O Parque Municipal está situado nesta área do baixo Centro. A configuração 
espacial percebida na relação entre o Parque Municipal e o Palácio das Artes, onde 
há grades e portões de acesso fechados, informam a intenção do evitamento do con-
tato entre os tipos de frequentadores, dividido entre as classes sociais. No entanto, 
reconhece-se uma tomada de consciência entre diversos grupos da importância da 
ocupação e apropriação dos espaços públicos da cidade, como afirmação da cultura e 
como resistência à homogeneização de relações e espaços. Movimentos culturais como 
o Duelo de MC’s, o grupo de teatro Espanca, o samba de roda, a Praia da Estação, to-
dos eles promovendo encontros na área hipercentral do baixo Centro, desmobilizados, 
temporariamente, espera-se, pelas obras não acabadas a tempo da Copa de 2014. Os 
estudos sobre os espaços e sobre as formas de sociabilidade, com uma aspiração mais 
democrática, ecológica, interativa, indicam movimentos de transformações na relação 
socioespacial, sedentos por convivência pacífica e original.

As reflexões sobre o museu, “o museu não morreu”, trazem-nos a abordagem 
contemporânea do acervo e dos temas museais, com o sentido de museu como algo 
mais do que uma guarda de documentos e objetos, como espaço da ação, interação, 
instrução, socialização e fortalecimento de identidades. 

No trabalho sobre o “lugar das mulheres nas metrópoles brasileiras” observa-
mos que o espaço urbano industrial, capitalista, excludente, possui efeitos diferencia-
dos para cada grupo social. Assim é entre classes sociais, mas também com forte rela-
ção de gênero e faixa etária (leiam-se mulheres e crianças). Em trabalho apresentado 
no III Simpósio de Ciências Sociais, também em setembro de 2014, a autora Marisaura 
dos Santos Cardoso, apresentou uma discussão sobre o papel do espaço urbano, para 
além dos muros da escola, como formador e educador das crianças. A autora atenta 
para um espaço urbano massificador que molda os corpos infantis e nega a existência 
da criança como sujeito portador de direito de uso do espaço. 

A prof. Mônica Abranches, também presente no debate como instigadora, le-
vantou a questão “A cidade é de quem?” A partir da exposição de seu trabalho na re-
moção de moradias para obras do anel rodoviário em Belo Horizonte o debate se voltou 
à discussão sobre o acesso à terra, tomada como bem de consumo a despeito de seu 
valor de uso. “A terra é o nó da sociedade brasileira, também nas cidades”, diz Ermí-
nia Maricato (2008). Apesar da ampla legislação que confere direitos ao possuidor, 
principalmente se a terra é usada como moradia, a regularização fundiária a favor dos 
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pobres é lenta, burocrática, cara, e nem sempre é vitoriosa nos tribunais. A remoção 
de famílias no anel rodoviário despertou discussões como “é realmente sub-humano 
morar ali”, como um julgamento, sem se basear na voz dos moradores e discussões do 
tipo “não precisamos de mais rodovias, precisamos ressuscitar a nossa malha ferroviá-
ria”. Citamos o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (PDDI/ RMBH) onde há o planejamento da reutilização da malha 
ferroviária existente para o deslocamento regional da população. 

O autor Carlos Walter Porto Gonçalves, em seu texto, “Formação sócio-espacial 
e questão ambiental no Brasil” (1995), traz a ideia de que pode haver uma contribuição 
positiva dos países do Terceiro Mundo na transformação da sociedade mundial.

O fato de ainda persistirem, sobretudo no Terceiro Mundo, culturas 
orientadas por outros valores [que não os econômicos] e, consequente-
mente, por outro modo de relacionar-se com a natureza talvez possa, 
abrindo um diálogo com a técnica e o saber ocidentais, apontar outro 
possível histórico para a humanidade, incorporando em profundidade 
a ideia de que a diferença entre os povos é o nosso maior patrimônio. 
(GONÇALVES, 1995, p.332).

O autor Roberto Luís de Melo Monte-Mór (1994), em seu texto “Urbanização 
extensiva e lógicas de povoamento: um olhar ambiental” traz a ideia de que a urba-
nização, como contraponto do espaço natural, expande-se extensivamente sobre este 
obedecendo à lógica predatória da periferia industrial capitalista. Mas, o momento de 
crise é propício ao desenvolvimento de outras formas de apropriação geográfica base-
adas em relações mais solidárias.  

À urbanização extensiva é necessário corresponder uma naturalização 
extensiva, tanto para enfrentar problemas urbanos e ambientais ao ní-
vel micro, da vida quotidiana, quanto para enfrentar questões globais 
da crise ambiental e societal. [...] Apenas com outras (novas e velhas) 
bases econômicas, voltadas para a garantia da reprodução coletiva, 
as cidadanias que parecem querer nascer, incorporando a consciência 
ambiental e ecológica, poderão crescer e frutificar, contribuindo para 
novos arranjos sócio-espaciais e ambientais nos centros e periferias 
diversos. (MONTE-MÓR, 1994, p. 180-181).

Considera-se pertinente e estimulante a observação destes autores ao reco-
nhecerem a situação de crise como oportunidade de transformação (MONTE-MÓR, 
1994) e ao atribuírem um potencial de transformação positiva aos países do Terceiro 
Mundo, como é o caso da América Latina, por que neles podem ainda existir “formas 
tradicionais de cultura e um tipo tradicional de ser humano não ainda completamente 
destruídos”. (GONÇALVES, 1995).

Referências
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Pampulha, Praça sete e savassi:
centralidades urbanas e modernidade periférica 

na cidade de Belo Horizonte
Marcelo Cedro1 

Esta comunicação apresenta breve resumo dos objetivos propostos, dos cami-
nhos metodológicos percorridos e das principais considerações formuladas ao longo 
do processo de elaboração de tese de doutorado no programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A temática tra-
balhada interpreta as características de deslocamentos das centralidades urbanas da 
cidade de Belo Horizonte, considerando sua inserção na dinâmica da modernidade 
periférica, peculiar ao processo de urbanização de diferentes países da América Latina. 
A escolha dos objetos de análise recaiu em três áreas da capital mineira, que tem em 
comum uma forte identidade com diferentes referenciais simbólicos da modernidade: 
Praça Sete, Pampulha e Savassi.

A ideia nuclear da teseinvestiga o deslocamento, ao longo do século XX, das 
referências simbólicas e materiais da modernidade no espaço urbano belo-horizonti-
no, ocupando centralidades diferentes da cidade. Nesse sentido, questiona-se como a 
cidade se movimenta em sintonia com a perspectiva de modernidade e também, quais 
foram os principais deslocamentos da centralidade urbana nesse processo. 

A pesquisa fundamenta-se no diálogo com textos produzidos por cientistas so-
ciais, historiadores, literatos, geógrafos, urbanistas e arquitetos sobre cidades, centra-
lidade urbana e modernidade. De igual importância, registros da imprensa sobre o 
cotidiano da cidade fornecem dados informativos acerca da modernidade na capital 
mineira, cujos critérios de escolha consideraram os recortes temporais mais significa-
tivos motivados por notícias referentes à Praça Sete, à Pampulha e à Savassi. Também 
foram consultados anúncios publicitários de jornais e revistas que apresentaram dados 
relevantes sobre a articulação do discurso de modernidade, de requinte e de inovação 
aos estabelecimentos comerciais situados nas centralidades analisadas. Em documen-
tos oficiais como atas, ofícios e relatório emitidos pelo poder público mineiro podem 
ser identificados e analisados registros do discurso da modernidade na cidade de Belo 
Horizonte. 

As fontes literárias e memorialísticas apresentam-se como uma das possibli-
dades de representação da realidade da capital mineira, sendo, portanto, investigadas 
em seu conteúdo moderno e referencial outorgado às centralidades da capital mineira. 
Desde então, a leitura selecionada de escritores assim se efetuou: 1) Cyro dos Anjos, 
Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Rubem Braga e Djalma Andrade sobre as 
territorialidades da área central, até a década de 1930; 2) Mário de Andrade, Otto Lara 
Resende, Fernando Sabino, José Bento Teixeira Salles e Affonso Ávila, sobre a Pampu-

Doutor em Ciências Sociais e professor do Departamento de História da PUC Minas.1
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lha nos anos 1940 e 1950; 3) Roberto Drummond e André Rubião sobre a Savassi dos 
anos 1960 a 1980, acrescentando-se composições musicais de Pacífico Mascarenhas;

A noção de centralidade urbana é amplamente utilizada e discutida como re-
ferencial teórico e condutor dos propósitos desta pesquisa. Segundo Spósito (1998), a 
centralidade pode ser definida como centro nodal, tanto na estala intraurbana quanto 
em relação ao conjunto de cidade articuladas em uma rede metropolitana ou regional. 
Sua existência e articulação puderam ser percebidas na proto-história da cidade, no 
mundo clássico, na cidade medieval, nas utopias urbanas da cidade idealizada pelos 
renascentistas e no pré-urbanismo dos séculos XVIII e XIX. Mas, sobretudo e prin-
cipalmente, na contemporaneidade, sendo, portanto o objeto de análise desta tese as 
centralidades intraurbanas capitalistas. 

A centralidade pode se estabelecer através de um conjunto de signos e signifi-
cados que emitem valores e linguagens peculiares àquele espaço da urbe, organizando 
a vida urbana, não exclusivamente pela comunicação funcional com outros territó-
rios, mas interagindo em representações. A centralidade oferece elementos icônicos e 
emblemáticos para a identidade urbana de uma cidade, compondo ela um panorama 
idealizado de reconhecimento, caracterizando-se como vitrine da cidade ao reproduzir, 
em sua paisagem urbana, valores simbólicos e representações culturais (PESAVENTO, 
2007).Desde então, a cidade moderna pode ser vista a partir de suas centralidades 
urbanas que podem ser classificadas pelo (a): conteúdo social; integração com outras 
territorialidades da urbe; capacidade em oferecer serviços, informação, entretenimen-
to e diversão; concentração de atividades econômicas; atração de pessoas vindas de 
outras espacialidades urbanas; nível político-institucional, cultural, lazer; reprodução 
simbólica de valores referenciais a ela atribuídos; valores referenciais da modernidade. 

Sob a ótica da modernidade, a tese dialogou com Benjamin, Baudelaire, Ber-
man, Giddens, Habermas, Harvey, e com as perspectivas da sociologia clássica (Marx, 
Weber, Durkheim, Simmel), ao investigar suas principais características aqui elenca-
das: culto ao novo, metas de progresso, racionalismo, autonomização do indivíduo, 
laicização, consumismo, especialização, interdependência funcional, anonimato. Nes-
se sentido, as leituras sobre as cidades se entrelaçam às próprias delimitações acerca 
do moderno: lócus do capital econômico, político e cultural. Entretanto, utilizou-se 
aqui o conceito de modernidade periférica definida como itinerário modernizante de 
transformações econômicas, urbanas, estéticas e culturais, cujo processo ocorreu sem 
substanciais rupturas e de maneira geral, apresentou-se excludente ao ser conduzido 
pelo Estado e pelas elites políticas e econômicas, a exemplo do que ocorreu no Brasil e 
em outros países latino-americanos. Nessa perspectiva, “debater o moderno na Améri-
ca Latina é debater a cidade[...] a cidade é um produto criado como uma máquina para 
inventar a modernidade” (GORELIK, 1999).

Os registros da imprensa contribuíram para fortalecer as narrativas de moder-
nidade, fundamentais no processo de elaboração da transferência e da construção da 
nova capital mineira em finais do século XIX pelas elites políticas estaduais mineiras. 
Nos anos que se seguiram à inauguração oficial da cidade, em 1897, planejada e cons-

PaMPULHa, PraÇa sETE E saVassi: CEnTraLidadEs UrBanas E MOdErnidadE PEriFÉriCa na CidadE dE BELO HOrizOnTE 
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truída sob os alicerces de antigo arraial, foram identificadas as seguintes manchetes 
enaltecedoras do moderno em alguns veículos jornalísticos: 

Colossal empreendimento [...] novos horizontes vem abrir ao progres-
so mineiro [...] a futurosa capital para o coração da república, resul-
tado assombroso no limitadíssimo período de 4 anos. (A CAPITAL, 
12.12.1897).

Belo Horizonte é positivamente um dos trechos de maior fertilidade in-
telectual do solo pátrio. (MINAS GERAIS, 12.12.1907).

O antigo e minúsculo arraial foi transformado em uma das maiores 
e mais prósperas capitais do Brasil. (DIÁRIO DE MINAS, 12.12.1917).

Hoje a cidade tem seu quarteirão de bancos, os estabelecimentos de 
crédito se multiplicam e se desenvolvem. Nas ruas e avenidas, mais 
de 1000 automóveis põem a nota do progresso, e cantam pela voz das 
suas sirenes, o hino da velocidade e da vertigem. (DIÁRIO DE MINAS, 
12.12.1927).

Cidade das montanhas! Completaste a doze deste mês, mais um ani-
versário: trigésimo nono. Eis o atestado da serena cultura, força e pu-
jante e ardente fé do povo montanhês. (REVISTA BELO HORIZONTE, 
dez. 1936).

Pode-se afirmar que Praça Sete, Rua da Bahia e Praça da Liberdade se cons-
tituíram como rotas urbanas da centralidade moderna belo-horizontina no período 
de 1894 até década 1930. Tal itinerário estabeleceu-se pelo planejamento técnico, 
por zonas delimitadas e pela exclusão social. Mas também apresentou simbolismos 
e materialidades de uma centralidade moderna: racionalismo espacial, arquitetura, 
circulação, fluxo de pessoas, concentração de atividade e de serviços, novas formas de 
sociabilidade (cinema, cafés, footing), além de sede do poder estadual. As representa-
ções literárias do urbano constataram que Praça Sete, Rua da Bahia, Avenida Afonso 
Pena, Praça da Liberdade são territorialidades urbanas, referenciadas simbolicamente 
pelo moderno, mediante as impressões de suas ambivalências percebidas por escrito-
res modernistas nas décadas de 1920 e 1930.Narrativas urbanas pensadas pela repre-
sentaçãodos praticantes usuais da cidade e não pelo olhar totalizador de arquitetos, 
urbanistas, acadêmicos (CERTEAU, 2008):

A soberba Rua da Bahia. (Carlos Drummond de Andrade).

Já me imaginava nos bares, aturdido pelo corre-corre dos garçons, 
já subia a Rua da Bahia com os companheiros, já me incorporava ao 
footing da Praça da Liberdade. (Cyro dos Anjos).

Dali, de quem atravessa a Rua da Bahia, pisa no trecho mais impor-
tante de Belo Horizonte. (Pedro Nava).
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Villaça (2001) destaca a existência de centralidades intraurbanas que, ao se 
projetarem em distintas temporalidades, podem ou não coexistirem simultaneamen-
te. Sob essa ótica, a Pampulha constituiu-se como centralidade moderna da capital 
mineira nos anos 1940 e 1950, ao ser projetada e construída durante a administração 
municipal do prefeito Juscelino Kubitschek (1940-45) por profissionais modernistas 
como Oscar Niemeyer, Portinari e Burle Marx. O complexo artístico, arquitetônico 
e paisagístico da Pampulha atraiu atividades ligadas ao entretenimento de parte da 
sociedade belo-horizontina. Seduziu diferentes segmentos sociais para sua visitação 
ou frequência mais assídua. Apresentou-se como ícone da modernidade, inclusive ob-
tendo reconhecimento internacional no quesito da arquitetura e das artes plásticas. 
Tornou-se lugar referencial da moda, da gastronomia e parada obrigatória para reno-
madas atrações musicais. Estimulou hábitos cosmopolitas, despertou novas aspirações 
e opções de sociabilidade e de moradia. Diante disso, pode-se considerar a Pampulha 
centralidade moderna da capital mineira nas décadas de 1940 e 1950. 

Posteriormente, nova espacialidade urbana de Belo Horizonte transforma-se 
em centralidade moderna durante as décadas de 1960 e 1980: a Savassi, cujo nome 
originou-se de sofisticada padaria e confeitaria localizada em área delimitada do bair-
ro dos Funcionários. Região residencial projetada à época da construção da capital 
mineira para o funcionalismo público e para as elites sociais. A qualificação da Savas-
si como espacialidade urbana moderna apresenta nuances significativas em relação à 
Praça Sete e à Pampulha, ambas as centralidades se formaram para atender aos obje-
tivos preestabelecidos pelo poder público. A Savassi, diferentemente, teve em estratos 
da sociedade belo-horizontina seus principais atores sociais para se constituir como 
centralidade moderna da capital mineira a partir da década de 1960. Anúncios publici-
tários de finais dos anos 1970 apresentam a carga simbólica do moderno, do requinte 
e da sofisticação que a Savassi carregava, tendo em vista seus estabelecimentos ligados 
ao consumo, ao entretenimento e aos serviços: 

Tem mais graça comprar na Savassi.
Porque tudo é mais bonito na Savassi.
E, principalmente porque a Savassi transfere o seu charme para as 
pessoas que ali frequentam.
A Savassi está mais perto de você.
A Savassi tem de tudo.
Savassi: charmosa, bonita e gostosa.
(Revista Comércio, Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, 
1979).

Também a representação literária de Roberto Drummond ratifica o referencial 
simbólico do moderno que a Savassi adquiriu no sentido da sociabilidade urbana, da 
flanérie e do consumo: 

Savassiar é entrar numa das livrarias, e ficar lá, sem obrigação de 
comprar, folheando livros e lendo orelhas [...] Savassiar é tomar cafe-
zinho em pé. Savassiar é ir e vir, sem compromisso com nada, a não ser 
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com a falta de compromisso. Isso: a Savassi nos pede uma total falta 
de compromisso. E pede total liberdade. (Roberto Drummond, jornal 
Hoje em Dia, 1996).

Considerações finais
Diante de tão breve exposição, considera-se que Praça Sete, Pampulha e Savassi 

constituíram-se em centralidades modernas da capital mineira em distintas tempora-
lidades, apresentando-se em comum os seguintes aspectos: forte carga material e sim-
bólica que afirmou a condição de centralidade moderna dessas áreas da urbe; interven-
ções urbanísticas e investimentos realizados por atores políticos e sociais; reprodução 
de narrativas alinhadas aos princípios da modernidade periférica. Além de traços que 
evidenciam a condição móvel das cidades mediante o deslocamento dessas centralida-
des urbanas em distintas temporalidades, a partir de significados e representações a 
elas atribuídos por diversos agentes.
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Mineração, sociedade e meio ambiente: 
desenvolvimento para quem?

Denise de Castro Pereira1

1 Introdução
Assim e assado, a mineração, com donos estrangeiros e seus testas de 
ferro, passou a ser tratada como assunto de Segurança Nacional, os 
projetos das multinacionais foram absorvidos [...] Nada tão claro co-
mo o poderio dos que juntaram armas e máquinas, repressão e negó-
cios lucrativos. 
Conflitos gerais, entenda-se, portanto, guerras que são declaradas e 
travadas por tais poderes, os do cimo, das cúpulas, das alianças sa-
bidas e das veladas e dissimuladas. Assim é o capitalismo, assim é a 
mineração. (SEVÁ, 2011).

Ao replicar o fragmento do texto do Professor Osvaldo Sevá (2011) pretendo 
chamar a atenção para uma dimensão essencial da questão ambiental e do discurso 
sobre desenvolvimento econômico: o poder, que se ancora nas formas de apropriação e 
uso dos territórios e dos recursos que os compõem. Tais formas de apropriação expres-
sam, por um lado, a dinâmica e a prevalência dos interesses de grandes capitais inves-
tidos em grandes empreendimentos que geram processos e produtos em grande escala, 
que alimentam grandes mercados, para atender a grandes levas de consumidores e 
que, por sua vez, compõem a essência das estratégias de desenvolvimento econômico 
na sociedade capitalista. Por outro lado, expressam escolhas do Estado ao garantir 
direitos, ao impor direitos e ao sustentar políticas de desenvolvimento que privilegiam 
tais interesses.

Essa pode parecer uma consideração simplista é ao mesmo tempo de um rea-
lismo cruel. Para tratar sua complexidade poderíamos perguntar, por exemplo: O que 
estamos assistindo especificamente em Minas Gerais, no que se refere às políticas am-
bientais e de mineração? Como se portaram e têm se portado os atores públicos res-
ponsáveis pelas políticas de desenvolvimento econômico, mineração e meio ambiente 
em quase uma década de expansão da fronteira minerária em Minas Gerais? Como têm 
se apresentado as empresas quando anunciam, defendem e implantam seus empreen-
dimentos minerários? Como têm se portado os dirigentes das empresas e quais os seus 
discursos sobre meio ambiente e sociedade? Como têm se portado os legisladores (fi-
nanciados ou não por empresas de mineração, reformadores do código da mineração) 

 a QUEsTÃO
aMBiEnTaL
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e operadores do direito quando os temas dizem respeito aos conflitos socioambien-
tais gerados por empreendimentos minerários? Como têm vivido ou sobrevivido as 
comunidades, famílias e pessoas atingidas pela mineração? Como atuam os prefeitos e 
autoridades públicas locais frente ao poderio dos grandes empreendimentos? Uma das 
possibilidades de responder a essas e muitas outras perguntas pode ser com o estudo 
de casos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários, resultantes de 
pesquisas em interface com a Extensão2, como temos experimentado na PUC Minas, 
seguindo suas diretrizes e sua Política da Extensão Universitária. Desde 20073, acom-
panhamos os desdobramentos da mineração na cidade de Conceição do Mato Dentro, 
localizada na porção leste da serra do Espinhaço, uma região considerada prioritária 
para conservação e proteção ambiental. 

As especificidades da região e do projeto minerário chamam a atenção por dife-
rentes motivos. Um deles, em especial, diz respeito aos eixos de desenvolvimento eco-
nômico que se chocaram e se readequaram com arranjos políticos institucionais justifi-
cados pela parceria público-privada assinada entre o governo do estado e o empresário 
proponente do projeto minerário (Eike Batista até 2008, quando vendeu o projeto à 
Anglo American plc.). A cidade de Conceição do Mato Dentro, desde meados dos anos 
1990, formatava políticas de conservação ambiental e de turismo como vetor de cres-
cimento, tendo se autodenominado “Capital mineira do ecoturismo” e investido em 
capacitação da rede de negócios para sua inserção em programas de desenvolvimento 
local, por exemplo, associado ao projeto da Estrada Real. Em 2006, com o anúncio da 
chegada da mineração, todos os esforços públicos e privados foram reorientados para 
atender ao grande fluxo de trabalhadores da empresa mineradora e de terceirizadas 
ou prestadoras de serviços que começaram a circular pela cidade. Ao mesmo tempo, 
assistiu-se à fragilização dos projetos de turismo na região, pois seus mantenedores 
(entre eles a Fiemg, o Instituto Estrada Real) e operadores (as secretarias municipais 
de turismo, os proprietários de meios de hospedagem etc.) voltavam sua atenção aos 
negócios de hotelaria e alimentos para atender à mineração, com retornos financeiros 
imediatos. A cidade entraria num fluxo de mudanças abruptas, com milhares de tra-
balhadores circulando na medida em que o licenciamento ambiental ia liberando as 
etapas da implementação das estruturas necessárias à mineração.

O processo de pesquisa se realizou em interface com a extensão, com metodologia qualitativa, na medida 
em que por meio da pesquisa-ação, com variadas técnicas participativas, pudemos construir processos 
de aprendizagem e construção coletiva do conhecimento, especialmente com as comunidades atingidas, 
durante as discussões dos problemas vivenciados que suscitavam, em alguns momentos críticos, 
oportunidades para o apoio e assessoramento técnico por parte da equipe de pesquisa extensionista. 
(PEREIRA et al., 2012; PEREIRA, BECKER e WILDHAGEN, 2013a).
O acompanhamento do caso teve início no Núcleo Meio Ambiente e Urbanismo da PROEX, com ati-
vidades de o apoio ao movimento socioambiental em Conceição do Mato Dentro, ainda em 2007 e foi 
formalmente instruído a partir de 2010, quando realizamos, por intermédio do Labcen – Laboratório 
de Cenários Socioambientais em Municípios com Mineração (PUC Minas) um processo sistemático de 
pesquisa com a participação no projeto Recursos Minerais e Sustentabilidade – grandes minas e APL’s, 
coordenado por pesquisadores do Cetem/MCT; em 2011, com o apoio do Fip/PROPPG/PUC Minas; em 
2012-14, continuamos os estudos com o apoio da Fapemig e do CNPq/Pibic. 
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Outro motivo se caracterizava pela estratégia empresarial de desvalorização da 
população e do governo local, subordinando-os aos interesses de um modelo de ges-
tão que penaliza a sociedade do entorno; que não reconhece parcelas significativas de 
moradores atingidos in situ ou economicamente; que não cumpre efetivamente a tota-
lidade das medidas condicionantes estabelecidas legalmente no processo de licencia-
mento; que não efetiva os planos e programas de controle ambiental (PCA) definidos 
legalmente; que não cumpre integralmente acordos firmados com os atingidos, por 
força da lei no processo de licenciamento e com a presença de autoridades do sistema 
jurídico; por causar danos ambientais irreversíveis às comunidades e territórios ofi-
cialmente considerados fora da área de abrangência do empreendimento minerário 
(BECKER e PEREIRA, 2011; PEREIRA e PEREIRA, 2012; PEREIRA, BECKER e WIL-
DHAGEN, 2013a; SANTOS, 2014; ZHOURI, 2014).

Ao tratarmos detalhadamente o caso da implantação do empreendimento mi-
nerário em Conceição do Mato Dentro identificam-se diferentes frentes de problemas 
socioambientais e fontes de conflitos com a população atingida. Dentre os mais mar-
cantes destacam-se, principalmente: o não reconhecimento de grande parte das famí-
lias residentes no entorno da mina e de sua infraestrutura de operações; os conflitos 
no processo de reestruturação fundiária, que levaram às rupturas do modo de vida de 
famílias e comunidades, à quebra de vínculos e laços sociais; à perda da capacidade 
produtiva de famílias não reconhecidas como atingidas os chamados atingidos econo-
micamente pelo Banco Mundial; a violação de direitos humanos conforme constatado 
pelo Ministério Público Federal, Estadual e pela Defensoria Pública de Minas Gerais 
que em ato conjunto, promoveram audiências públicas e criaram então a Reasa (Rede 
de Acompanhamento Socioambiental); assoreamento e destruição de cursos d’água; 
os problemas gerados pelo enorme contingente de trabalhadores não  empregados que 
circulam pela cidade; o aumento da violência e da criminalidade; os empregados en-
contrados em condições precárias de trabalho – moradia, alimentação em alojamentos 
– que vivenciavam conflitos trabalhistas, especialmente com empresas terceirizadas; 
empresas autuadas pelo Ministério Público do Trabalho por manterem trabalhadores 
em condições análogas às de escravos e por tráfico de pessoas (haitianos e nordesti-
nos)...

Pode-se continuar perguntando sobre que condições ou por que de tais situa-
ções permanecerem como problemas e conflitos sociais. Para discutir a questão busca-
se compreender os significados das lógicas de desenvolvimento.

2 Desenvolvimento, neodesenvolvimento e neoextrativismo
Se a pergunta é desenvolvimento para quem, precisamos entender então, como 

se reordenam as referências das políticas voltadas para o mercado e que implicações 
socioambientais elas trazem para as comunidades atingidas.

As políticas e a economia da matriz desenvolvimentista, resumidamente, fo-
ram marcadas pela noção de aumento da produtividade ou da renda per capita, com 
a acumulação sistemática de capital e incorporação de progresso técnico, no modo 



  57  

de produção industrial. (BRESSER-PEREIRA, 2006).  O entendimento do que pode 
ser conceituado como desenvolvimento econômico, entretanto, varia historicamente. 
Desde os anos 1980, por exemplo, observa-se a ênfase na noção de desenvolvimen-
to sustentável, cuja essência está na promoção do desenvolvimento econômico sem 
o comprometimento das gerações presentes e futuras. Bem-estar, progresso e cresci-
mento deveriam ser então mediados pela correlação entre as dimensões econômicas, 
ambientais e sociais, considerando um conjunto de pressupostos e desdobramentos 
de caráter político e cultural, sobre a necessidade de melhoria nos níveis de distribui-
ção de renda; da redução da exclusão social; da maior eficiência na alocação e gestão 
dos recursos econômicos; da preservação ambiental e do não comprometimento dos 
recursos naturais, necessários à sobrevivência no planeta, do equilíbrio das ocupações 
urbanas e rurais para moradias e execução de atividades econômicas (SACHS, 1993). 

A despeito das duas reuniões de cúpulas globais sobre questões ambientais e 
clima realizadas no Brasil, a Eco92 e a Rio+20, os efeitos práticos do modelo desen-
volvimentista brasileiro manifestam-se na contramão do que se entende por desenvol-
vimento sustentável. Para uma melhor compreensão do que se vê na atualidade, prin-
cipalmente em relação ao incentivo para investimentos no setor primário, é preciso 
retomar a presença de aspectos do neoliberalismo que permanecem ancorando as prá-
ticas de empresa e do Estado, tanto na perspectiva doméstica, quanto internacional. 
Sob o impulso das pressões para desregulação, desestatização, privatização, transna-
cionalização, abertura econômica e de mercados, liberalização financeira e comercial 
entre outras mudanças estruturantes, o crescimento dos investimentos estrangeiros 
diretos favoreceriam as estratégias competitivas das nações em desenvolvimento. Co-
mo ressalta Pinheiro (2013) a estratégia de desenvolvimento do governo brasileiro, na 
década de 1990, orientou-se para a valorização das privatizações e da entrada do capi-
tal externo, privilegiando grandes corporações como as trans e multinacionais.

A chamada crise do neoliberalismo, tão sentida na America Latina nos anos 
2000, identificada pela acentuação das desigualdades e da exclusão sociais, pelo des-
respeito ambiental, pela ingerência territorial e pela sobrevalorização do valor mo-
netário em detrimento do valor humano fortaleceu o apelo pela urgente mudança 
do modelo de desenvolvimento levando países sul-americanos a elegeram governos 
identificados como progressistas (VADELL e CARVALHO, 2014). Inicialmente, con-
figurou-se a expectativa dos discursos pós-neoliberais, mas como ressaltam Santos e 
Milanez (2014) aspectos enraizados nas tradições políticas e econômicas contribuíram 
para a prevalência de discursos então chamados de neodesenvolvimentistas (BRES-
SER-PEREIRA, 2008; SANTOS e MILANEZ, 2014; VADELL e CARVALHO, 2014).  

O neodesenvolvimentismo é fundado na crença no crescimento econômico co-
mo meio de promoção do bem-estar social e do crescimento econômico, por meio do 
aumento da participação no comércio internacional e da parceria entre o público e o 
privado - Estado e mercado. O Estado, evidentemente, deve ancorar e favorecer as 
condições para crescimento do mercado. Um dos aspectos visíveis e pragmáticos da ló-
gica neodesenvolvimentista é identificada com a reprimarização da economia desde o 
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começo dos anos 2000, com sinais visíveis já no final do período FHC (LASCHEFSKI, 
2014). O apoio do Estado à construção de infraestrutura e o incentivo às exportações, 
especialmente atraídas pela expansão de mercado chinês, fortaleceram as estratégias 
neoextrativistas. (SANTOS e MILANEZ, 2014). O crescimento das demandas por com-
modities minerais e do agronegócio estimularam a reorientação da economia brasilei-
ra com vantagens comparativas destacadas internacionalmente. 

O neoextrativismo se caracteriza mesmo como uma faceta do modelo de de-
senvolvimento cujo enfoque é o crescimento econômico baseado na apropriação de 
recursos naturais, com cadeias produtivas pouco diversificadas e com inserção inter-
nacional de forma subordinada (GUDYNAS, 2009; GUDYNAS, 2012). Ainda assim, é 
considerado como estratégia eficaz de crescimento na medida em que contribui para a 
geração da riqueza e combate à pobreza e às desigualdades. Neodesenvolvimentismo e 
neoextrativismo se complementam e se justificam discursivamente, pela promoção do 
crescimento econômico como afirmativa da promoção do bem-estar social e de articu-
lação da economia interna com as demandas internacionais.

3 Considerações finais
O caso de Conceição do Mato Dentro reafirma a sobreposição das opções de 

governo que privilegiam a dimensão econômica e dão vazão às coações da globalização 
(ACSELRAD, 2006) em detrimento da sustentabilidade, da garantia do cumprimento 
de direitos e da participação social. 

Os paradoxos na dinâmica entre o Estado e o capital minerário se manifes-
tam na relação de dependência mútua que se estabelece, quando o Estado torna-se, 
refém do poder político e econômico das transnacionais da mineração ao invés de 
parceiro, como pressupõe o neodesenvolvimentismo. Às exigências do Estado podem 
corresponder manobras de chantagem locacional. Ele é duplamente refém: interna e 
externamente. Internamente, porque seu aparato legal deveria garantir que o capital 
transnacional atuasse em conformidade com a legislação nacional, em atenção ao cum-
primento da política ambiental – e do licenciamento - e às hierarquias governamentais 
e jurídicas do aparelho burocrático nacional. Externamente, porque as transnacionais 
são o ícone do capitalismo global, cuja vocação universal é superar barreiras e limites 
nacionais à expansão e acumulação do capital. 

O estudo de caso revela: a fragilização das instituições do poder público, res-
ponsáveis por mediar o longo conflito entre a mineradora e as comunidades locais; e, 
a penalização de parcela da população cujos direitos permanecem sistematicamente 
violados, conforme registros legais nas delegacias, nas audiências públicas, nos órgãos 
públicos ambientais entre outros. Nesse processo, retira-se do cidadão o direito ao 
viver bem e à continuidade de suas tradições e interesses, na mesma medida em que 
outorga e licencia usos de recursos ambientais especialmente regulados, tais como a 
água e os biomas protegidos. 

O discurso do neodesenvolvimentismo repete-se nas esferas pública e privada 
e se completa na medida em que é constantemente reproduzido e mutuamente reafir-
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mado e legitimado por governos e empresa. Por outro lado, os atingidos (in)surgem-se 
nesse contexto sendo acusados de minar as oportunidades de emprego e impedir o 
progresso local. 
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Museus de cidade: uma análise das 
configurações museais contemporâneas do museu 

de Belo Horizonte (Museu Histórico abílio Barreto) e do museu 
de amsterdã (Amsterdam Museum) 

Leonardo Gonçalves Ferreira1

Luciana Teixeira de Andrade2

1 Introdução
A presente pesquisa tem como tema as configurações museais contemporâneas. 

A proposta desta investigação é compreender as transformações pelas quais os museus 
estão passando na contemporaneidade e como estas mudanças reverberam, ou não, no 
seu relacionamento com o público. Para tanto, optou-se por um estudo de dois museus 
de cidade.

O museu não morreu. Pelo contrário, observa-se nas últimas décadas não ape-
nas uma vigorosa proliferação destas instituições pelo mundo, mas também um pro-
fundo processo de remodelação de suas configurações e pressupostos. Fato é que o mu-
seu mudou, buscando um novo papel social frente aos atuais contornos da economia 
global contemporânea. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o museu nasceu, e se constituiu, como uma 
das instituições que mais refletiam as características do mundo moderno ocidental. 
Academicista, enciclopedista e historicista, o museu configurava-se como o guardião 
da história oficial dos “vencedores”, evitando discursos que privilegiassem a plurali-
dade e a diversidade de determinado contexto social. Como afirmou Clifford (2003), é 
difícil imaginar uma instituição mais elitista, mais metropolitana e mais ocidental do 
que o museu.

Não obstante, o museu tentou, nas últimas décadas, ampliar seu escopo de 
abrangência, repensar seu lugar na sociedade e remodelar sua estrutura para alcançar 
estes objetivos. Por um lado, é possível observar que os museus buscaram alargar seus 
processos de patrimonialização, o que fez incluir neles narrativas outras teoricamente 
passíveis de constituir múltiplas composições identitárias. Determinados grupos so-
ciais, e suas memórias, até então excluídos dos processos de legitimação patrimonial, 
passam a ocupar espaço efetivo nestas instituições. Surge, então, ao invés de apenas 
um discurso oficial, narrativas paralelas que tentam contemplar, de maneira mais de-
mocrática, segmentos sociais que inicialmente não ocupariam lugar em um sagrado 
espaço museal.

Por outro lado, é possível também aferir à economia global, especialmente a 
do entretenimento, certa responsabilidade pela transformação dos museus na con-
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temporaneidade. No contexto da economia global, as cidades tornam-se importantes 
competidores pelos mercados consumidores transnacionais. Assim, tornar-se atrativa, 
principalmente no campo do entretenimento, transformar patrimônio histórico, ar-
quitetônico e cultural em atração, por exemplo, constituem facetas do novo jogo global 
disputado pelas grandes cidades do mundo. E, nesse sentido, os museus não ficam de 
fora deste processo. Compreender o público enquanto consumidores impõe aos mu-
seus uma transformação estrutural em que mais importante do que narrar uma his-
tória oficial, é proporcionar aos visitantes experiências sensoriais, com o uso de novas 
tecnologias interativas, por exemplo. A amplificação de temas tratados, a abrangência 
de diversas ações, o diálogo com outras manifestações culturais e, principalmente, a 
incorporação do lazer e da diversão, compõem as novas características intrínsecas aos 
museus contemporâneos. Muito mais do que apenas ter um acervo e cuidar dele, o 
museu propõe ser um espaço de comunicação e de ação cultural.

A escolha pela categoria museu de cidade se dá, em um primeiro momento, 
pela possibilidade de recorte temático, o que garante um critério de análise. Pode-se 
dizer também que essa escolha deveu-se à possibilidade de realizar uma investigação 
temporal. Particularmente os casos escolhidos, ou pelo menos um deles, são museus 
que não nasceram dentro desta nova perspectiva. São museus que, teoricamente, pas-
saram, ou passam, por um intenso processo de transformação. É exatamente este fato 
que garante a análise requerida, já que é possível observar não apenas a transformação 
de suas ações ao longo do tempo, mas, e especialmente, uma pressuposta mudança 
na relação com seu público. Este fato dificilmente seria observável em um museu que 
abriu suas portas recentemente, já que suas ações e público, em grande medida, ainda 
não são reincidentes. Nesse sentido, optou-se pela análise dos seguintes objetos: mu-
seu da cidade de Belo Horizonte (Museu histórico Abílio Barreto) e museu da cidade 
de Amsterdã (Amstedam Museum).

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
Analisar se e como as configurações museais contemporâneas, observadas nos 

museus de cidade de Belo Horizonte e de Amsterdã, estão democratizando e potencia-
lizando a fruição de seus visitantes. 

2.2 Objetivos específicos
I.    Analisar se e como está se dando o processo de transformação dos museus contem-

porâneos em espaços efetivos de comunicação e de ação cultural, tendo em vista a 
transformação da sociedade e da cultura e levando em conta elementos que rom-
pem as fronteiras nacionais.

II.  Analisar, por meio das configurações museais contemporâneas dos museus de ci-
dade escolhidos, os novos significados e os novos papéis que os museus contempo-
râneos vêm desempenhando nas sociedades urbanas, assim como seus impactos, e 
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como vêm sendo percebidos por seu público.
III. Analisar as políticas culturais desenvolvidas pelos poderes públicos, nas suas dis-

tintas instâncias, em relação aos museus analisados.
IV. Analisar em que medida os processos de patrimonialização da vida social impuse-

ram uma provável objetivação desmedida34 tanto das memórias individuais quanto 
das memórias coletivas.

3 Metodologia
Para analisar o papel das configurações museais contemporâneas na 

democratização da fruição pública dos museus será necessário, em primeiro lugar, 
conhecer as novas concepções museais, desenvolvidas nas instituições estudadas, 
assim como o seu público e como está se dando as suas atuais formas de fruição. Para 
tanto, se mostra indispensável fazer um levantamento das exposições realizadas em 
um determinado espaço de tempo em ambos os museus. Como o objetivo é perceber 
possíveis transformações formais e temáticas das exposições ao longo do tempo, é 
importante que o recorte temporal contemple o período pré e pós-mudança. No caso 
do MhAB isso é perfeitamente possível, já que existe um marco exato que circunscreve 
o seu processo de transformação.

Com relação ao público, a ideia é que se utilizem os bancos de dados dos pró-
prios museus. Informações como número de visitação, perfil dos visitantes, e do pú-
blico alvo, miram esta proposta. Além disso, é necessário realizar um mapeamento 
das mudanças não apenas dos números, mas do perfil dos visitantes e do público alvo, 
buscando encontrar possíveis consonâncias e correlações entre estes dados e as trans-
formações das configurações museais ao longo do tempo. No que diz respeito às formas 
de fruição, como se verá à frente, será preciso lançar mão de questionários, respondi-
dos pelos visitantes, que considerem as suas percepções sobre os museus. Conjugado a 
isso, como também será discutido por menormente adiante, serão realizadas observa-
ções de campo, com o objetivo de captar a relação do público com os espaços museais.

Para analisar os processos de transformação dos museus contemporâneos em 
espaços de comunicação e de ação cultural também será preciso lançar mão de pes-
quisas sobre os museus, sobre as suas exposições, as suas ações e as suas concepções. 
A ideia é relacionar essas informações e esses dados com as mudanças transnacionais 
que se observam e atingem as sociedades e as culturas de uma maneira mais ampla no 
contexto da economia global.

Compreender o lugar que os museus pesquisados ocupam em suas respecti-
vas cidades, frente aos demais museus, descobrir com que recursos se mantêm e se 
dirigem suas ações para um público específico, são maneiras possíveis de analisar os 
novos significados e papéis que os museus atuais vêm desempenhando nas sociedades 
urbanas. Para tanto, pesquisas sobre os museus serão desenvolvidas, assim como so-

Jeudy, 2005. Ver Estado da Arte.3
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bre suas exposições e, como se verá adiante, entrevistas também serão realizadas com 
membros das equipes técnicas dos museus a fim de atingir tais objetivos.

Com relação aos atuais processos de patrimonalização e às políticas públicas 
culturais, voltadas para museus, será necessário fazer uma pesquisa inicial de modo 
que seja possível encontrar fontes de dados. Sobre como os tais processos de patrimo-
nialização impõem a consequente e presumível objetivação das memórias individuais 
e coletivas, é possível dizer que as análises das exposições, mencionada acima, darão 
material suficiente para atingir esse objetivo. 

E, por fim, com relação à hipótese, que pondera a inconsistência entre a relação 
das novas concepções de museus e as transformações na relação com o público, é pre-
ciso dizer, será conformada ou refutada da seguinte maneira. Se for observável que as 
configurações museais da contemporaneidade efetivamente se constituíram em uma 
transformação na relação com o público (aumento do número de visitantes, apropria-
ção pública dos museus, formação de público, identificação por parte dos visitantes 
com as exposições apresentadas, museu enquanto lugar de encontro e ponto de lazer 
etc.) é possível refutar a hipótese. Do contrário (crescimento irrelevante, estagnação ou 
diminuição do número de visitantes, pouca frequência, fraca reincidência de visitação, 
falta de identificação com as exposições etc.), a hipótese será conformada. Já as razões 
para tal, espera-se, serão encontradas no próprio processo de pesquisa.

Inicialmente, a ideia é que seja realizada uma entrevista com um, ou mais, 
membros de ambos os museus para buscar compreender composição física, informa-
ções sobre exposições e eventos, meios de divulgação, marca do museu, perfil do pú-
blico, dados de visitação, laços com o público, políticas públicas e financiamentos. A 
entrevista será dividida em duas partes: a primeira parte será composta por questões 
mais objetivas e visará elucidar a composição e as características físicas, burocráticas, 
técnicas e financeiras do museu. Também se objetivará coletar dados sobre exposições, 
eventos e público. A segunda parte estará voltada para as possíveis práticas lúdicas 
desenvolvidas no museu: sua internacionalização, sua ludificação e sua capacidade 
turística.

Além disso, objetiva-se construir um questionário, que pode ser auto-aplicado, 
de preferência com a maioria das questões fechadas e de no máximo uma página, para 
que possa ser respondido pelos visitantes. Ainda mais ao se levar em conta o fato de 
que o objetivo do questionário é obter informações qualitativas sobre a avaliação do 
museu. Busca-se obter informações referentes ao público, se é a primeira vez no mu-
seu, o que mais gosta e o que menos gosta, sobre divulgação do museu, a frequência a 
outros museus da cidade, o objetivo da visita, dentre outras questões. Em princípio não 
se busca uma amostra que seja estatisticamente representativa. No entanto, um núme-
ro mais abrangente pode ajudar a construir um retrato mais ampliado dos visitantes 
dos museus. Talvez cinquenta questionários em cada museu. Ao invés de números de 
questionários também é possível pensar em períodos de tempo (turno, férias, etc.) para 
a aplicação do mesmo.

Por fim, intenta-se, também, realizar uma observação de campo. Assim, bus-
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ca-se observar as características narrativas da exposição, com vistas a se identificar 
que discurso político, identitário e histórico está presente nela. Além disso, procura-se 
encontrar indícios das próprias práticas de ludificação que também se encontram na 
exposição. E, finalmente, busca-se não apenas detectar quantitativamente o público 
que visita a exposição, mas, principalmente, a relação que esse público estabelece com 
o espaço expositivo e com os membros da equipe do museu. As visitas deverão ser em 
dias alternados em função do público que varia muito entre os dias de semana para os 
de finais de semana. Também é imprescindível a visita em dias de eventos extraordi-
nários.

Resumindo: inicialmente será realizado um levantamento sobre a história dos 
museus e sobre suas transformações. Por meio da observação de campo nos museus 
pesquisados, poderão ser traçadas algumas considerações sobre as práticas desenvol-
vidas por esses museus e sobre o comportamento do seu público. Também serão reali-
zadas entrevistas com profissionais, responsáveis por questões museográficas, e serão 
aplicados questionários com visitantes para buscar o significado que os museus têm 
para seu público.
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a cultura do concreto: relações sociais e 
representações simbólicas das lajes nas cidades 

brasileiras – o aglomerado da serra, Mg.
Denise Pirani1

Este trabalho tem como objetivo principal compreender as novas ordens so-
ciais, culturais e econômicas desenvolvidas nas lajes no Aglomerado da Serra em Belo 
Horizonte. As lajes tornaram-se, nos dias atuais, em espaços extremamente dinâmicos 
e de forte socialização para as famílias nas comunidades e aglomerados das grandes 
cidades. De forma que, o trabalho visa compreender esta “nova” configuração social 
ali desenvolvida.

A laje tem, já há alguns anos, ganhado uma forte popularidade nas periferias, 
nos aglomerados e comunidades das cidades brasileiras. De baixo custo financeiro e 
rápida construção, a laje tem se tornado um espaço de grande importância para as 
famílias debaixa renda. Neste sentido, a laje tornou-se um espaço de grande convívio 
social, sobretudo de lazer. Churrasco, soltar pipas, tomar banho de sol, escutar música, 
lavar roupa, realizar uma festa... “Bater uma laje” é, para todo brasileiro, uma expres-
são familiar.

Nas palavras de Geraldo Garcez (do Portal da Baixada Fluminense): “a laje é 
nua. Substituta dos telhados sem forro nas casas suburbanas pobres e da folha de zinco 
nos barracos, a laje é um símbolo de mudança de status de pobreza – se é que isso é 
possível. Uma laje, quase sempre sem a cobertura necessária, é o sonho de consumo 
de milhões de pessoas. “Bater” uma laje é um evento social que merece um estudo 
sociológico. O mutirão convocado para “virar” o concreto é geralmente transformado 
numa festa regada a angu à baiana, mocotó e bebidas “quentes” e até música. Uma vez 
“batida”, a laje é terreno privilegiado para soltar pipa ou “pegar um bronze”. Também 
serve de observatório dos arredores em inúmeras situações”

Há também que considerar que muitas lajes são abandonadas o que gera uma 
espécie de “sucata arquitetônica” no espaço urbano. 

O “ambiente da laje”, esse pequeno espaço físico, possui uma extensa rede de 
relações sociais abrindo um campo de integração social e de múltiplas possibilidades 
de reinvenção do cotidiano nas comunidades e favelas nas cidades brasileiras. De for-
ma que, a laje constitui, atualmente, um fenômeno social e, como tal, é passível de um 
objeto de estudo acadêmico. Não há como negligenciar a sua importância social na 
vida de milhões de brasileiros de baixa renda.

As favelas tornaram-se (como também as comunidades e/ou aglomerados), há 
muito, em clássicos objetos de estudos, tanto na sociologia quanto na antropologia. A 
literatura sobre este tema é enorme e possui uma ampla familiaridade dentro do meio 
acadêmico. No entanto, a laje, enquanto espaço de relações sociais e como objeto de 
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estudos nas ciências sociais é bastante recente e ainda pouquíssima estudada. E como 
fenômeno coletivo, a laje pode ser considerada como um “fato social total”, ou seja, ela 
abriga eventos de grande complexidade para os seus moradores e frequentadores. De 
forma que, podemos afirmar que uma “cultura da laje” é hoje uma realidade concreta 
(a cultura do concreto) muito embora pouco compreendida, sobretudo na cidade de 
Belo Horizonte.

No Rio de Janeiro, as lajes nas comunidades, já há alguns anos, vêm ganhando 
popularidade no lazer, na cultura e no turismo. Em primeiro lugar, a laje substitui, em 
parte, a praia por esta demandar, muitas vezes, um longo tempo de transporte até ao 
seu encontro. Com uma pequena piscina e churrasqueira, uma caixa de isopor e um 
rádio, a laje torna-se um excelente espaço de entretenimento para a família e amigos, 
sobretudo nos finais de semana. Este aspecto já foi amplamente difundido e hoje po-
demos presenciar concursos de beleza como “A garota da Laje”. Este fato (concurso de 
beleza) já foi até mesmo abordado pela TV Globo, na novela “Salve Jorge”, em 2012. 
Para finalizar, basta-nos realizar um “passeio digital” pelo site do “youtube.com” para 
darmo-nos conta da dimensão da “cultura da laje”, atualmente cada vez mais valoriza-
da, principalmente na cidade do Rio de Janeiro.

Outro aspecto a ser considerado é a cultura e, numa dimensão maior, o turismo. 
A laje é atualmente um espaço de produção de artesanato, de música (assim como foi a 
produção de um vídeo musical de Michael Jackson, em 2009, em Salvador, na Bahia) 
e de forte visitação turística como aponta Freire-Medeiros (2009) em sua pesquisa 
realizada na cidade do Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Este aspecto está sendo 
considerado no Aglomerado da Serra, principalmente pelos seus líderes comunitários. 
Geográfica e estrategicamente bem localizado, o Aglomerado possui belas vistas sobre 
a capital mineira além de guardar velhos e novos aspectos artísticos (samba, festa ju-
nina, funck e o grafite).

Um pouco de história
Com a proclamação da república, Minas Gerais necessitava uma nova capital, 

que representasse a modernidade e o progresso. Ouro Preto já não cumpria mais às 
novas demandas pois era barroca e colonial. Assim construiu-se Belo Horizonte, a pri-
meira cidade planejada do Brasil.

No entanto, seus planejadores não previram o alojamento dos trabalhadores 
que deviam ser temporários. Ao contrário, a cidade deveria ser uma capital burocráti-
ca privilegiando principalmente servidores públicos, comerciantes e proprietários de 
imóveis. Ignorados pelos engenheiros, arquitetos, engenheiros e sanitaristas, operá-
rios começaram a ocupar terrenos em torno da cidade planejada. 

No que concerne ao Aglomerado da Serra, este começou a ser ocupado na déca-
da de 50. “Os primeiros barracões eram de zinco, tábua e papelão. Mais tarde surgiram 
as habitações de adobe e, graças ao trabalho das recém criadas associações comunitá-
rias, na década de 70, as de alvenaria” (Costa, E. 2008:25). 

Nos dias atuais, o Aglomerado da Serra possui uma infraestrutura urbana bas-
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tante desenvolvida com várias intervenções públicas do Estado e da prefeitura (Crian-
ça Esperança, Vila Viva, Centros Culturais da PBH, Cras, etc) além de contar com uma 
forte mobilização dos moradores resultando em associações comunitárias, grupos de 
teatro, de artesanato, de música e dança, de pintura e grafite. 

As lajes se popularizaram na década de 90 possuindo, atualmente, um grande 
valor social e simbólico para os seus moradores. Apesar de uma constante verticaliza-
ção no Aglomerado da Serra, como a política do Vila Viva, as lajes não perderam a sua 
força arquitetônica e social. Morfologicamente diversificada, dependendo do tipo e do 
tamanho do terreno, a laje constitui, definitivamente, muito mais do que uma estrutu-
ra arquitetônica. Ela é um espaço fronteiriço entre o público e o privado2. A laje possui, 
respectivamente, uma relação “concubinada” com a rua e “conjugal” com a casa. O que 
quero dizer é que a relação da laje com a rua é quase sempretransitória e com relação 
à casa é mais permanente3. 

“Pas de plages, que de lajes”4

Sem praias e com acesso muito restrito aos clubes, os moradores dos aglomera-
dos, comunidades e favelas em Belo Horizonte tendem a realizar o lazer no mesmo es-
paço/bairro de habitação. Este aspecto também é percebido no Aglomerado da Serra. 

Além das praças e áreas esportivas, as lajes desempenham um forte papel 
social: são espaços de socialização e do gozo do tempo livre. Substituindo o antigo 
quintal, a laje é, igualmente, um espaço de “serviços” (lavar e dependurar as roupas, 
ariar panelas, costurar, guardar bicicletas e outros materiais), de lazer (tomar sol, fa-
zer churrascos, saltar pipas) e de arte (música, dança e grafite). Em cada uma destas 
atividades existe um tempo certo para realiza-las. Dificilmente duas atividades (lavar 
roupas e fazer churrasco, por exemplo) se misturam. É que em cada uma dessas tarefas 
envolve diferentes atores sociais e sua relação com o público ou o privado. 

Como já foi dito anteriormente, a laje é morfologicamente diversificada e mu-
tante por sua própria natureza. Ela está em constante transformação e sempre se adap-
tando aos novos objetivos da família. Nua e com suas esperas (vergalhões) expostas, 
estas possuem um forte poder simbólico pois indicam futuras construções o que im-
plica um status social melhor. De forma que, quanto mais esperas (vergalhões) na laje, 
maior o status social5.

Este é um trabalho que ainda está em andamento e só recentemente começa-
mos nossas primeiras análises. Temos como objetivo compreender as relações sociais 

 Na realidade este é um aspecto ainda pouco explorado neste trabalho mas que vai ser desenvolvido em 
breve.
 Ver o próximo item. 
 Aqui consiste em um jogo de palavras em francês. Em uma tradução livre: “sem praia, somente laje”.
 Como já afirmou Bianca Medeiros (2010), a laje possui o valor de um lote regular. Além de 
representarem o patrimônio familiar, as esperas têm também um valor econômico. Assim, no Aglomera-
do da Serra, avalia-se um imóvel (e sua laje) pela quantidade de esperas. Quanto mais esperas, maior e 
melhor é a qualidade da construção. 

2

3

4

5
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desenvolvidas na laje. Há também como meta entender o valor simbólico depositado 
nelas. “Uma boa laje é uma laje nua”, na perspectiva de uma moradora no Aglomerado 
da Serra. Isto nos faz pressupor que uma “boa” laje deve ser sempre aberta. “Fechar” 
uma laje, ainda que somente com um guarda corpo (grade), é fechar um sonho, uma 
perspectiva de vida. 
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Reflexões sobre arte-homem-natureza: 
conceitos discutidos por Berger & Luckmann, 

a cultura popular e a obra musical de dércio Marques
Bernadetth Maria Pereira1

Lucimar Magalhães de Albuquerque2

1 Introdução
Este estudo foi construído como componente da pesquisa que realizamos no 

programa Pós-Graduação em geografia da Universidade Federal de Uberlândia, orien-
tada pelo Professor Dr. Carlos Rodrigues Brandão. Com base neste texto, tivemos a 
oportunidade de dialogar com demais acadêmicos participantes do “Fórum temático 
de Extensão sobre Cultura Popular no IX Seminário de Extensão da PUC Minas”. Na 
ocasião, este texto foi apresentado apenas pela professora Doutoranda Lucimar Ma-
galhães de Albuquerque, mesmo tendo a coautoria da professora Doutora Bernadetth 
Maria Pereira. 

Buscamos naquele momento entrelaçar o tema da cultura popular e música de 
raiz, com a origem e construção dos papéis sociais e suas tipologias, como também, o 
processo de formação de hábitos e de objetivação. (BERGER & Luckmann apud PE-
REIRA, 2008).

Para que pudéssemos compreender e analisar a problemática apontada neste 
estudo, ou seja, o entendimento das relações entre arte-homem-natureza, buscamos 
contribuições nos autores citados acima, por entendemos que esses autores desenvol-
vem teorias cujas ideias de base e cujas implicações transcendem as suas áreas especí-
ficas, podendo ser aplicadas na compreensão da realidade do campo da geografia, com 
possível aproximação do conceito de paisagem, que diz respeito a este estudo.

Segundo Mary Jane Spink (1999) as investigações que englobam as percepções 
e sentidos produzidos no cotidiano tendem a uma perspectiva construcionista, no sen-
tido de acatar o discurso do “outro” e possibilitar uma revalorização do estudo dos 
processos sociais e históricos, pautados na construção social. Com a premissa cons-
trucionista nos vemos diante do desafio de: escolher caminhos para uma investigação 
e maneiras de aproximação com a temática, que abrange o sustento da vida em socie-
dade.

Berger & Luckmann (apud PEREIRA, 2008) fazem uma reflexão teórico-con-
ceitual, dentro de um plano mais abstrato e genérico de análise, a respeito da origem 
e construção dos papéis sociais e de suas tipologias, como também da origem das ins-
tituições que se encontram no mesmo processo de formação de hábitos e de objetiva-
ção. Eles também discutem as categorias “ideologia” e “universo simbólico”, a partir 
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do desdobramento do conceito de legitimação, em quatro níveis de transmissão de 
conhecimento e valores que, acreditamos se passe em uma situação central de nossa 
pesquisa. Pretendemos assim, interagir também com: a) a compreensão das relações 
entre arte-homem-natureza; b) com os campos da gestão de território associados aos 
conceitos discutidos por Berger & Luckmann; c) a cultura popular e a obra musical de 
Dércio Marques, por verificarmos nos registros musicais do artista a vivência de uma 
dimensão simbólica e mística da relação homem-natureza.

2 Os processos de institucionalização

2.1 A origem das instituições
Para compreendermos as discussões em torno das categorias: a) papéis sociais; 

b) ideologia e universo simbólico (como eles são determinados, mantidos, justificados 
e transmitidos a uma nova geração, a partir do desdobramento do conceito de legiti-
mação difundido em quatro níveis de transmissão de conhecimento, valores e normas 
sociais); c) e um possível entendimento das relações entre arte-homem-natureza é pre-
ciso, antes de tudo, situar esses conceitos dentro de um complexo processo chamado 
de institucionalização. Este processo encontra-se presente em três momentos de uma 
relação dialética da realidade social. Compreendemos que qualquer análise da realida-
de que deixe de lado algum desses três momentos será uma análise distorcida. (BER-
GER & Luckmann apud PEREIRA, 2008). 

Iniciaremos acentuando o paradoxo existente na relação entre o homem, o pro-
dutor, e o mundo social, produto dele. Essa relação édialética, isto é, o homem e o seu 
mundo social atuam reciprocamente um sobre o outro, e a sociedade, o produto, reage 
sobre o seu produtor, o homem. Os três momentos distintos deste processo dialético 
contínuo são a exteriorização, a objetivação e a interiorização.

A exteriorização é a forma pela qual o homem projeta “para fora de si” pro-
cessos que envolvem comportamentos interativos, determinados socialmente como 
manifestação que ocorrem dentro de um contexto histórico, estabelecido por ações 
sociais, compreendidas como modelos comportamentais socialmente significativos 
por “(...) poderem receber interpretações de conteúdos também socialmente determi-
nados”. (BARREIRO apud PEREIRA, 2008).

A objetivação é o processo pelo qual a subjetividade ou a consciência humana 
se corporifica em produtos avaliáveis para ela e para os outros como elementos de um 
mundo comum.

A interiorização é a maneira pela qual, o mundo social objetivado e seus sig-
nificados institucionais, concebidos e transmitidos como “conhecimento”, devem ser 
impressos na consciência dos indivíduos, dos atores de ações institucionalizadas, por 
meio de alguma forma de processo educacional e cultural. Assim como, por meio de 
procedimentos mediante os quais esses significados possam ser reimpressos e reme-
morizados no curso da socialização. (BERGMAN & LUCKMANN apud PEREIRA, 
2008).
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2.2 O processo de formação de hábitos e objetivações
Os comportamentos interativos e as ações sociais que constituem a exteriori-

zação tendem a se repetir inaugurando ou se integrando a uma “rotina social”. Este 
processo faz parte da formação do hábito da atividade humana, que é coextensiva à 
institucionalização desta última. A questão passa a ser, então, “saber como se origi-
nam as instituições”. (BERGMAN & LUCKMANN apud PEREIRA, 2008).

Berger & Luckmann citado por Pereira (2008) utilizam o termo institucionali-
zação concebendo-o da seguinte maneira:

A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recípro-
ca de ações habituais por tipos de atores. Dito de maneira diferente, 
qualquer uma dessas tipificações é uma instituição. O que deve ser 
acentuado é a reciprocidade das tipificações institucionais e o caráter 
típico não somente das ações, mas também dos atores nas instituições. 
As tipificações das ações habituais que constituem as instituições são 
sempre partilhadas. São acessíveis a todos os membros do grupo social 
particular em questão, e a própria instituição tipifica os atores indivi-
duais assim como as instituições individuais. A instituição pressupõe 
que ações do tipo X serão executadas por atores do tipo X. (BERGER & 
LUCKMANN apud PEREIRA, 2008).

O que dá origem a qualquer ordem institucional são as ações sociais habituali-
zadas produzidas pelos sujeitos, atores sociais, “(...) alguém que representa uma forma 
de comportamento de padronização socialmente estabelecida...”. (BARREIRO apud 
PEREIRA, 2008). Os significados comuns atribuídos a uma mesma ação social com 
que se habitualiza podem ser tipificados, isto é, socialmente explicados e justificados a 
princípio. Dessa maneira, as instituições sociais são produzidas e configuradas através 
desses significados comuns a ações sociais habitualizadas por seus agentes. 

A tipificação dos desempenhos de um indivíduo e dos outros, implicando as 
finalidades específicas e fases entrelaçadas de desempenho entre eles, assim como, as 
ações específicas e as formas de ação que são tipificadas, conduz ao “... reconhecimento 
não somente de um particular ator que executa uma ação do tipo X, mas da ação tipo X 
como sendo executável por qualquer ator a quem possa ser plausivelmente imputada à 
estrutura de conveniência em questão”. (BERGMAN & LUCKMANN apud PEREIRA, 
2008). 

Tomando como exemplo o objeto de estudo que está sendo investigado nesta 
pesquisa, para a compreensão das relações entre arte-homem-natureza, podemos ao 
mesmo tempo reconhecer: a) o ator social, o artista, que canta uma tipologia de música 
denominada popular, executando a sua ação de cantar temas do cotidiano junto à na-
tureza; b) outros cantores, atores sociais, interpretando músicas diferentes da música 
popular e com outros temas distintos.

Cantar determinados repertórios é uma ação objetiva, repetida por diferentes 
tipos de atores. Durante o seu curso há uma identificação da personalidade do ator so-
cial, cantor, com o sentido objetivo das ações. Isto significa que, durante o desempenho 
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da ação cantar, ocorre a autocompreensão do ator: ele apreende-se a si mesmo como 
identificado com a ação socialmente objetivada (“estou agora tocando um instrumento  
e cantando”, episódio comum em sua rotina). Quando o ator, depois de ocorrida a sua 
ação, reflete sobre a mesma, uma parte do eu é objetivada como o autor da ação execu-
tada. Isto significa que o eu é concebido como estando somente parcialmente implica-
do na ação, pois além de cantor o indivíduo ocupa outras funções sociais: pai, irmão, 
amigo etc. Assim sendo, o eu social, um segmento da personalidade do ator, objetiva-se 
em termos de tipificações socialmente válidas (artista, cantor, pai, irmão, amigo, etc.) e 
é experimentado como distinto do eu em sua totalidade. 

Em resumo, existe uma proximidade entre o ator e a ação quando esse se identi-
fica com a ação objetivada e uma distância entre os mesmos, quando o ator reflete pos-
teriormente sobre a sua conduta, possibilitando desta maneira que a ação seja retida 
na consciência e posteriormente projetada em futuras repetições das ações. (BERGER 
& LUCKMANN apud PEREIRA, 2008).

3 A origem dos papéis
O eu social, que corresponde ao eu atuante e aos outros atuantes, são concebi-

dos não como indivíduos, mas como tipos intercambiáveis. Os papéis são esses tipos 
intercambiáveis de atores, atuando em um contexto onde há um estoque de conheci-
mento comum, contendo tipificações recíprocas de conduta. (BERGER & LUCKMANN 
apud PEREIRA, 2008).

A construção das tipologias dos papéis está intimamente ligada à institucio-
nalização da conduta. Os papéis, linguisticamente objetivados, são elementos funda-
mentais, através dos quais as instituições incorporam-se à experiência do indivíduo. 
”Ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao interiorizar 
esses papeis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente real para eles”. (BERGER & 
LUCKMANN apud PEREIRA, 2008).

Tanto a origem dos papéis como das instituições encontram-se no mesmo pro-
cesso de formação de hábitos e objetivação. “Logo que um estoque comum de conhe-
cimento, contendo tipificação recíproca de conduta, está em processo de formação 
aparecem os papéis e este processo precede a institucionalização”. (BERGER & LU-
CKMANN apud PEREIRA, 2008).

Os papéis, além de participarem do caráter controlador da institucionalização, 
representam a ordem institucional em dois níveis. No primeiro, a sua execução re-
presenta a si mesma. Por exemplo, empenhar-se em “cantar” é representar o papel 
de artista. O indivíduo cantor não está atuando por “sua própria conta”, mas com um 
conjunto de objetivações próprias que lhe confere a denominação de cantor. Em um 
segundo nível, o papel representa uma complexa necessidade institucional de condu-
ta. O papel de um cantor popular relaciona-se com outros papéis (músico, coletor de 
canções, direção e produção de seus trabalhos, etc.), cuja totalidade compreende sua 
arte. O cantor atua como representante desta instituição que denominamos como arte. 
A instituição só pode manifestar-se na experiência real, mediante essa representação 
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em papéis desempenhados. 
Berger & Luckmann (apud PEREIRA, 2008) comparam a instituição com o seu 

conjunto de “ações programadas”, como a efetivação de um drama que depende da 
execução repetida dos papéis estabelecidos por parte dos atores. Segundo os autores: 
“Os atores corporificam papéis e efetivam o drama ao representá-los em um determi-
nado palco.” 

Os papéis representam as instituições e tornam possíveis as suas existências na 
experiência dos indivíduos. Além dos papéis as instituições podem ser representadas, 
isto é, tornam-se presentes na experiência, através das suas objetivações linguísticas, 
designações verbais, incorporação em simbolizações da realidade através de objetos fí-
sicos naturais e artificiais. Se essas representações não forem continuamente “vivifica-
das” na conduta humana real, elas tornam-se mortas, ou seja, destituídas de realidade 
subjetiva. (BERGER & LUCKMANN apud PEREIRA, 2008) Talvez aqui, ao compre-
endermos a necessidade da vivificação temos uma dimensão importante do cantor, 
que por meio do seu canto popular, do seu repertorio cria e alimenta uma mística de 
realidades subjetivas de nossas raízes junto à natureza,  associando-as aos nossos reli-
cários de afetos pela terra.  

De acordo com Berger & Luckmann:

Em virtude dos papéis que desempenha o indivíduo, ele é introduzi-
do em áreas específicas do conhecimento socialmente objetivado, não 
somente no sentido cognoscitivo estreito, mas também no sentido do 
“conhecimento” de normas, valores, e mesmo emoções. (BERGER & 
LUCKMANN apud PEREIRA, 2008). 

Ser cantor de raiz evidentemente implica conhecimento de repertórios da mú-
sica e provavelmente também das várias camadas cognoscitivas e afetivas do corpo de 
conhecimento que é adequado a esse papel, entre eles a de emocionar e envolver seus 
ouvintes com seu cantar. 

Há um universo que outorga sentido objetivo às diversas atividades que os 
cantores enquanto atores sociais realizam. Isto não quer dizer que não haja divergên-
cias entre esses tipos de atores. Mesmo dentro do universo comum de significações, 
os valores, crenças, ações e posturas do cantor X podem diferenciar-se das de outros 
cantores. Este é um exemplo da existência de processos institucionais distintos sem 
integração total dotada de sentido, acompanhado ainda do problema da legitimação 
das atividades institucionais de um tipo de ator com relação a outros tipos. (BERGER 
& LUCKMANN apud PEREIRA, 2008). 

Esta é uma das conseqüências da segmentação institucional, que aponta pa-
ra a dificuldade de proporcionar significados integradores que abarcam a sociedade e 
apresentam um contexto total de sentido objetivo para a experiência e o conhecimento 
social fragmentado do indivíduo. Em qualquer análise dos sub-universos concretos de 
significação é importante ter em mente que a relação entre o conhecimento e a sua base 
social é a dialética: isto é, “o conhecimento é um produto social e o conhecimento é 
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um fator na transformação social”. (BERGER & LUCKMANN apud PEREIRA, 2008).

4 Os processos de legitimação social
A legitimação só é necessária na segunda fase da institucionalização, quando a 

instituição é um fato que exige um suporte tanto intersubjetivo, como sociohistórico. 
Isso quer dizer que, quando as objetivações da ordem institucional, consideradas neste 
momento como históricas, têm que ser transmitidas a uma nova geração, o caráter 
evidente das instituições não pode mais ser mantido pela memória e pelos hábitos do 
indivíduo. Desfez-se a unidade entre história e biografia presentes na primeira fase 
de institucionalização e, para que esta unidade possa ser preservada e compreendi-
da, é necessário que os elementos evidentes e fundamentais da tradição institucional 
sejam explicados e justificados, em outras palavras, sejam legitimados. (BERGER & 
LUCKMANN apud PEREIRA, 2008)

Um propósito que motiva os legitimadores em seus processos de legitimação 
é a “integração”. Para Bergman & Luckmann, citado por Pereira (2008), a tendência 
de integrar significações se baseia na análise da reciprocidade dotada de sentidos nos 
processos de institucionalização.

A legitimação tem um aspecto tanto cognoscitivo, como também normativo. 
Isto significa que além de ser uma questão de “valores”, a legitimação implica também 
“conhecimento”. Berger & Luckmann exemplificam esta questão de uma maneira mui-
to esclarecedora: 

(...) uma estrutura de parentesco não é legitimada simplesmente pela 
ética de seus particulares tabus do incesto. É preciso primeiro haver 
‘conhecimento’ dos papéis que definem tanto as ações ‘certas’ quanto 
as ‘erradas’, no interior da estrutura. O indivíduo, digamos, não deve 
casar-se no interior do seu clã. Mas é preciso que primeiro ele ‘saiba’ 
que é um membro deste clã. Este ‘conhecimento’ chega até ele atra-
vés de uma tradição que ‘explica’ o que os clãs são em geral, e o que é 
seu clã em particular. Estas “explicações” (que tipicamente constituem 
uma ‘história’ e uma ‘sociologia’ da coletividade em questão e caso o 
caso do tabu do incesto provavelmente contêm também uma ‘antropo-
logia’) são tanto instrumentos legitimadores quanto elementos éticos 
da tradição. A legitimação não apenas diz ao indivíduo porque deve 
realizar uma ação e não outra: diz-lhe também por que as coisas são o 
que são. Em outras palavras, o ‘conhecimento’ precede os ‘valores’ na 
legitimação das instituições. (BERGMAN & LUCKMANN apud PEREI-
RA, 2008).

Há quatro níveis pelos quais uma legitimação explica e justifica um componen-
te social institucionalizado. 

O primeiro nível de legitimação, considerado pré-teórico envolve as tradicio-
nais afirmações do tipo: “é assim que se fazem as coisas” e as respostas aos “porquês” 
das crianças. Este nível é chamado de legitimação incipiente e acha-se presente no iní-
cio da transmissão de um sistema de objetivações lingüísticas da experiência humana. 
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Como exemplo, citamos a transmissão de um repertório musical. Deste modo, quando 
uma criança ou um jovem aprende que determinadas canções podem ser ouvidas e 
cantadas, mas outras são censuradas ou ignoradas isso demonstra que, as regras e as 
informações designam e legitimam a sua conduta com relação ao seu repertorio musi-
cal, de acordo com seu grupo social. Dércio Marques ao cantar “Era uma vez” expressa 
sincronicamente o caráter controlador das histórias infantis e o seu revez.

Era uma vez um lobo bonzinho 
que era maltratado pelos cordeirinhos

Havia também a bruxa formosa
o príncipe mal e o pirata honrado

Era uma vez uma princesinha
que beijou o sapo e virou ranzinha

Havia também o João e a Maria
que comeram o dedo da Dona Bruxinha

Todas essas coisas de cabeças pros pés 
quando eu sonhava um mundo ao revez. 
(AGOSTIM, José; MARQUES, Dércio, 1993, faixa 7).

Nesse primeiro nível a legitimação trabalha com o que poderíamos chamar de 
técnicas sociais ou técnicas de controle:

Por técnicas sociais refiro-me a todos os métodos de influenciar o com-
portamento humano de maneira que este se enquadre nos padrões vi-
gentes, de interação e organizações sociais [...] não apenas no exército, 
mas também na chamada vida civil, as pessoas têm que ser condicio-
nadas e educadas para ajustarem-se aos padrões dominantes da vida 
social [...] o padrão dominante pode ser democrático ou autoritário: 
a educação serve a ambos os sistemas. Ao mesmo tempo, ela é apenas 
uma das técnicas sociais destinadas à criação do tipo desejado de ci-
dadão” (MANNHEIRN, K. ‘A. Educação como técnica social’, In: FO-
RACCHI, M. & PEREIRA, L. Educação e sociedade, p. 89). (BARREIRO 
apud PEREIRA, 2008). 

 A educação e a cultura começaram a ser interpretada cada vez mais como téc-
nica social, ou seja, como técnica de controle, na qual grupos sociais exercem controle 
sobre outros grupos sociais, quando as classes sociais menos favorecidas começaram 
a ter acesso a ela, respondendo à exigência das sociedades em industrialização que ne-
cessitavam de mão de obra especializada. No tempo em que somente a “classe ociosa” 
tinha acesso à educação e a cultura erudita, elas eram consideradas como um meio 
“para o desenvolvimento máximo das potencialidades humanas”, ou para o “aperfei-
çoamento da personalidade”. Em um terceiro momento, novos enfoques para a educa-
ção e a cultura estão sendo considerados, os mesmos são um investimento econômico. 
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Esse enfoque é consequência da entrada de algumas sociedades “... em uma etapa de 
capitalismo de expansão monopolista, ou de sistematização de processos de mudanças 
socioeconômica”. A análise de Barreiro apud Pereira (2008) mencionada acima, de-
monstra como as sociedades interpretam a educação e a cultura dependendo dos seus 
usos sociais.

Lima, citado por Pereira (2008), ao discutir algumas questões relativas ao tema 
do colonialismo cultural, em particular no que se refere à possibilidade da produção 
de um conhecimento antropológico capaz de descobertas esclarecedoras no âmbito 
da interpretação de países do Terceiro Mundo, e, em especial, do Brasil, comenta a 
respeito da padronização dos estilos e das formas de expressão das linguagens e da 
música internacional. 

As ideias expressas acima a respeito do primeiro nível de legitimação podem ser 
sintetizadas da seguinte maneira:

• Esse nível pré-teórico e incipiente encontra-se no início da transmissão de um siste-
ma de objetivações culturais e linguísticas da experiência humana e, legitima, expli-
ca e justifica o componente social institucionalizado;

• Ele trabalha com técnicas sociais, compreendida como sendo os métodos de influen-
ciação do comportamento humano perante a natureza;

• A educação e a cultura são interpretadas como técnica social, como técnica de con-
trole, na qual grupos sociais exercem controle sobre outros grupos sociais;

• A tentativa de criação de um conceito de linguagem musical norte americano padro-
nizado é um meio de controle social, uma técnica social e sobrepõe às estratégias dos 
três itens citados acima.

O segundo nível de legitimação abrange proposições teóricas e referem-se a 
ações concretas. São os provérbios, as máximas morais, refrões, os adágios da sabedo-
ria, as lendas e histórias populares transmitidas poeticamente, e “pensamentos” que 
traduzem organizações mais específicas da “sabedoria popular.”

Esse segundo plano corresponde ao que é denominado de “gramática cultu-
ral” em antropologia, no sentido de se ensinar regras e princípios de vida. Do ponto 
de vista musical, seria um ensino ainda não ideológico, mas que transmite uma ética 
pré-ideológica de vida associada aos conteúdos e ritmos de uma cultura musical. No 
caso da canção “orelha de pau” do Cd “Cantos da mata atlântica”, Dércio Marques faz 
um convite para aproximarmos da natureza fazendo uma analogia que exemplifica as 
nossas relações sociais:

Você já andou pelo mato,
Pisou em espinho, 
Pegou carrapato
Errou de caminho?
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Não? Então vá...
E tanta coisa pra gente aprender
Que falando assim parece brincadeira
Mas, quando sonhamos as flores do alto
Sem querer pisamos nas flores rasteiras
Igualzinho na vida. 
(PEREQUê, Luis; MARQUES, Dércio, 1999, faixa 1).

Desde as canções para crianças até canções para adultos, o conteúdo do que se 
canta vem sempre acompanhado de situações interativas éticas. Certamente a pers-
pectiva humanista, ecológica e solidária presente nas canções cantadas por Dércio 
Marques difere muito da perspectiva de outras canções, ditas comerciais, em que a 
temática musical é embasada em conteúdos que apontam, por exemplo, para uma ética 
fundada em valores capitalistas, individualistas expressos em comportamentos pre-
datórios e competitivos. Isso pode não está explicito ou declarado, mas são visões de 
mundo, do próprio sentido da vida e do destino das pessoas humanas.

Certas políticas da transmissão simbólica da linguagem (cujo principal objetivo 
é transmitir aos ouvintes o tipo de vida, de conduta e de ética que o artista representa) 
manifestadas na conduta de cantores muitas vezes funcionam como mecanismo de 
alienação ou libertação. Isto evidencia a ética subjacente, pré-ideológica situada no se-
gundo nível de legitimação, este nível antropologicamente “gramatical”, que estabelece 
uma ética de relações, do modo como se deve ser enquanto se canta uma canção, de 
como incorporar-se a uma ordem de valor, a uma ordem cultural. 

O terceiro nível de legitimação abrange teorias explícitas que irão legitimar um 
setor institucional em termos de um corpo diferenciado de conhecimento. Por apre-
sentarem um quadro de referência muito complexo e diferenciado, o terceiro nível de 
legitimação é confiado a especialistas que transmitem essas teorias através de proce-
dimentos formais.  As teorias científicas estão incluídas neste nível de conhecimento 
social. Veremos, em seguida como Berger & Luckmann exemplificam este terceiro ní-
vel de legitimação:

Assim, pode haver uma complicada teoria econômica da ‘relação en-
tre primos’, seus direitos, obrigações e procedimentos operatórios 
padrões. Este conhecimento é ministrado pelos velhos do clã, talvez 
sendo-lhes outorgado depois que a sua própria utilidade econômica 
chegou ao fim. Os velhos iniciam os adolescentes nesta economia su-
perior no curso dos ritos da puberdade e apresentam-se como peritos 
sempre que há problemas de aplicação [...] ou, mais exatamente, in-
ventem estes problemas no curso de sua teorização. Em outras pala-
vras, com o desenvolvimento de teorias legitimadoras especializadas e 
sua transmissão por legitimadores aplicados inteiramente a este mis-
ter, a legitimação começa a ir além da aplicação prática e a tornar-
se ‘teoria pura’. Com este passo, a esfera das legitimações começa a 
atingir um grau de autonomia em relação às instituições legitimadas 
e finalmente podem gerar seus próprios procedimentos institucionais. 
Em nosso exemplo, a ‘ciência da relação de parentesco entre primos’ 
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pode começar a adquirir vida por sua própria conta, independente-
mente das atividades de meros primos ‘leigos’, e o corpo de ‘cientistas’ 
pode estabelecer seus próprios processos institucionais em oposição às 
instituições que a ‘ciência’ tinha originalmente por função legitimar. 
Podemos imaginar um desfecho irônico desse desenvolvimento quando 
a palavra ‘primo’ não mais se aplica a um papel de parentesco mas 
ao detentor de um grau na hierarquia de especialistas em ‘relações de 
parentescos entre ‘primos’. (BERGER & LUCKMANN apud PEREIRA, 
2008).
 

A ideologia pertence a esse terceiro nível de legitimação social, e responde por 
explicar e legitimar a ordem estabelecida. Berger & Luckmann, citado por Pereira 
(2008), ao referirem-se à ideologia, dizem: 

Quando uma particular definição da realidade chega a se ligar a um 
interesse concreto de poder, pode ser chamado de uma ideologia. [...] O 
caráter distintivo da ideologia refere-se mais ao fato do mesmo univer-
so global ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo dos in-
teresse concretos adquiridos dentro da sociedade em questão. [...] Logo 
que a ideologia é adotada pelo grupo em questão (mais exatamente, 
logo que uma determinada doutrina torna-se a ideologia do grupo em 
questão) modifica-se de acordo com os interesses que deve agora legi-
timar.” (BERGER & LUCKMANN apud  PEREIRA, 2008).

Poder-se-ia pré-afirmar que a linguagem na cultura musical e, no caso especí-
fico deste estudo, da relação arte-homem-natureza com a música de Dércio Marques 
carrega, de uma forma direta ou indireta, explícita ou implícita, um substrato ideoló-
gico embutido, uma visão de homem-natureza, ou seja, do homem com o seu meio. De 
certa maneira, os conteúdos das canções expressam a ética da vida que o artista vive 
e transmite. Ao cantar Pobre do Cantor, Dércio Marques traz à tona a problemática 
vivida pelos cantores presos à mídia, que adéquam seus interesses conforme o modelo 
mercadológico fonográfico. Assim, Dércio afirma o seu proceder:

Pobre do cantor de nossos dias
que não arrisca sua corda
pra não arriscar sua vida
Pobre do cantor que nunca sabe
que fomos a semente
e hoje somos vida
Pobre do cantor que um dia a história
o apague da memória
sem ter tocado em espinhos
Pobre do cantor que foi marcado
pra lutar e hoje é um rosto amordaçado
Pobre do cantor que feito mito
lhe roubem até o nome
com máscaras perdidas
Pobre do cantor que não levanta
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e segue até adiante
com mais canto e mais vida
Pobre do cantor que não se afirma
que não mantém seguro
seu proceder com todos
Pobre do cantor que não se imponha
em seu canto da glória
em meio ao barro e ao lodo.
(RODRIGUES, Silvio; MARQUES, Dércio, 1979, faixa 7)

 Os exemplos acima elucidam como no terceiro nível de legitimação, no nível 
ideológico, a cultura musical carrega um substrato ideológico, uma visão política e um 
projeto de construção de mundo social.

Os universos simbólicos constituem o quarto e último nível de legitimação. Co-
mo nos outros três níveis, eles são criados pela sociedade para explicar e justificar a 
ordem social da própria sociedade que o produziu. O que, principalmente, o distingue 
dos outros níveis é que os universos simbólicos não se restringem a legitimar somente 
os setores especializados de relações sociais, como acontece no terceiro nível. A inte-
gração dotada de sentido, propósito que motiva os legitimadores em seus processos de 
legitimação é extensível a todos os setores da ordem institucional.

Os universos simbólicos constituindo-se como área máxima de abrangência de 
conhecimento disseminado e admitido legitima a totalidade dessas relações sociais, 
por meio de apenas um só corpo de conhecimento, envolvendo diversas áreas sociais 
com significações diferentes. Isso significa que toda experiência humana, incluindo 
as situações excludentes da realidade cotidiana na sociedade, como por exemplo, os 
sonhos e as fantasias, considerados como áreas de significação que possuem realida-
de própria podem agora ser compreendidos, como se realizando dentro do universo 
simbólico. Assim, Dércio Marques ao cantar “girabelhinhas” do CD “Anjos da Terra” 
compreende o mundo e acerca-se da realidade apreendendo o conhecimento, o real, 
por meio da sua imaginação criadora, do encantamento diante da palavra conotativa, 
subjetiva e simbólica da poesia. O artista recorre ao simbólico, à imaginação criativa, 
que inventa novas imagens sem mesmo tê-las conhecido, que cria hipóteses jamais 
pensadas:

Uma abelha dessas pequeninas
Pousou numa foto de uma flor
E um romance todo feito em cores
Foi se revelando e fez-se amor!

Carregou a foto pra colméia
E explicou o caso pra rainha
Essa, que era sábia foi dizendo
Será que você tá piradinha?

Esse girassol aí não vale nada
É bonito mais não passa de um papel
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Nunca vai lhe dar perfume, pólen, filhos...
E aqui, nós precisamos é de mel.
Embrulhou a foto e suas roupinhas
E voou em busca de um cantinho
Pra viver seu sonho de verdade
Sem rainha pra encher seu saquinho

E hoje existe um lugar na terra
Onde há girassóis que tem asinhas
E abelhas que voam com pétalas 
Num mundo novo cheio de girabelhinhas.
(ROSA, Leni; ENCANTO, Ioni; MARQUES, Dércio, 1993, faixa 11) 

Todas as formas de conduta e papéis institucionais estão incluídos no universo 
simbólico, que legitima e confere à ordem institucional o primeiro plano na hierarquia 
da experiência humana. Todos os outros níveis de legitimação, com suas respectivas 
teorias, serão considerados menores neste universo que transcende e inclui à ordem 
institucional. (BERGER & LUCKMANN apud PEREIRA, 2008). 

Para que os universos simbólicos, essas vastas estruturas de explicação da rea-
lidade social, mantenham-se e sustentem a ordem social estabelecida é necessário que 
eles produzam novas legitimações específicas, que dizem respeito e derivam-se deles 
próprios e não diretamente das organizações sociais em si mesmas, ou seja, das insti-
tuições sociais de primeira ordem.

Um bom exemplo desse processo de “legitimações de legitimações” é a religião. 
Ela legitima a desigualdade social, explicando a razão da existência de ricos e pobres, 
ao mesmo tempo em que cria explicações e justificações para sustentar esta desigual-
dade, através de regras de proceder que determinam “ser pecado” desacreditar em seus 
dogmas. Da mesma forma, as explicações e justificação do capitalismo são mantidas 
pela aplicação de ideias disseminadas na sociedade de que o “(...) capitalismo é a de-
mocracia”, de que “o cristianismo se identifica com a ordem ocidental” e se não apoiá
-la só restará o comunismo ateu. (BARREIRO apud PEREIRA, 2008).

Os universos simbólicos e o êxito de suas novas e particulares legitimações que 
os sustentam, “relacionam-se com o poder que possuem os que os manejam”. Uma 
significativa e importante parte do conhecimento que a sociedade dispõe relaciona-se 
com o “alcance (conquista), com a manutenção e ao controle do poder, na sociedade”. 
Como observou Barreiro:

O que afirmamos aqui é que o conhecimento vigente, produzido por 
certos grupos sociais, não traduz uma realidade social:
• que represente as interpretações que fazem dela todos os grupos in-
tegrantes;
• que represente uma explicação objetiva e adequada do que “aconte-
ce”. (BARREIRO apud PEREIRA, 2008).

Este tipo de conhecimento considerado como ideologia, pode recolher em si, 
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partes dos universos simbólicos “... como elementos incorporados e justificadores da 
ideologia...”. (BARREIRO apud PEREIRA, 2008). Outro exemplo observado pelo au-
tor:

Grupos capitalistas produzem (mais através de sua própria ação insti-
tucionalizada do que como projeto teórico intencional) uma ‘ideologia 
capitalista’ e, ao mesmo tempo, ideologizam o cristianismo (forma de 
universo simbólico), interpretando-o dentro e segundo o seu quadro 
próprio de referências. O cristianismo ideologizado funciona como sis-
tema de reforço da ordem capitalista imposta e da própria ‘ideologia 
capitalista’.” (BARREIRO apud PEREIRA, 2008).

O universo simbólico quando relacionado à cultura musical representa uma vi-
são muito mais ampla do que todos os outros níveis de legitimação, ou seja, o pré-teó-
rico que trabalha com as técnicas sociais, o nível que do ponto de vista da linguagem, 
relaciona-se com a transmissão de uma ética pré-ideológica de vida e aquele nível de 
legitimação na qual a ideologia está incluída. 

O universo simbólico envolve algo que abarca e transcende a noção de ideolo-
gia, algo que vai muito além de uma desbragada ideologia capitalista em uma versão 
neoliberal. Ou seja, ele envolve uma reflexão integrativa dos valores sociais econômi-
cos e culturais, portanto deparamos com a dificuldade de estar trabalhando em um 
plano muito amplo e muito abrangente, dificilmente tocado por outros pesquisadores 
do assunto e que mereceria uma consideração mais aprofundada. Mas o que, de fato, 
é sim, verdadeiro, é que a idéia de colonização cultural contém muito desta ampla vi-
são construtora de um universo simbólico predominante desde o período colonial até 
hoje. Essas influências incidem na formação das subjetividades de como se é e como se 
deveria ser segundo um padrão cultural dominante, eurocêntrico e anglo-americano, 
como foi demonstrado nos três níveis de legitimação, na qual o universo simbólico 
abarca, sejam em dimensões estratégicas do simbólico ligadas as identidades culturais 
e a música.

4 Considerações finais
Expostas essas ideias, retornamos nossa questão revisitando agora um diálogo 

com a geografia e as cantigas da obra de Dércio Marques. Para isso, verificaremos de 
forma breve as contribuições do conceito de paisagem na geografia, por meio de repre-
sentações na música do artista para compreender os processos de legitimação social da 
relação arte-homem-natureza.

O conceito de paisagem foi ressignificado desde seu surgimento como conceito 
geográfico, especialmente como presentificação nos diálogos com a ideia de percepção 
do mundo. Em Paul Claval (1999) percebe-se que:

Os espaços humanizados superpõem múltiplas lógicas: eles são em 
parte funcionais em parte simbólicos. A cultura marca-os de diversas 
maneiras: modela-os através das tecnologias empregadas para explo-
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rar as terras ou construir os equipamentos e as habitações; molda-os 
através das preferências e os valores que dão as sociedades suas ca-
pacidades de estruturar espaços mais ou menos extensos e explicam o 
lugar atribuído as diversas facetas da vida social; ajuda enfim a con-
cebê-los através das representações que dão um sentido ao grupo, ao 
meio em que vive e ao destino de cada um. (CLAVAL, 1999, p. 296).

Claval atribui ao homem a possibilidade de tomar seu destino, assim como, à 
responsabilidade de transformar a paisagem, demonstrando um cuidado ao olhar os 
sistemas culturais integrados aos elementos naturais da paisagem. Portanto, paisagem 
é humanizada não só pela ação humana, mas pelo modo de pensar, pelo modo que a 
simbolizamos em nossas relações. No CD Cantigas de Abraçar notamos nossa dificul-
dade em tomar em nossas mãos nosso destino:

Me ensine a partir sem chorar... Nos mares dos desencontros... Das 
nossas mãos navegantes... Que tentam não se encontrar [...] 
(BEZERRA, Gildes; CUNHA, Luis Celso; MARQUES, Dércio, 1999, fai-
xa 4).

Podemos arriscar uma afirmação de que o conceito de paisagem nos permite 
aproximá-lo com a vivência de uma dimensão mística da relação arte-homem-natu-
reza verificadas no repertório Derciano. Salientamos a canção denominada “Ave Ma-
ria do Mato” contida no CD “Cantos da Mata Atlântica”, onde o artista explicita suas 
percepções das paisagens urbanas e rurais além de uma concepção espiritualizada do 
“mato”:

Amém, ó mata mãe!
Rogai por nós, moradores
Sem os guardiães naturais
Urtigas, cipó-mico, arranha gato
Rogai por nós!

Formiga de imbaúba, pau de novato
Rogai por nós!
Espinho espora de galo
Comigo-ninguém-pode,
Cicuta mata-bode, estoura cavalo

Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos!
Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos!
Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos!

Daquelas parasitas esquisitas do concreto
Que pena! Pseudo ecologista com cara de turista
Um tipo de inseto do sistema
Tem!
(PEREQUê, Luis; MARQUES, Dércio, 1993, faixa 3).
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Consideramos significativo o pressuposto que o homem altera a paisagem im-
primindo na mesma modos de expressão, seus desejos e sonhos, assim como, suas 
perspectivas e técnicas para transformá-la. O conceito de paisagem relaciona-se tam-
bém a uma nova concepção filosófica do mundo, ou seja, uma concepção de arte desen-
volvida desde o romantismo, no qual o homem se reconhece como parte da natureza 
podendo enaltecê-la.  

Deste modo, propomos integrar a construção social das realidades com a possi-
bilidade do homem nutrir um afeto e constituir um vinculo com a natureza defenden-
do-a e preservando-a. Na canção “SOS Mata Atlântica...” cantada por Dércio Marques, 
esse afeto já era proclamado:

SOS Atlântica - SOS
SOS Atlântica - SOS
Sinais de fumaça
As queimadas não acabam mais
Deixem nossas matas em paz
Junto com as flores e os nossos animais
Se você quer preservar
Vamos ajudar a jacutinga
E o lobo guará?
E o tamanduá?
O ano 2000 existirá?

SOS Atlântica - SOS 
SOS Atlântica - SOS 
E você o que vai fazer?
Se tudo acabar
Não destruirá
Não matará
Vida e verde assim será.
(PEREQUê, Luis; MARQUES, Dércio, 1993, faixa 9).

Podemos concluir afirmando, que compreender a nossa riqueza cultural e re-
afirmá-la pelos processos de legitimação significa reconhecer e ressignificar a nossa 
cultura em diferentes dimensões temporais. Em outras palavras, nós brasileiros, va-
lorizarmos a nossa riqueza cultural e o nosso amor pela terra, na medida em que nos 
identificamos com nossas raízes reafirmando, que o homem e o seu mundo social atu-
am reciprocamente um sobre o outro.

Por fim, a nossa cultura de agradeceraliada ao impulso departilhar o quão rico 
foi a permuta que realizamos no “Fórum Temático”, nos faz afirmar: Com aproxima-
damente quinze anos de participação direta na PROEX da PUC Minas,o Fórum acres-
centoue valorizou a formação prática-e-teórica de seus participantes, uma vez quea 
experiência vividadaintegração extensão-pesquisa, ainda pouco frequente em nosso 
cotidiano,permitiu-nosreconhecê-lacomo muita significativa. Gratidão, por este espa-
ço de reflexão tão necessário para qualificar nosso fazer!
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Projeto Quilombos do são Francisco: 
sua inserção e expansão nas comunidades 

quilombolas do norte de Minas gerais1 
Marilene Gomes Durães2

Pedro Augusto Xavier de Assis3

Resumo 
O presente artigo, elaborado a partir da experiência extensionista em comuni-

dades remanescentes de quilombos no Norte de Minas Gerais, objetiva discorrer so-
bre a realidade vivenciada pelas comunidades quilombolas na atualidade e intervir na 
situação/problema  vivenciada pelas comunidades de Buriti do Meio, Bom Jardim da 
Prata e Palmeirinha, no Norte de Minas Gerais. Com atuação ativa e constante desde 
2009, importantes conquistas foram alcançadas, desafios foram enfrentados e alguns 
direitos implementados, apesar da burocracia para a titularização definitiva das ter-
ras por elas ocupadas. A continuidade das ações desenvolvidas no ano de 2015 visa 
consolidar as anteriores com a finalidade de contribuir para a efetivação dos direitos 
humanos fundamentais dessas comunidades que são chamadas a atuarem de maneira 
ativa nesse processo. Diversos foram os resultados obtidos propiciando um crescimen-
to conjunto das comunidades enquanto tal, do Poder público e da sociedade local, bem 
como do corpo docente e discente da Universidade no processo de construção e parti-
lha do conhecimento.

Palavras-chave: Comunidades quilombolas. Direitos Humanos Fundamentais. 
Projeto de extensão.

1 Introdução
A temática envolvendo as comunidades remanescentes de quilombos ou “co-

munidades quilombolas” ganhou projeção no ordenamento interno com a edição do 
Decreto Lei 4887/2003 da Presidência da República que regulamentou o procedimen-
to para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, tudo de acordo com 
a previsão constante do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Apesar de deflagrar o processo de reconhecimento dos direitos das comunida-
des remanescentes de quilombos, pouco se avançou no Brasil nesse sentido. Ao dar 
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visibilidade à questão, iniciou-se um movimento primeiro no próprio seio das comuni-
dades pois, era necessário que cada uma se identificasse como sendo remanescente de 
quilombos, tal qual determina o já mencionado Decreto Lei, ao estabelecer que:

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 
os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra rela-
cionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

O primeiro passo rumo ao reconhecimento inicia-se internamente em cada 
comunidade. Elas devem se organizar juridicamente fundando uma associação qui-
lombola com o registro de sua documentação junto ao cartório da comarca onde se 
encontra situada.

Vencida essa etapa, é necessário buscar o reconhecimento de órgãos vinculados 
ao Governo Federal. A comunidade deve acionar a Fundação Cultural Palmares, se 
auto-atribuindo ou se auto-reconhecendo como sendo uma comunidade remanescente 
de quilombos4. Diante dessa provocação, a Fundação Cultural Palmares emite um do-
cumento certificando que essa comunidade é remanescente de quilombos.

Desde a edição do Decreto, a Fundação Cultural Palmares já emitiu aproxima-
damente 2.476 certificações5.

Os procedimentos supracitados acarretam o reconhecimento jurídico da comu-
nidade e a coloca em condições de prosseguir em busca da efetivação dos seus direitos 
que passa pela titulação da terras que ocupam e exercício de outros direitos individuais 
e  direitos políticos, bem como dos direitos econômicos, sociais e culturais.

O martírio vivenciado por muitas comunidades, inicia-se aí, pois, entre a cer-
tificação emitida pela Fundação Cultural Palmares e a titulação  e reconhecimento da  
propriedade definitiva das terras,  existe um verdadeiro calvário.

A identificação reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos é de competência do - 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra6. 

Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, o Incra é o órgão competen-
te, na esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas. Os es-
tados, o Distrito Federal e os municípios têm competência comum e 
concorrente com o poder federal para promover e executar esses pro-
cedimentos de regularização fundiária. Para cuidar dos processos de 
titulação, o Incra criou, na sua Diretoria de Ordenamento da Estru-

A Fundação Cultural Palmares  é uma instituição pública, fundada pelo Governo Federal em 1988. Ela 
atua na promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira e encontra-se vinculada ao 
Ministério da Cultura. Disponível em:<http://www.palmares.gov.br/?page_id=95>. Acesso em: 5 mar. 
2015.
Segundo dados obtidos no site da Fundação Cultural Palmares até a presente data. Disponível em: 
<http://www.palmares.gov.br/?page_id=95)>. Acesso em: 5 mar. 2015.
Disponível em: <http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas>. Acesso em: 5 mar. 2015.
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tura Fundiária, a Coordenação Geral de Regularização de Territórios 
Quilombolas (DFQ) e nas Superintendências Regionais, os Serviços de 
Regularização de Territórios Quilombolas.

Pois bem, após criar a associação e de posse do documento de certificação, a 
Comunidade ingressa com a documentação no INCRA – que também pode dar início 
ao processo, independente da manifestação da comunidade – para que, ao final do 
trâmite da documentação, possa ter a propriedade definitiva de suas terras conforme 
determina a Constituição da República Federativa do Brasil.

No INCRA, o processo é deflagrado com o Relatório Técnico de Identificação e 
Delimitação - RTID:

É um relatório técnico produzido por uma equipe multidisciplinar do 
INCRA, criada por Ordem de Serviço. Sua finalidade é identificar e deli-
mitar o território quilombola reivindicado pelos remanescentes das co-
munidades dos quilombos. O RTID aborda informações cartográficas, 
fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, 
históricas e antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições 
públicas e privadas, sendo composto pelas seguintes peças: relatório 
antropológico; levantamento fundiário; planta e memorial descritivo 
do perímetro da área reivindicada pelas comunidades remanescentes 
de quilombo, bem como mapeamento e indicação dos imóveis e ocu-
pações lindeiros de todo o seu entorno; cadastramento das famílias 
remanescentes de comunidades de quilombos; levantamento e especi-
ficação detalhada de situações em que as áreas pleiteadas estejam so-
brepostas a unidades de conservação constituídas, a áreas de seguran-
ça nacional, a áreas de faixa de fronteira, terras indígenas ou situadas 
em terrenos de marinha, em outras terras públicas arrecadadas pelo 
INCRA ou Secretaria do Patrimônio da União e em terras dos estados 
e municípios; parecer conclusivo. Após a sua conclusão, o mesmo deve 
ser aprovado pelo Comitê de Decisão Regional – CDR e ser publicado 
na forma de Edital, por duas vezes consecutivas nos Diários Oficiais da 
União e do Estado, assim como afixado em mural da Prefeitura. 
Na atualidade existem 169 Editais de RTIDs publicados, to-
talizando 1.701.936,8307 hectares em benefício de 22.708 fa-
mílias.

Publicado o RTID, abre-se um prazo para que os interessados possam contestá
-lo, tudo conforme procedimento administrativo que assim estabelece:

Portaria de Reconhecimento do Território
Após a publicação do RTID decorre um prazo para o recebimento de 
eventuais contestações de interessados particulares ou outros órgãos 
governamentais. Caso haja contestações, estas serão analisadas e jul-
gadas pelo CDR, ouvindo os setores técnicos e a Procuradoria Pegio-
nal. Da decisão contrária, cabe recurso ao Conselho Diretor do INCRA. 
Se forem procedentes, o Edital publicado precisa ser retificado e repu-
blicado, caso contrário, o RTID é aprovado em definitivo. A partir daí, 
o Presidente do INCRA publica Portaria reconhecendo e declarando os 
limites do território quilombola. A Portaria de Reconhecimento do Ter-
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ritório Quilombola é publicada no Diário Oficial da União e do Estado.
Na atualidade, existem 89 Portarias publicadas, totalizando 
321.407,5997 hectares reconhecidos em benefício de 7.519 fa-
mílias.

Analisando as informações acima pode-se constatar que entre a certificação 
(FCP) e a titularização (INCRA), existe um longo caminho a ser percorrido. O INCRA 
não dispõe de técnicos suficientes para compor a equipe multidisciplinar responsável 
pela elaboração do RTID; recorrendo, em muitos casos, à parcerias com outras insti-
tuições para elaboração do referido relatório.

Para além disso, muitas comunidades estão se identificando como remanescen-
te de quilombos, estudar caso a caso cada uma delas exige tempo.

Além da morosidade, alguns problemas começaram a surgir e outros tantos se 
intensificaram. É o que ocorre com a invasão de mineradoras em terras quilombolas; a 
ameaça e a invasão das terras por grandes latifundiários que se sentem ameaçados com 
a possibilidade de “perderem” a propriedade das terras; o aculturamento provocado 
pela inserção de igrejas evangélicas radicais que proíbem as manifestações culturais de 
matriz africana; o pouco envolvimento dos jovens com a comunidade, fragilizando a 
formação de novas lideranças; a ausência de qualificação para o trabalho e geração de 
renda; a equiparação das terras quilombolas às indígenas, impondo um uso coletivo de 
uma propriedade, cuja cultura prioriza o uso privado. Todas essas questões necessitam 
de atenção da política governamental para as comunidades remanescentes de quilom-
bos, bem como da sociedade de maneira geral.

2 O projeto de extensão Quilombos do São Francisco e 
    as ações para o reconhecimento e efetivação dos direitos 
    humanos fundamentais das comunidades remanescentes 
    de quilombos do Vale do Rio São Francisco no Norte de 
    Minas Gerais

O Projeto de Extensão Quilombos de São Francisco, encontra-se inserido no 
Norte de Minas desde o ano de 2009 e visa contribuir para identificar os problemas 
vivenciados pela Comunidade e construir possibilidades de atender às demandas por 
elas apresentadas.

Tem por objetivo geral identificar as potencialidades das Comunidades Qui-
lombolas da Região Norte de Minas Gerais, com foco nas comunidades ribeirinhas do 
Rio São Francisco, a saber: Buriti do Meio, Bom Jardim da Prata e Palmeirinha; assim 
como desenvolver um Programa de Geração de Trabalho e Renda, visando a qualifi-
cação para o exercício dos meios de realização do trabalho e empreendedorismo em 
parceria com as Associações das mencionadas Comunidades (Associação Quilombola 
de Bom Jardim da Prata e Associação Comunitária de Buriti do Meio, Associação Qui-
lombola de Palmeirinha), e com o poder público, in casu, representado pela Prefeitura 
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Municipal de São Francisco e Pedras de Maria da Cruz, no norte do Estado de Minas 
Gerais.

O Projeto tem apresentado resultados consideráveis tanto no âmbito das co-
munidades que se sentem empoderadas; atuando de maneira ativa na efetivação de 
seus direitos. No âmbito acadêmico, pode se afirmar que o Projeto Quilombos São 
Francisco se justifica, pois permite colaborar com os seguintes objetivos da Política 
de Extensão Universitária, quais sejam: 1- Intensificar a relação bidirecional entre a 
Universidade e a sociedade. 2- Reafirmar a extensão universitária como parte do fazer 
acadêmico. 3- Democratizar o conhecimento acadêmico. 4- Estimular a participação 
da comunidade universitária na produção e registro do conhecimento gerado através 
das atividades de extensão. 5- Consolidar a indissociabilidade entre o ensino, pesqui-
sa e a extensão, efetivados em torno de programas e projetos construídos com base 
em critérios científicos, tecnológicos e em experiências comunitárias. 6- Estimular 
atividades interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares nas atividades de 
extensão. 7- Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não-
governamentais, articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, consórcios 
ou outros termos jurídicos.

As metas e objetivos para a continuidade do projeto em 2015 podem ser expos-
tos nos seguintes aspectos, a saber: a) Capacitar 100 pessoas em empreendedorismo, 
cooperativismo, associativismo e gestão de negócios com foco nas potencialidades lo-
cais (artesanato, apicultura, pequenas produções rurais, dança e cultura). b) Capacitar 
15 jovens que tenham concluído o Ensino Médio das comunidades quilombolas, com 
foco na liderança e no empreendedorismo social, para que estes sejam protagonistas 
e futuros líderes das comunidades quilombolas. c) Auxiliar na coordenação e estrutu-
ração de uma Cooperativa de Produção e Comercialização que poderá abranger até 50 
artesãos locais em Buriti do Meio, Bom Jardim da Prata e Pedras de Maria da Cruz.

3 Conclusão
O projeto “Quilombos do São Francisco vem contribuindo para o aprimora-

mento do conhecimento das Comunidades participantes, do poder público e da socie-
dade local, bem como da própria universidade através do corpo docente e discente.

Contribuir para que a Comunidade desenvolva uma gestão compartilhada de 
seus próprios interesses e para a preservação da cultura local e manutenção dos jovens 
no seio da comunidade desenvolvendo a capacitação para o trabalho e a renda, a for-
mação de cooperativas e construção da identidade quilombola, vem se mostrando cada 
vez mais viável e construindo laços entre os agentes da comunidade e da universidade 
tal qual estabelecido na política de extensão universitária da PUC Minas.
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    gênero, educação e cidadania: 
    reflexões sobre a política pública de inclusão 

   de travestis e transexuais na escola

Cláudio Eduardo Resende Alves1

Maria Ignez Costa Moreira2 

1 Introdução
Esse texto é um recorte da pesquisa de doutorado do Programa de Pós-Gra-

duação em Psicologia da PUC Minas, iniciada no ano de 2013, que tem como objeto 
de investigação o uso legalizado do nome social por estudantes travestis e transexuais 
na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e seus impactos nos processos de 
subjetivação de docentes e discentes. Segundo a Resolução CME/BH Nº 002/2008, 
entende-se por nome social o nome pelo qual travestis e transexuais femininos ou mas-
culinos preferem ser chamados cotidianamente (BELO HORIZONTE, 2008). 

2 Cenário político: gênero, sexualidade e direitos humanos
Desde o início dos anos 2000, os debates e estudos sobre sexualidade, gênero e 

diversidade têm ganhado visibilidade social, política e científica no Brasil por estarem 
ancorados na lógica dos direitos humanos. A implementação de ações com vistas à 
promoção da equidade de gênero e do respeito às identidades de gênero e orientação 
sexual encontra respaldo, entre outras iniciativas, nas seguintes propostas de ações 
governamentais: 1. Programa Brasil sem Homofobia (2004) 2. Plano Nacional de Po-
líticas para as Mulheres (2006); 3 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(2007); e 4. Programa Nacional de Direitos Humanos (2010). Todas estas políticas 
públicas resultam do processo de transformação da sociedade marcado inicialmente 
pela promulgação da Constituição Federal (1988) e efetivado a partir da permanente 
luta política dos movimentos sociais, especialmente o movimento feminista e o movi-
mento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. As políticas públicas pen-
sadas enquanto potencialidades devem considerar sua abrangência macropolítica, mas 
sem desconsiderar seu aspecto micropolítico que se manifesta a partir de adaptações, 
adequações e desdobramentos presentes no cotidiano e nas práticas vivenciadas pelos 
sujeitos destinatários.

Historicamente, o campo educacional brasileiro tem se pautado em interven-
ções periódicas através de políticas públicas educacionais de enfrentamento às desi-
gualdades na escola. Exemplo disso, em dezembro de 2008, Belo Horizonte foi o pri-
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meiro município a aprovar no Conselho Municipal de Educação uma normativa que 
legitima o uso do nome social por estudantes travestis e transexuais na escola. Desde 
então, o dispositivo do nome social tem sido amplamente utilizado no território brasi-
leiro, em especial no campo da educação e da saúde. A escolha do nome social revela 
o processo de subjetivação vivenciado pelo sujeito em seu contexto histórico de vida, 
bem como agrega valores identitários oriundos da vivência social, familiar, cultural e 
política. 

3 Um retrato da pesquisa sobre o uso do nome social na escola

3.1 Justificativa
Apesar da multiplicidade de normativas produzidas nos últimos anos sobre a 

legalização do uso do nome social como pareceres, portarias e resoluções de âmbito 
federal, estadual e municipal, ainda é insignificante o número de pesquisas investiga-
tivas acadêmicas acerca das possíveis interfaces existentes entre a política pública e a 
prática social. Existem inúmeras lacunas entre a elaboração, a implementação e o mo-
nitoramento dessas políticas públicas educacionais. A pesquisa de doutorado em anda-
mento tem como valor social contribuir para o aprimoramento dessa política pública 
de inclusão da diversidade sexual nas escolas municipais de Belo Horizonte, no que se 
refere às especificidades da população de travestis e transexuais que está, histórica e 
culturalmente, marginalizada na sociedade e alijada do direito a educação e cidadania. 

3.2 Objetivos
A pesquisa visa investigar os atravessamentos existentes entre o uso legalizado 

do nome social por estudantes travestis e transexuais e suas ressonâncias nas práticas 
de socialização presentes nas escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizon-
te. Além disso, tem-se como objetivo também realizar uma análise crítica da Resolução 
CME/BH Nº 052/008 e do Parecer CME/BH Nº 002/2008 que regulam o uso do 
nome social na escola à luz das teorias pós-estruturalistas de gênero. 

3.3 Metodologia
A primeira parte da pesquisa consistiu na análise documental da Resolução 

CME/BH Nº 052/008 e do Parecer CME/BH Nº 002/2008. Uma análise documental 
se inicia com a avaliação crítica da documentação, o que implica em sua contextuali-
zação política econômica e cultural, permitindo ao pesquisador orientar-se durante o 
processo investigativo. Cabe ao pesquisador também investigar a autoria do documen-
to, se ela se refere a um grupo específico e/ou a uma instituição, bem como informar a 
origem social, a ideologia e os interesses dos autores (CELLARD, 2010). A Resolução e 
o Parecer municipais foram analisados como práticas discursivas, pois apresentam um 
novo universo para a escola, como novos conceitos e terminologias, exigindo da mes-
ma novas posturas e procedimentos de gestão e comportamento. Discursos produzem 
sentidos e essa produção de sentidos é uma prática social e essencialmente dialógica 
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(SPINK, 1993). A segunda parte da pesquisa prevê a participação do pesquisador na 
rotina escolar de algumas escolas municipais a fim de observar, analisar, interagir e 
registrar como as dinâmicas relacionais são produzidas e como elas constituem os su-
jeitos e os corpos escolares. Nesse sentido, uma postura observadora que provoque o 
estranhamento no cotidiano escolar e o incentivo a conversação entre os atores sociais 
são fundamentais como estratégias de flexibilidade dos procedimentos metodológicos 
(REY, 2010). A investigação de caráter participante tem como pressuposto a democra-
tização da produção do conhecimento. A legitimação do pesquisador como sujeito de 
produção de pensamento como via de produção de modos de inteligibilidade sobre a 
prática social são partes consubstanciais do caráter teórico da pesquisa. O pesquisa-
dor/participante recusa o lugar privilegiado do saber – não por escolha própria, mas 
como condição tácita de realização da pesquisa intervenção psicossocial, sua presença 
no conjunto social nada tem de neutra, portanto sua implicação deve ser considerada 
no processo investigativo e analítico (MACHADO, 2004).

3.4 Referenciais teóricos
A categoria analítica do gênero é tomada como problematizadora das concep-

ções de masculinidades e feminilidades que reiteram discursos heteronormativos pro-
dutores de relações assimétricas de poder na sociedade (BUTLER, 2003). A descon-
tinuidade existente entre sexo, gênero e desejo coloca em xeque a ontologia biológica 
que toma a heterossexualidade como o desenvolvimento esperado e normal dos su-
jeitos  (LOURO, 2004; MISKOLCI, 2005). Diferenciar gênero de sexo é romper com 
a noção de naturalização do corpo, apontando para a fabricação da diferença sexual 
como fundante de práticas e discursos discriminatórios (PRECIADO, 2014). Os corpos 
de travestis e transexuais são construídos artificialmente e sugerem concreta e sim-
bolicamente as possibilidades de proliferação e multiplicação de formas de gênero e 
de sexualidade (BENTO, 2006).  O universo de travestis e transexuais possui singu-
laridades próprias de seu estilo de vida, trata-se de um universo específico de lingua-
gens, posturas, regras de aceitabilidade e de transformação corporal (PERES, 2009). 
A travestilidade e a transexualidade são tomadas como elementos propiciadores de 
relações de opressão e de inferiorização dos direitos sociais, uma vez que escapam às 
normativas e aos discursos heteronormativos (BENEDETTI, 2005; PELÚCIO, 2009). 
O convívio do masculino e do feminino no mesmo corpo nos leva a questionar a respei-
to das classificações de gênero tradicionais que dicotomizam os comportamentos e as 
expressões de gênero. Os saberes produzidos historicamente sobre o corpo reiteram o 
dispositivo saber/poder, configurando-se como um potente instrumento disciplinador 
e regulador das práticas sociais (FOUCAULT, 1988).

Na instituição escola, as praticas sociais de estudantes travestis e transexuais 
são (de)marcadas por tratamentos preconceituosos, medidas discriminatórias, ame-
aças e agressões físicas ou psicológicas. É a chamada pedagogia do insulto, um im-
portante mecanismo de silenciamento e de dominação simbólica (SULLIVAN, 1997), 
contra a qual não existe fórmula, nem modelo de enfrentamento. Nesse contexto, ape-
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nas a chamada lucidez profissional (PERRENOUD, 2007) como forma de competência 
básica, pode reafirmar o interdito dessas formas de violação dos direitos humanos e 
da cidadania.

3.5 Resultados parciais e desafios
A análise crítica dos documentos revelou inúmeras inconsistências textuais, 

podendo ser destacadas a indefinição de palavras-chaves do campo de gênero, o uso 
aleatório de convenções ortográficas, a ausência de conectores teóricos entre os docu-
mentos e o uso excessivo de siglas homogeneizantes da diversidade sexual. Além disso, 
algumas lacunas foram inferidas entre a política pública e a prática escolar como a 
ausência dos seguintes itens: 1. Estratégias de divulgação da política; 2. Orientações 
educativas sobre o trato interpessoal entre docentes e discentes; 3. Orientações sobre o 
uso do banheiro na escola, um significativo desdobramento do nome social na escola; 
4. Prazo mínimo para inclusão do nome social nos documentos escolares; e 5. Formu-
lário próprio e institucionalizado nas secretarias das escolas para o requerimento do 
uso do nome social. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, o nú-
mero de escolas que possuem estudantes travestis e transexuais matriculados e fre-
quentes tem diminuído gradativamente. No ano de 2012, ano inicial do mapeamento 
institucional, existiam doze escolas com estudantes travestis e transexuais, no ano se-
guinte, em 2013, esse quantitativo diminuiu para cinco escolas e no ano de 2014 foram 
encontradas apenas duas escolas. Desse montante de escolas, a maioria dos estudantes 
não concluiu os estudos, evadindo antes do término do ano letivo. 

A próxima etapa da pesquisa é investigar na escola, junto aos docentes e dis-
centes, as razões do fenômeno de evasão escolar de estudantes travestis e transexuais, 
identificando e problematizando os mecanismos de produção de subjetividades a partir 
de uma gestão democrática promotora do respeito às diferentes expressões de gênero.
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O princípio da Igualdade deve ser entendido como vedação de discriminações 
odiosas, e, a um só tempo o incentivo a discriminação benéfica como técnica apta a, no 
plano material, proporcionar a indivíduos com diferentes necessidades, igualdade de 
oportunidades.

Dessa forma, as dinâmicas e circunstâncias educacionais em relação aos indiví-
duos portadores de algum tipo de necessidade especial devem ser no sentido de incluí
-los, para que influenciem e sejam influenciados, aprendam e ensinem, pois a vontade 
do povo, traduzida no texto constitucional, aponta para a igualdade, declarando que 
todos são iguais perante a lei (art. 5º, caput, Constituição da República, de 1988). 

Ao partir desse pressuposto, 1) Foi discriminado o objeto da pesquisa, qual 
seja, o Direito à Educação; 2) percebeu-se o problema: “Como o Poder Público Mu-
nicipal irá proporcionar e efetivar a educação inclusiva nas Unidades Municipais de 
Educação Infantil de Belo Horizonte?”; 3) A hipótese é que a educação inclusiva nas 
UMEI´s efetiva-se com a participação da família e do Poder Público ; 4) observou-se 
a abordagem necessariamente multidisciplinar da pesquisa, tendo em vista ser im-
possível que apenas o Direito ou apenas a Pedagogia consigam isoladamente levantar 
e analisar os dados úteis à formação de ações concretas para que a inclusão ocorra e 
seja aperfeiçoada. Todo o exposto fundamenta-se em normas, doutrinas jurídicas, so-
ciológicas, pedagógicas formando o marco teórico que tem como principal marco a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Sobre a abordagem do problema, tem-se que o direito a educação está consa-
grado na Constituição da República de 1988 no artigo 6º como um direito fundamental 
de natureza social e no Título VIII, da Ordem Social, capítulo III, seção I, artigos 205 
a 214. 

A educação, como processo de aprendizagem, ocorre diariamente, em convívio 
na família, na sociedade e no trabalho, inclusive, nas próprias instituições de ensino. 
Pode-se, portanto, considerar educação no sentido latu sensu. Já a educação escolar 
irá se desenvolver, preferencialmente, nos estabelecimentos de ensino, sem se desvin-
cular do mercado de trabalho e da própria sociedade. Considera-se, pois, a educação 
no sentido stricto sensu.

Pesquisa desenvolvida no ano de 2013 e apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 
PUC Minas.
Professora pesquisadora da PUC Minas.
Bolsista FIP/PUC Minas.
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No artigo 2º, a LDB (1996) ressalta que a educação é dever da família e do 
Estado concorrentemente e deve se basear nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana. Sua finalidade, já constitucionalmente resguardada, é a busca 
do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o mercado de trabalho. Nota-se, pois, a reiterada preocupação 
de se efetivar o direito a educação. Assim, mister debater sobre a educação inclusiva, 
voltada para estudantes com  necessidades educativas especiais. Portanto, a educação 
inclusiva deve fazer parte da política de Estado e não só de Governo. A questão que 
norteou a pesquisa foi a necessidade de verificação da efetividade ao proporcionar ao 
educando uma educação de maneira a estarem  presentes seus quatro pilares: apren-
der a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser (DELORS, 
1998).    

Assim, tem-se que o problema é: como o Poder Público Municipal irá propor-
cionar e efetivar a educação inclusiva nas Unidades Municipais de Educação Infantil 
de Belo Horizonte? 

A hipótese é que a educação inclusiva nas UMEI’s efetiva-se com a participa-
ção da família e com ações públicas, com diretrizes legais a serem seguidas, mas com 
uma margem de discricionariedade por parte da Administração para que seja possível 
a adequação de ações e a efetiva inclusão.

Tendo como objetivo geral a verificação de como é desenvolvida a educação 
inclusiva nas Unidades de Educação Infantil - UMEIs - em Belo Horizonte, optou-se 
por perseguir os seguintes objetivos específicos: a) Analisar o papel do Poder Público 
e da família na promoção da educação; b) Apresentar as formas de atuação do Poder 
Público no desenvolvimento da educação; c) Conceituar o que é educação inclusiva; d) 
Destacar a obrigação do Poder Público de oferecer a educação infantil para todos; e) 
Demonstrar que a educação, como direito e bem fundamental da vida, é um dos atri-
butos da própria cidadania; f) Compreender como o Poder Público irá proporcionar e 
efetivar a educação inclusiva dos futuros cidadãos; g) Verificar se a Política Nacional 
de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva está sendo cumprida nas 
UMEI´s.

Sobre o marco teórico, tem-se que a Constituição da República de 1988 enu-
merou os direitos sociais no artigo 6º e colocou o direito a educação em primeiro lugar 
e estabeleceu, nos artigos 205 a 214, princípios norteadores; deveres para União, aos 
Estados, aos Municípios e para o Distrito Federal, bem como, a maneira de financiar, 
com o objetivo de manter e desenvolver o ensino; gratuidade do ensino básico; garan-
tiram as universidades autonomia didático-científica, administrativa, gestão financei-
ra e patrimonial, porém, deverão observar o princípio de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; garantiu o acesso ao ensino obrigatório e gratuito 
como direito público subjetivo, além de prever uma legislação infraconstitucional para 
definir diretrizes, objetivos e metas para assegurar a manutenção e desenvolvimento 
do ensino em seus diversos níveis. (BRASIL, 1988).

Em seu artigo 205, ressalta que a educação, além de ser direito de todos e de-



  101  dirEiTO À EdUCaÇÃO COMO É dEsEnVOLVida a EdUCaÇÃO inCLUsiVa nas UnidadEs dE EdUCaÇÃO inFanTiL...

ver do Estado, é também da família. Há, portanto, uma responsabilidade concorrente, 
entre o Estado e a família, na educação. E mais, deve ser incentivada e promovida por 
toda a sociedade, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento da pessoa, prepará-la 
para o exercício da cidadania e qualificá-la para o mercado de trabalho.

A constitucionalização do Direito a Educação, como os outros direitos sociais, 
encontrou amparo na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, onde revalidou a 
convivência dos dois direitos fundamentais, os chamados de primeira geração (as li-
berdades) e os da segunda geração (os direitos sociais). Esta Declaração prevê, em seu 
artigo XXVI que toda pessoa tem direito a instrução elementar será obrigatória eque, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais, será gratuita. A instrução técni-
co-profissional será acessível a todos e a instrução superior será baseada no mérito. A 
instrução deverá promover integração das pessoas de todos os grupos raciais, religio-
sos e a tolerância e amizade entre todos os grupos, promovendo a paz. Diz, ainda, que 
os pais têm o direito na escolha do gênero da instrução a ser ministrada aos seus filhos. 
(FERREIRA FILHO, 2008, p.190)

Para Durkheim apud Tura (2002), nas sociedades modernas, a instituição edu-
cativa se tornou mais completa e adquiriu também o caráter de serviço público, colo-
cando-se sob a direção e fiscalização efetiva do Estado. Isto a distanciou das condições 
locais e étnicas e os fins da educação se tornaram mais gerais e abstratos, mas nem por 
isso, menos coletivos. A escola tinha a função coletiva de preparar os jovens para a vida 
social e de adaptá-los aos meios para os quais eles “se destinassem”.

Durkheim acredita que a educação deve assegurar a continuidade societária e, 
assim, não é possível deixá-la ao arbítrio de particulares. Ou seja, pela importância de 
sua função social, o Estado não pode desinteressar-se da educação, mas, ao contrário, 
deve submetê-la à sua influência e “necessariamente monopolizar o ensino” e fiscali-
zar a ação educativa. Assim: “É função do Estado proteger esses princípios essenciais, 
fazê-los ensinar em suas escolas, velar para que não fiquem ignorados pelas crianças 
de parte alguma, zelar pelo respeito que lhe devemos (ES, p. 49).” (TURA, 2002). Daí, 
segundo Cury, (2008), a universalização da educação básica, pública e laica. 

Por meio da educação escolar, o Estado, a família e a sociedade devem concre-
tizar a educação, sob pena de nunca serem atingidos os fundamentos e os objetivos da 
República Federativa do Brasil. 

Conclui-se que, para que haja a inclusão é necessário trabalho conjunto do Es-
tado, da sociedade e da família. Por meio da análise das respostas dadas às pesquisado-
ras, infere-se que a inclusão está ocorrendo nas UMEI´s. Percebe-se um empenho dos 
professores e família para que a criança esteja inserida e participando das atividades 
escolares. 

 A deficiência não existe de per si. Não é um ente que pode ser apontado no 
mundo e, como tal, conceituado com fixidez. Deve ser entendida de forma relacional. 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em seu Preâmbulo, 
trata de maneira clara a questão quando diz:
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e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 
deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as bar-
reiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportuni-
dades com as demais pessoas [...]

Portanto, estar com alguma deficiência, aquele que não consegue exercer os 
direitos assegurados aos integrantes do grupo. A inclusão deve ser vista de uma forma 
global e irrestrita. Não apenas física, mas cultural, considerando-se as características 
próprias aos seres humanos que os fazem diferentes dos outros animais. 

É meta do ordenamento jurídico brasileiro garantir que todos tenham a digni-
dade assegurada. Este indivíduo deve participar efetivamente de todas as dinâmicas 
do local em que está inserido. Não uma valoração subjetiva, mas objetiva, pois deve 
alcançar todos do grupo, de forma sistêmica e funcional.

Pode-se observar a vontade do Estado Brasileiro em relação a inclusão por meio 
de sua produção normativa e por meio da atuação do Poder Judiciário frente aos des-
vios dos comportamentos que podem comprometer o processo de inclusão. 

A sociedade deve permanecer alerta, vigilante para  que se aperfeiçoem as ações 
de caráter inclusivo de forma contínua.. 

Não existe cidadania sem educação. Não existe desenvolvimento sem educação. 
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Equidade: o que é isso?
Marcos Antônio Vieira1

Durante o IX Seminário de Extensão da PUC Minas no fórum temático Escola 
Básica e Educação no Séc. XXI que ocorreu em setembro de 2014, dentro de tantas 
exposições relevantes e necessárias, ouve-se de maneira quase sussurrante um clamor, 
uma denúncia, que nos leva a pensar sobre a questão das ações de equidade de acesso 
à educação no Brasil. 

O acontecimento se desenvolveu dentro de uma lógica argumentativa partindo 
de uma pergunta de um jovem ouvinte do fórum sobre o que os palestrantes pensavam 
sobre a questão das ações afirmativas, mais especificamente as cotas nas universidades 
do Brasil. Cada expositor desenvolveu seu argumento apresentando prós e contras; ou-
tra jovem expôs sua posição que nos pareceu contrária às cotas; por fim, dois outros jo-
vens apresentam seus pareceres sobre a importância das cotas, mas, com um pequeno 
detalhe que fez toda diferença: eram jovens membros de uma comunidade quilombola 
que eram pagantes em uma universidade privada, pois não conseguiram entrar na uni-
versidade pública pelas cotas. Suas histórias ao emocionar a plateia também evidencia-
ram a empatia para com a questão: os excluídos não deixam de ser excluídos a partir 
de uma ou outra ação de equidade. A importância do combate às desigualdades educa-
cionais através de ações de equidade deve ultrapassar a própria ação em si e alcançar 
um status de ato compreendido. De outra forma, o acesso continuará a excluir através 
da própria não compreensão do significado histórico sobre a desigualdade em questão.

A criticidade de tal questão é verificada dentro das escolas, ou seja, a falta de 
compreensão do que de fato está em jogo sobre as desigualdades escolares, leva à con-
dição cunhada de desigualdade de tratamento, claramente observada nas disparidades 
de notas escolares, repetência, abandono. O presente texto pretende apresentar argu-
mento sobre a importância do conhecimento contextualizado sobre as desigualdades 
educacionais intraescolares e as ações de equidade possíveis2.

Observa-se que os dados brasileiros do IDH, o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano, apresentados em 2013 trouxeram otimismo sobre as questões investigadas, a 
saber, longevidade, renda e educação. Segundo esses dados, a educação melhorou mui-
to nos últimos 20 anos. Contudo, tal conclusão é baseada unicamente na melhoria ao 
acesso à escola e infraestrutura, pois foram esses os aspectos investigados. Sabe-se que 
o acesso universal ao ensino fundamental, hoje uma realidade brasileira, é uma ação 
de equidade, pois possibilita escola para todos entre sete a 14 anos (estas são amplia-
das através do recém publicado Plano Nacional de Educação 2014/2024). A mesma 
realidade, de acesso universal, não é encontrada na educação infantil, ensino médio 
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Pós-doutorando na PUC Minas
Este baseado em um recorte do projeto de pesquisa do pós-doutorado apresentado em 2013/2014 ao 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da PUC Minas (Coração Eucarístico) que visou 
desenvolver um instrumento para a melhoria da compreensão sobre a questão da equidade intraescolar.
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e superior, ainda que este último tenha encontrado uma forte mobilização pública de 
fomento aos cursos tecnológicos, e as ações de acesso, como PROUNI e FIES, bem 
como as ações afirmativas.

O principal desafio é a educação de qualidade para todos. Educação para todos 
remete ao antigo ideal de proporcionar acesso universal, o que aponta para uma aber-
tura educacional a partir da década de 1980. Obviamente, tal acesso foi possível atra-
vés de políticas públicas e infraestrutura para ampliar a rede pública de ensino. Dessa 
forma, se por um lado até a década de 1980 a desigualdade educacional apontava para 
o não acesso à escola, atualmente, o acesso universal denunciou outras formas de desi-
gualdades educacionais, como a permanência e a disparidade de resultados escolares. 

Ocorre que desde os resultados da avaliação conduzida por Coleman no final da 
década de 1960, que visava investigar a desigualdade de desempenho entre brancos, 
negros e latinos nos Estados Unidos, quando no seu relatório final vaticinou que os 
resultados não eram explicados pelos fatores intraescolares, ou seja, a escola não era 
eficaz, cientistas de diversas áreas do conhecimento se debruçaram em estudar a ques-
tão da qualidade e equidade escolar, tanto para corroborar com os dados de Coleman 
como refutá-los. 

As pesquisassobrea relação entre fatores intraescolares e extraescolares e o de-
sempenho escolar são vastas, atualmente bastante desenvolvidas metodologicamen-
te. Contudo, observa-se a necessidade de avançar mais e mais a pesquisa focada em 
compreender a articulação intraescolar planejada e realizada a dirimiras condições ou 
fatores intraescolares que mantêm aquelas desigualdades indesejadas de desempenho 
escolar. E ir além: as desigualdades em si precisam ser compreendidas pelos próprios 
atores intraescolares,efetivamente mobilizados à busca das condições necessárias para 
dirimir essas desigualdades visando uma escola de ‘qualidade para todos’.

Isso significa estar diante de um conjunto vasto de fatores que impactam pro-
movendo a desigualdade e suas relações complexas, bem como a singularidade de cada 
estudante. Saber que existe uma relação entre formação docente e maior igualdade nos 
resultados cognitivos, não explica como ou porque; por outro lado, apenas reconhecer 
quais desigualdades extraescolares que mais impactam dentro da escola não promove 
respostas suficientes ações intraescolares.

As escolas são singulares em sua complexidade, ainda que muitos problemas 
sejam conhecidos e aplicáveis a algumas, quem sabe todas, escolas, não significa que 
são problemas com a mesma origem, ou, mesmas soluções. O que provoca a necessi-
dade das escolas (re) conhecerem o significado apropriado de desigualdade (para este 
contexto trata-se prioritariamente da desigualdade no desempenho escolar como indi-
cador mais observável), ou seja, como e por que ocorre nesta escola? Que fatores estão 
presentes ou ausentes que impactam na manutenção das desigualdades? Esse (re) co-
nhecimento parte prioritariamente daqueles interessados na equidade intraescolar, o 
que pode significar, muitas vezes, ultrapassar as cercas físicas escolares (comunidade, 
pais, por exemplo). 

Tais questões evocam uma atitude que ultrapassa o mero contato com os indi-
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víduos interessados, pois assim, apenas estimula a pré-compreensão que cada um tem 
sobre os temas, ou seja, a forma comum que percebe a realidade intraescolar. Neste 
caso o conhecimento deve estimular e mobilizar, um ato compreensivo. Significa que 
compreender as desigualdades muitas vezes pode significar um diálogo entre pré-com-
preensão individual sobre o tema, e outros argumentos declarados em investigações 
aceitas socialmente (através de pesquisas e resultados de avaliações). Neste sentido, 
os estudos disponíveis sobre equidade intraescolar promovem conhecimento amplo e 
estes devem mobilizar professores, coordenadores, diretores de escola sobre processos 
internos, fatores intraescolares existentes, mas, não compreendidos como promotores 
de desigualdade. 

Assim a escola ao buscar compreender que fatores intraescolares podem impac-
tar de maneira a coibir aquelas desigualdades de desempenhosescolares indesejáveis, é 
mobilizada a atuar confrontando a condição existente. Tal ação deve partir de um pon-
to conhecido e buscando atingir uma condição esperada. Para tanto, há necessidade de 
planejar a condição a ser atingida e acompanhar o quanto as ações de fato promoveram 
uma mudança rumo a uma maior igualdade esperada. Assim, medidas internas de de-
sempenho escolar podem servir para medir o quanto as ações de equidade produziram 
os resultados esperados. Contudo, sob a égide de que a qualidade escolar é verificada 
através das médias dos resultados por turma, por séria, por escola, ou, principalmen-
te, através das médias finais resultados de avaliações em larga escala, como Enem, 
a escola perde a capacidade de investigar as discrepâncias desses resultados. Assim, 
podemos afirmar que ainda que algumas escolas tenham resultados médios favoráveis, 
sua variação em torno da média pode ser alta indicando uma desigualdade escolar. 
Para o estudo das desigualdades a média não é o melhor indicador. Outros indicadores 
quantitativos que podem ser investigados através de recursos estatísticos simples são 
mais indicados no estudo das desigualdades intraescolares, tais como o desvio padrão 
e variância, que indicam como cada estudante está afastado da média geral da turma. 
Outro bom exemplo é a amplitude que é a diferença entre a maior nota e a menor nota 
na turma. Algumas vezes essas notas são tão distantes e isoladas das outras notas que 
são chamadas de outliers, ou seja, estão fora do contexto geral. Assim, se por um lado, 
estatisticamente essas notas possibilitam alguns erros, ou seja, uma tendência puxada 
por uma nota isolada, para a análise de desigualdades os outliers denunciam graves 
questões a serem investigadas.

Tais dados quantitativos podem indicar (e mesmo denunciar) inúmeras desi-
gualdades antes veladas, contudo, o maior promotor da manutenção de uma série de 
desigualdades pode ser a própria compreensão sobre o tema e suas consequências. 
Assim como é compreendida a questão da desigualdade de desempenho nesta escola 
e não em todas? Essa questão provoca depoimentos iniciais que em uma perspecti-
va hermenêutica são ditas de pré-compreensão. Pré-compreensão é o conhecimento 
prévio que o indivíduo possui sobre algo. Diz respeito à tradição e o conhecimento 
legitimado. Compreender tal conhecimento prévio é de primaz importância, pois, des-
te conhecimento nasce o entendimento de como as coisas são como são na escola. É 
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através do confronto entre pré-compreensão e outras compreensões que o indivíduo é 
mobilizado a novas atitudes internas. Tal perspectiva toma maior relevância quando 
se tratam de temas como desigualdade que a tradição informa características, fatores 
promotores, que muitas vezes não são adequados à realidade da escola em sua singu-
laridade.

Se por um lado academicamente a exclusão, desigualdade, iniquidade vem sen-
do nacional e internacionalmente investigadas já há algum tempo, todavia, o senso co-
mum, as interpretações midiáticas, o debate político, parecem evidenciar que ainda há 
posicionamentos incertos, como os verificados nos depoimentos ocorridos nos fórum 
temático sobre a Escola Básica e Educação no Séc. XXI do IX Seminário de Extensão 
da PUC Minas. Depoimentos sobre a efetividade das políticas afirmativas para educa-
ção superior, ou mesmo sobre a real necessidade de tal ação como equidade, partem 
de posições socioeconômicas distantes daqueles afetados pelas políticas afirmativas, 
contudo, espraiam-se através de meios midiáticos de massa, enquanto, os ‘outros’ ine-
xistem (ARROYO, 2012).

Ações afirmativas visam diminuir as desigualdades chamadas ‘de origem’, co-
mo, no caso mais amplamente discutido, a segregação racial. A ação afirmativa é dita 
de equidade, pois é um esforço em diminuir as desigualdades. A desigualdade é o es-
tado de privilégios para certos grupos perante outros. A exclusão, que é verificada na 
desigualdade, é um conceito mais amplo, subjetivo e complexo. Contudo, o próprio 
uso do termo ‘inclusão’ pode trazer interpretações equivocadas, por exemplo, uma es-
cola inclusiva é aquela em que o individuo pertencente a um grupo antes excluído tem 
acesso à escola. Mas, acesso não é suficiente, afinal, currículos moldados a um padrão 
ainda elitista voltado para o modelo produtivista de trabalho, professores com posi-
cionamentos únicos e sem competência de lidar com ‘as histórias outras’, ou tornará o 
ex-excluído um incluído se o moldarmos ao padrão, ou continuará excluído.

O caminho para uma sociedade justa é longo e complexo e deve ser iniciado já 
e mantido. Para tanto, a compreensão sobre o que é a exclusão, desigualdade, iniqui-
dade, e como estão presentes na sociedade deve ser, cada vez mais, pauta intraescolar. 
Tal afirmação se deve ao reconhecimento da existência de um abismo entre vontade 
e proposta política, e o conhecimento e ação real dos entes escolares perante os indi-
víduos que beiram a completa inexistência. Eles são ‘aqueles outros’, que apesar de 
numericamente superiores, beiram à invisibilidade, ou interpretam o teatro midiático 
para uso em objetivos políticos que em nada suprem tal carência de dignidade e reco-
nhecimento de suas histórias.
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Tecnologias da subjetivação docente na 
rede Estadual de Educação de Minas gerais 

e o Choque de gestão
Matusalém de Brito Duarte1

A partir do ano de 2003, tem início em Minas Gerais o programa “Choque de 
Gestão”, implementado pelo governador Aécio Neves e sua equipe gestora. A implan-
tação desse programa de reforma do setor público trouxe para o estado a perspectiva 
da Nova Gestão Pública, cujas ações apontavam para “o propósito de alterar os modos 
de regulação nos sistemas escolares, tendo em vista a prestação de serviços públicos 
educacionais eficazes, o combate à sua ineficiência e ao burocratismo” (AUGUSTO, 
2010, p. 30).

Partindo deste objetivo maior, tem-se início a criação de uma agenda de re-
formas em vários setores do estado de Minas Gerais, incluindo a educação, cujo foco 
passou a ser o alcance de resultados previamente pactuados com redução de gastos 
para o alcance do equilíbrio fiscal (MINAS GERAIS, 2013). Nesse sentido, o programa 
foi estruturado em três momentos ou gerações: o “Choque de Gestão” propriamente 
dito, de 2003 a 2006, com foco no saneamento das contas públicas e retomada dos 
investimentos; o “Estado para Resultados”, de 2007 a 2010, composto por um sistema 
de metas com acompanhamento de projetos e premiação por resultados e a “Gestão 
para Cidadania”, cujo objetivo era a inserção da comunidade nos projetos pela lógica 
da prestação de contas (MINAS GERAIS, 2013). 

Toda essa reorganização da administração pública e das bases para elabora-
ção e implementação de políticas públicas teve como influência as correntes da Nova 
Gestão Pública adotadas em países como a Inglaterra e didaticamente intituladas por 
Abrucio (2006) como “Gerencialismo puro”, “Consumerism” e “Public Service 
Orientation”, cujo foco era também otimizar os gastos públicos, melhorar a oferta 
dos serviços públicos básicos e desburocratizar a máquina governamental. 

Neste contexto, a Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais, baseando-
se no discurso global de democratização da sociedade, gestão participativa e univer-
salização do ensino e seguindo as tendências advindas das correntes da Nova Gestão 
Pública, adotados no chamado “Choque de Gestão”, vem deliberando um conjunto 
de normas a serem cumpridas pelas escolas como forma de ampliar a “eficiência” do 
Estado, garantir a universalização do acesso à educação e a permanência dos alunos 
nas etapas da Educação Básica (AUGUSTO, 2010). Estas ações, propugnadas por leis, 
portarias e pareceres, bem como por uma literatura adaptada e dirigida aos docentes e 
demais profissionais da educação, têm reordenado toda a lógica do trabalho docente, 
engessando muitas vezes as ações e o fazer autônomo do professor em seu trabalho 
criativo. O discurso político que acompanha paralelamente estas normas tem reconfi-
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gurado o espaço territorial escolar, pois instauram inúmeros paradoxos e indetermi-
nações, muitas vezes opressoras, culminando em processos de resistência produtiva ou 
até mesmo de desistência. 

Objetivos e Metodologia
O objetivo dessa pesquisa de doutorado é investigar, no contexto do conjunto 

de reformas do “Choque de Gestão”, o modo com que as tecnologias de governo im-
pactam nos processos de subjetivação docente na Rede Estadual de Ensino de Minas 
Gerais. Buscou-se uma abordagem/escrita imanente conciliando simultaneamente o 
empírico (observação direta nos diversos campos territoriais e entrevistas em profun-
didade por contraste) e o teórico (perspectivas das políticas públicas em educação no 
Brasil e em Minas Gerais). Assim, pretende-se contribuir para uma avaliação crítica da 
macropolítica da educação em Minas Gerais, levando-se em conta a sua localização no 
contexto global e no campo da administração pública, de modo a sinalizar os limites e 
possibilidades para a efetivação da melhora real na qualidade do ensino e do trabalho 
docente no estado. Além disso, esse trabalho também tem como horizonte contribuir 
para a análise da dimensão micropolítica dos efeitos dessa política na subjetividade 
dos docentes, a partir dos seus efeitos no cotidiano escolar. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa tem o objetivo de contribuir para um novo 
olhar sobre os processos de subjetivação docente na escola, partindo da análise da rea-
lidade enquanto um plano imanente, complexo e constituído por um campo de forças. 
Os principais teóricos escolhidos para subsidiar a análise dos eixos temáticos selecio-
nados em campo foram Gilles Deleuze, Félix Guattari e Michel Foucault, além de seus 
interlocutores. Essa seleção foi feita tendo em vista a adesão dos citados autores a uma 
análise da sociedade e dos impactos das políticas, do capitalismo e do neoliberalismo 
nos processos de subjetivação, a partir de um arcabouço teórico-conceitual que eviden-
cia as relações de poder e o campo de forças e resistências como ponto de partida para 
o entendimento da realidade. 

Para cumprir os objetivos desta pesquisa, possibilitando um olhar a partir dos 
conceitos de macropolítica, micropolítica e tecnologias da subjetivação, optamos pela 
estratégia do aprofundamento a partir da observação do cotidiano dos docentes, no 
período de um semestre letivo em duas escolas estaduais, localizadas no município de 
Belo Horizonte, com perfis diferenciados: uma escola predominantemente de atendi-
mento à comunidade local e outra, cujo atendimento se estende a alunos de diversas 
partes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A acessibilidade ao campo também 
foi considerada na escolha, uma vez que seria necessária a observação durante um 
semestre letivo, bem como a realização de entrevistas com docentes no espaço escolar. 

Apesar de focada em duas escolas, esta pesquisa teve como objetivo extrapolar 
o estudo de caso, pois paralelamente à coleta de dados foram consideradas pesqui-
sas sobre a temática das condições do trabalho docente em Minas Gerais (AUGUSTO, 
2010; DELPINOet al, 2009; MELO et al, 2012; OLIVEIRA & DUARTE, 2012; ROMA-
NO et al 2012; LINHARES& FRANÇA JR., 2013; dentre outros), bem como análise 
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documental do site “Dito e Feito” (http://www.educacao.mg.gov.br) e dos documen-
tos oficiais de implantação e análise do “Choque de Gestão”, enquanto balizador das 
políticas públicas em Educação em Minas Gerais. Desse modo, buscou-se uma análise 
crítica da macropolítica da Educação em Minas Gerais, desvelando as micropolíticas 
e as tecnologias da subjetivação advindas da implantação do modelo de Nova Gestão 
Pública e seus desdobramentos no cotidiano escolar e nos processos de subjetivação 
docente. 

No último mês da pesquisa de campo, os docentes que trabalhavam nos dias 
em que eram feitas as observações foram convidados a participar das entrevistas se-
miestruturadas, que foram gravadas e transcritas, garantindo o sigilo das identidades 
através da alteração dos nomes no decorrer da tese. 

Resultados
Após a análise da literatura e dos dados, verificamos que houve uma ampliação 

da robustez discursiva, uma exacerbação do uso estatístico como balizador do discurso 
e uma aproximação entre a gestão pública e privada. No entanto,do ponto de vista da 
melhoria real das condições de trabalho e da educação os efeitos foram limitados.  

Com relação à carreira docente e as condições de trabalho verificamos que as 
mudanças, com a política do subsídio, impactaram negativamente nos docentes, prin-
cipalmente naqueles com maior tempo de serviço. A aprovação da “Lei do Piso” trouxe 
aos docentes uma expectativa que não fora concretizada. O vencimento básico, sobre o 
qual incidiam os benefícios por escolaridade e tempo de serviço, não foi reajustado no 
valor do piso estabelecido por lei. O governo incorporou os benefícios ao vencimento 
básico, transformando-o em subsídio, como forma de chegar ao valor do piso nacional, 
configurando, na visão dos servidores, uma apropriação de direitos conquistados. 

Analisamos a implementação da avaliação de desempenho, enquanto instru-
mento de responsabilização do servidor, como etapa positiva do programa. Essa prá-
tica tem se tornado uma tendência ao redor do mundo. Entretanto, verificamos que, 
a descentralização da gestão, trouxe consigo uma ampliação da responsabilização in-
dividual no processo. Com a minimização da ação do Estado, o foco nos resultados 
tem ignorado as condições contextuais e infraestruturais, focando excessivamente nas 
unidades básicas e nos servidores a obrigação do alcance dos mesmos. Assim, o que de-
veria ser responsabilização tem se transformado em processo de culpabilização, uma 
vez que em muitas situações fica o docente impossibilitado de alcançar as metas alme-
jadas, pelos limites de sua atuação no que lhe é demandado. 

Com relação às avaliações externas, houve uma ampliação do uso nos últimos 
anos, atrelando as metas e as avaliações internas ao alcance dos resultados alcançados 
pelos alunos. Por outro lado, para maximização do fluxo dos alunos pelas séries e evitar 
a retenção na série, tem sido implementadas uma série de medidas que comprome-
tem a soberania docente na decisão do processo pedagógico. Percebemos, porém que, 
apesar da minimização da autonomia docente, muitos não se sentem atingidos, uma 
vez que vinculam autonomia apenas à interferência direta de outro profissional no seu 
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trabalho cotidiano em sala de aula. Essa representação de autonomia facilita o acirra-
mento de tecnologias de subjetivação por parte dos gestores e do governo, pois atua na 
molecularidade da política, demandando o olhar atento para as condições de produção 
de cada uma das estratégias implementadas. 

Por último, verificamos no ambiente pesquisado o acirramento do fenômeno 
intitulado por Antônio Nóvoa (2009) como transbordamento da escola, tanto na fala 
dos docentes quanto nas práticas. O governo e a sociedade têm colocado para a escola 
uma série de funções e obrigações que extrapolam seu papel de instituição do conhe-
cimento e de cooperação para a construção da cidadania para a vida e para o trabalho. 
Inúmeros problemas externos têm invadido também o interior da escola ampliando a 
sensação de insegurança e a violência subjetiva, objetiva e simbólica. A solução, porém, 
que tem sido atribuída à escola, independe apenas desta instituição, pois, como diz 
Magalhães (2013), as questões de violência subjetiva e objetiva dependem da minimi-
zação da violência simbólica, que estão enraizadas na sociedade e na sua atual liquidez.
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Criminalidade e Violência: apontamentos 
sobre a seletividade penal e o direito Penal no 

Estado democrático de direito
José de Assis Santiago Neto1

a violência travestida faz seu trottoir
 em anúncios luminosos, lâminas de barbear

 armas de brinquedo, medo de brincar
 a violência travestida faz seu trottoir

no vídeo, idiotice intergaláctica
na mídia, na moda, nas farmácias

no quarto de dormir, na sala de jantar
a morte anda tão viva, a vida anda pra trás
é a livre iniciativa, igualdade aos desiguais

na hora de dormir, na sala de estar
a violência travestida faz seu trottoir

(Humberto Gessinger – A Violência Travestida faz seu trottoir)

Muito se discute sobre a violência e a criminalidade através da mídia, o medo 
do crime nos é transmitido por antenas durante todo o dia e em tempo real. A solução 
dada é sempre a mesma, mais direito penal, criando novos crimes, aumentando as 
penas e recrudescendo cada vez mais o sistema punitivo. Mas até que ponto o Direi-
to Penal poderia ser utilizado como solução para os problemas de violência e para o 
aumento da criminalidade? Essa questão não é respondida pela mídia, aliás, pouco 
importa a ela sua resposta, eis que vende o medo e a criminalidade como produto de 
consumo para a população desavisada. tentaremos tratar Dessas questões é tentare-
mos tratar no presente ensaio.

A mídia, através da venda do crime como produto de consumo, vende “no pa-
cote” o medo à população, que, sem perceber consome um discurso que levará a um 
sistema penal perverso no qual toda a liberdade conquistada através de lutas travadas 
nos últimos séculos está sendo colocada em risco. Zaffaroni (2007, p. 34) mostra que 
o poder punitivo se coloca sobre a perversão gerada pelo medo. A punição do outro e a 
criação de novos inimigos, sempre pautados por serem diferentes dos que se intitulam 
“cidadãos”, coloca o Direito Penal à serviço da seletividade social (ZAFFARONI, 2007, 
p. 69).

O aumento dos episódios de violência, ou sua crescente visualização 
nas últimas décadas no Brasil, fez com que o noticiário sobre a violên-
cia migrasse dos seus tradicionais redutos editoriais e jornais especia-
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lizados em crimes, e ganhasse destaque, de maneira generalizada, em 
todos os meios de comunicação. (PASTANA, 2003, p. 73).

O discurso do medo vem quase sempre acompanhado de perigosos discursos 
punitivistas, como, por exemplo, a redução da menoridade penal, o aumento de penas 
e, até, da adoção da pena de morte. Quase todos estes discursos se tratam de medidas 
impossíveis de serem adotadas no atual e vigente ordenamento constitucional, eis que 
violariam aos princípios constitucionais sensíveis e, por isso, não poderiam ser adota-
dos.

Enquanto elabora-se um criminoso absolutamente demonizado, justi-
ficando a redução da responsabilidade penal, a introdução dos institu-
tos da prisão perpétua e da pena de morte, e barrando, pela via mais 
simplista e espetacular que toda e qualquer discussão séria sobre a re-
forma do Código Penal, nós cidadãos, convivemos diariamente com os 
sintomas destrutivos do medo incutido em nossas mentes. (PASTANA, 
2003, p. 112).

Porém, o que não se percebe que o discurso de impunidade é falacioso, nunca 
se prendeu tanto no Brasil, sendo que atualmente a população carcerária no País é de 
aproximadamente 750 mil detentos, aumentando assustadoramente nos últimos vinte 
anos. Como se verifica no gráfico 1 abaixo:

Gráfico 1 - Evolução dos Presos dezembro 2005/2009

Fonte: Censo penitenciário  

Verifica-se que nos últimos anos a população carcerária vem aumentando, sen-
do que em 2009 ultrapassamos 450 mil detentos e atualmente mais de 750 mil pessoas 
cumprem penas restritivas de liberdade em nosso País. Vê-se que o bordão “ninguém 
é preso no Brasil”, repetido aos quatro cantos pela mídia, não corresponde à verdade.

Porém, tais números são ainda mais assustadores se comparados com o perfil 
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dos presos. A grande maioria daqueles que estão encarcerados possuem entre 18 e 29 
anos de idade e ensino fundamental incompleto. Ou seja, são jovens oriundos das clas-
ses miseráveis. São punidos durante toda a vida, inicialmente pelo completo abandono 
do Estado, que é incapaz de cumprir com os direitos sociais básicos e de implementar 
à todos os direitos fundamentais prometidos em nossa Constituição (art. 5º - 7º), não 
lhes fornecendo condições mínimas de existência digna, porém sendo implacável em 
apresentar-lhes o Direito Penal.

Gráfico 3 - Faixa Etária

 

1 Os dados referem-se apenasà população carcerária custodiada no sistema penitenciário. Estão excluídos do gráfi-
co os presos em unidades policiais.
2 O somatório dos indicadores constantes no gráfico acima não coincidem com o total de presos custodiados no 
sistema penitenciário de 2008 e 2009. Essa divergência decorre de inconsistências no preenchimentos dos dados 
pelas Unidades da Federação.

 Fonte: Censo penitenciário  

Gráfico 4 - Escolaridade

1 Os dados referem-se apenasà população carcerária custodiada no sistema penitenciário. Estão excluídos do gráfi-
co os presos em unidades policiais.
2 O somatório dos indicadores constantes no gráfico acima não coincidem com o total de presos custodiados no 
sistema penitenciário de 2008 e 2009. Essa divergência decorre de inconsistências no preenchimentos dos dados 
pelas Unidades da Federação.
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Vê-se que o Direito Penal é cada vez mais aplicado, mas mal aplicado e para 
punir aqueles que são esquecidos pelo Estado, que deixa de implementar políticas bá-
sicas, principalmente de acesso a direitos fundamentais, mas o Estado de Polícia não 
esquece dos esquecidos sociais.

A extrema seletividade do poder punitivo é uma característica estru-
tural, ou seja, ela pode ser atenuada, mas não suprimida. Por isso, a 
questão penal é o campo preferido das propulsões do Estado de Polícia, 
pois é o muro mais frágil de todo Estado de Direito. Quanto mais habi-
litações o poder punitivo tiver nas legislações, maior será o campo de 
arbítrio seletivo das agências de criminalização secundária e menores 
poderão ser os controles e contenções do poder jurídico a seu respeito. 
(ZAFFARONI, 2007. p. 170).

Loüic Wacquant (2003) demonstra em sua obra Punir os Pobres: a nova ges-
tão da miséria nos Estados Unidos, que o Direito Penal vem cada vez mais sendo utili-
zado como mecanismo de controle social. Apesar de o autor citado trabalhar no cenário 
do movimento de lei e ordem de Nova Iorque, demonstrando que o dito movimento 
não passou de enganação, sendo utilizado como mecanismo de punição da miséria e 
não de redução efetiva da violência, podemos traçar um paralelo com o atual momento 
vivenciado no Brasil. Eis que o discurso midiático de aumento de violência vem acom-
panhado do discurso de proliferação de crimes e adoção de penas ainda mais duras, 
como foi o caso da lei dos crimes hediondos, que pode ser usado como maior represen-
tante de tal movimento.

Verifica-se, pela leitura dos gráficos que no Brasil se pune muito e muito mal. 
Temos uma vasta clientela do poder punitivo previamente determinada, formada por 
homens, jovens (18 a 29 anos) e de baixa instrução (ensino fundamental incompleto). 
De tais dados, se pode extrair que tais pessoas, representantes da maior parte do sis-
tema carcerário brasileiro, são oriundas das classes menos favorecidas, pobres. Assim 
sendo, é o Direito Penal utilizado como instrumento de criminalização e punição da 
miséria. Trocamos as senzalas e os navios negreiros pelas prisões e viaturas policiais.

A mídia cria a dicotomia entre pessoas de bem contra o inimigo criminoso, 
identificada através de estereótipos, os iguais contra os diferentes. (ZAFFARONI, 
2012, p. 218). 

O que não se percebe é que o Direito Penal e, principalmente a pena, não atua 
antes do crime, mas apenas depois que o mesmo ocorreu. Assim, o Direito Penal não 
tem como função a redução do crime e nem da criminalidade. Não se percebe que o 
Direito Penal é forjado sob a forma da violência, para punir um ato de violência prati-
cado pelo indivíduo o Estado (formado pelo povo, portanto por todos indivíduos) usa 
de violência para punir, o mal pelo mal, a violência pela violência em sua mais pura 
conotação.

O discurso do medo não permite que se perceba que o Direito Penal não é capaz 
de dar a tranquilidade necessária à eliminação do medo. Pedem mais Direito Penal 
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quando mais criminalizações somente trarão mais insegurança. Trata-se de um pro-
blema difícil de ser resolvido, mas que não terá sua solução pelo Direito Penal.

A agência judicial penal carece do poder necessário para produzir a 
grande mudança social que a consecução do objetivo mediato ou utó-
pico de usa estratégia exigiria (a abolição do sistema penal) e, conse-
quentemente, a única coisa que deve fazer é o que está ao seu alcance, 
ou seja, reduzir progressivamente sua própria violência seletiva e ar-
bitrária, com vistas a uma atitude aberta ou “inacabada”. (ZAFFARO-
NI, 2001, p. 268).

Vê-se o problema da violência e da criminalidade, que geram tanto medo na 
incauta população, não se resolve com o Direito Penal, trata-se de remédio ineficaz 
para a doença, cujos efeitos colaterais são ainda mais severos e aumentam ainda mais 
o mal causado. Assim, como proposto por Baratta (2002, p. 207), citando Radbruch 
“a melhor reforma do direito penal seria a de substituí-lo, não por um direito penal 
melhor, mas por qualquer coisa melhor que o direito penal”.

Qualquer outra solução, principalmente as que envolvam maior abrangência do 
sistema punitivo-penal é mero argumento retórico para um inimigo imaginário, criado 
ao estereótipo do diferente, do miserável, que incomoda aos olhos daqueles que se 
julgam “cidadãos-padrão”, punindo-se mais uma vez aqueles que não tiveram oportu-
nidades do Estado e somente foram lembrados pelo braço punitivo do mesmo Estado.

Assim, conclui-se que qualquer reforma penal que se queira ser traduzida por 
um Direito Penal sob o enfoque do Estado Democrático de Direito deve passar pela 
revisão dos crimes e das penas, visando uma menor incidência penal. Deixando aos 
demais ramos do Direito a tutela dos bens jurídicos que não sejam dignos da tutela pe-
nal e reservando ao Direito Penal apenas as condutas que forem realmente relevantes. 
Fora isso, a violência penal continuará travestida e fazendo seu trottoir.
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        sistema Penitenciário Brasileiro e 
        princípio da dignidade da pessoa humana: 

        o caso da aPaC de santa Luzia/Mg e 
          possibilidades de eficiência de inclusão social1 

Fernando Horta Tavares2

1 Introdução
A presente pesquisa teve como objetivo o Estudo do “Método Apac” como 

contribuição eficaz à ressocializacão àqueles apenados em situações do cometimen-
to de crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Trabalhou como questões 
norteadoras as situações críticas ao sistema prisional brasileiro e a tensão frente ao 
Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, tendo como metodologia 
utilizada o da pesquisa sintética – haverá um estudo do caso da Apac de Santa Luzia/
MG – e a pesquisa documental, a partir da coleta dos dados, tendo em vista os desdo-
bramentos da investigação. Quanto à planificação da pesquisa elegeu-se como univer-
so pesquisado, na sede da Apac mencionada, a população de detentos atendidos pela 
assistência judiciária que já vinham sendo prestadas pela Faculdade Mineira de Direi-
to, sob a supervisão da coordenação de Extensão, cujo titular era, à época, o professor 
responsável por esta pesquisa. 

Para a realização da pesquisa foram utilizados livros, artigos, revistas, docu-
mentos jurídicos e documentos eletrônicos mas, principalmente, o acompanhamento 
pari passu do trabalho de assistência jurídica que a Faculdade Mineira de Direito já 
prestava junto à Apac de Santa Luzia, colhendo dados concretos da vivência daqueles 
que estão cumprindo sua pena, e as perspectivas processuais de alterações no tempo 
de cumprimento de pena.

Por fim, como resultados, desafios e perspetivas da pesquisa apontou-se a recu-
perabilidade do preso segundo o lema: todo Homem é maior que sua culpa.

2 A eficácia e efetividade do princípio constitucional da 
   dignidade da pessoa humana na perspectiva do sistema APAC

Matar o criminoso e salvar o homem. (Mário Ottoboni).

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – teve sua pri-

 ViOLÊnCia E 
CriMinaLidadE

 dEMOCraCia E
Cidadania

Este artigo é resultado da pesquisa realizada com as alunas Carolina Figueiredo de Moura e Ludmila 
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meira sede fundada em 1972 no município de São José dos Campos – São Paulo. A 
Apac é uma entidade civil de direito privado, adquirindo em 1974, personalidade ju-
rídica própria. É reconhecida como utilidade pública pela Fraternidade Brasileira de 
Assistência aos Condenados – FBAC.

O método Apac foi idealizado pelo advogado paulista Mário Ottoboni e um gru-
po de voluntários cristãos, frente às constantes rebeliões e revoltas dos presos do Pre-
sídio Humaitá na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 

“Amando o Próximo, Amarás a Cristo”3 significado dado à sigla Apac atrelado 
a Pastoral Carcerária definindo o trabalho desenvolvido. O método Apac – hoje com 
o significado, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – é desenvolvido 
com o intuito de devolver o recuperando ao convívio social (recuperar o condenado, 
proteger a sociedade, socorrer a vítima e promover a justiça); usa dos termos amor e 
confiança fatores básicos de recuperação, uma metodologia de recuperação de presos 
e de defesa da sociedade.

Este método dispensa a presença dos órgãos policiais dentro do presídio, mui-
tas vezes despreparados e mal-formados, que relembram ao preso sua condição de 
marginalizado. Ressalta-se que no ano de 1974, ainda vigorava a primeira versão dos 
Códigos Penal e Processo Penal, nos quais ainda não havia previsão da triplicidade de 
regimes e progressão de pena entre eles, razão pela qual todos os primeiros presos en-
volvidos na primeira experiência da Apac no Presídio Humaitá estavam encarcerados 
em tempo integral, o que corresponderia, nos dias de hoje, ao regime fechado.

O método Apac se inspira no princípio da dignidade da pessoa humana e na 
convicção de que todo ser humano é “recuperável”, pois “todo homem é maior que a 
sua culpa”.  A construção das Apac difere de tudo o que se conhece até o presente mo-
mento do sistema prisional tradicional, pois rompe com a ideia de que o preso deve ser 
banido do contato social e familiar.  

A estrutura da Apac é divida por regimes e adaptadas às necessidades espe-
ciais. Cada ambiente, reservado à higiene pessoal, é de uso individual, “respeitando a 
integridade física de cada recuperando”4. Há um espaço reflexão, reservado para mo-
mentos de aprendizados, uma forma de punir o recuperando quando este perturbar a 
ordem interna do método, além de restaurante, oficinas de trabalho artesanal – neste 
espaço o recuperando ganha por produção –, área para plantação, e lazer. 

3 A APAC de Santa Luzia/MG
Em maio de 2000, um grupo de voluntários cristãos da congregação dos Irmãos 

Maristas, da Arquidiocese de Belo Horizonte, através da Pastoral Carcerária, da PUC 
Minas e da então Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, órgão da então Secreta-
ria de Estado de Justiça e Direitos Humanos iniciaram uma parceria visando discutir 
a criação de uma instituição para condenados pela Justiça, dentro da concepção do 

MONTEIRO, Igor de Matos. 
Entrevista realizada em visita à Apac de Santa Luzia, dia 8 jun. 2011.
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método Apac, na região metropolitana de Belo Horizonte. A partir dessa intenção foi 
constituído um grupo de trabalho, visando à elaboração de um projeto sócio-educativo 
e arquitetônico baseado no método APAC, que se inspira no princípio da dignidade 
da pessoa humana e na convicção de que todo ser humano é “recuperável”, pois “todo 
homem é maior que a sua culpa”. Em 2006, concretiza-se a Apac de Santa Luzia.

A Apac de Santa Luzia é sui generis. É a única unidade prisional, no mundo, a 
ser construída especificamente para a implementação do método Apac. A construção 
difere de tudo o que se conhece até o presente momento do sistema prisional tradicio-
nal, pois rompe com a idéia de que o preso deve ser banido do contato social e familiar.  
A Apac de Santa Luzia foi inaugurada oficialmente em 25 de maio de 2006 e começou 
a receber recuperandos em agosto do mesmo ano. 

4 Método e funcionamento do modelo APAC
A partir dos elementos que compõem o “método Apac” a sanção penal é propí-

cia para eliminar os fatores criminais e possibilitar a reforma do criminoso, vez que, a 
visão sob a prática delituosa para a Apac resulta de fatores internos e externos, de des-
vios de conduta e personalidade, mas ao mesmo tempo de influências e necessidades 
do meio em que vive o recuperando.

No entanto, a tarefa punitiva-ressocializadora ataca o que alimentaria o crime: 
a personalidade individual do condenado, a estrutura familiar e comunitária em que 
vive e a marginalização econômico-social que sofre. 

O método desenvolvido pela Apac apresenta determinadas vantagens, como o 
respeito à família e à individualidade dos recuperandos; respeito mútuo entre os re-
cuperandos; laborterapia artesanal; alfabetização obrigatória; alojamento igual para 
todos; ausência de rebeliões e atos de violência; formação profissionalizante; partici-
pação da comunidade através dos voluntários; preferência para que o preso cumpra 
pena na sua terra natal ou onde reside sua família; aulas de valorização humana; ad-
ministração participativa, diretoria da Apac e Conselho de Sinceridade e Solidariedade 
(CSS) formado por recuperandos; menor índice de reincidência; e admissão de preso 
estagiário de outro presídio para assimilar o método Apac.

As diferenças entre um sistema prisional comum e um sistema apaqueana faz 
com que a percepção inicial do recuperando desenvolvida no método Apac leve-o à 
declinação para com o crime. No método Apac o preso é recuperando – e não detento, 
prisioneiro ou algo similar –, meio pelo qual é mantida a individualidade, além de 
oferecer três regimes penais (fechado, semi-aberto e aberto) em um único estabeleci-
mento prisional. 

Não há rotatividade e presença constantes de policiais ou guardas penitenci-
ários, a guarda e organização do estabelecimento penitenciário são internas entre os 
recuperandos, ou seja, são os recuperandos os guardiões das chaves e ordem do es-
tabelecimento no que tange à sua própria liberdade. O meio desenvolvido pela Apac 
pode ser caracterizado como a constituição de um espaço cuja função de reclusão não é 
pautada pela busca de isolamento absoluto ou exclusão entre presos e sociedade. 
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Com isso, ao transferir o papel de administração dos estabelecimentos penais 
do Estado para a sociedade, essa medida, altera uma das premissas estruturais do es-
paço prisional moderno – o de um rigoroso isolamento do preso – e abrem possi-
bilidades para um cotidiano marcado por procedimentos mais flexíveis, inclusivos e 
receptivos aos presos, vez que a dinâmica que se preza, é a que os recuperandos são 
responsável pelo encaminhamento da instituição.

Sob a ótica dos recuperandos, em vista de um Sistema Penitenciário comum e 
o método Apac, os recuperandos se consideram respeitados, “aqui preserva-se o Ho-
mem, o caráter, não o erro, ter dignidade de vivência. O método desenvolvido é um 
meio, não recupera ninguém, ele oferece condições para reflexões, e ai sim, obter a 
ressocialização e inclusão social”5. 

O método implantado trabalha a questão da religião como ponto importante, 
filosofia laica, em que o recuperando escolhe seus ideais: “reconhecer Deus, não roubar 
e só amar”. Método amar o próximo, reconhecer que somos passiveis de errar, pro-
duzir novos frutos. Objetivando uma percepção de diferenciação ao sistema comum, 
“o método Apac é muito bom mesmo para aquele que não quer mudar. No sistema 
comum a família revolta, o preso não é valorizado, a família passa por humilhação 
começando a querer deixar de ir visitar. O sistema comum não tem a visão que eles são 
recuperandos”6.

Além do incentivo à participação ativa de cada preso na rotina prisional, a Apac 
toma como princípio fundamental para a ressocialização a aproximação entre a insti-
tuição e os familiares de cada preso. Assim, estes são convidados a frequentar o estabe-
lecimento durante diversos eventos e palestras, além dos dias já previstos para visitas. 

Além da inexistência de casos de violência entre presos, a Apac apresenta nú-
meros reveladores de uma posição privilegiada no cenário nacional, e que não seguem 
uma visão de total desconfiança do preso e a expectativa da prevalência do comporta-
mento anormal, geralmente associado à ideia da delinquência. Ao contrário, refletem 
uma nova postura de investimento na capacidade de cada detento de assumir respon-
sabilidades e ações construtivas ao longo de seu período de reclusão; reveladores da 
possibilidade de se unir a teoria à incidência prática do princípio da dignidade da pes-
soa humana, pela possível demonstração da eficiência do método de ressocialização 
desenvolvido pela Apac, resultando em um perfeito atendimento ao vértice constitu-
cional e contribui para a dimininuicao do deficit da população carcerária.

O método Apac evidencia o objetivo da ressocialização aplicando como base pi-
lar o princípio da dignidade da pessoa humana, pois é através deste, que o recuperando 
começa a perceber que o convívio pacífico em sociedade é muito mais prazeroso do que 
uma sequência de delitos danosos, tanto para o seu íntimo, como para sua família e 
comunidade social. 

Portanto, aos pontos positivos atribuídos pelo método Apac, mostra-se que é 
através da valorização do recuperando (condenado), que o meio mais adequado para 

Entrevista realizada em visita à Apac de Santa Luzia, dia 8 jun. 2011.
Ibidem

5

6
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se conseguir atingir a doença criminal, é trabalhar o universo humano, com respeito, 
sabedoria e, principalmente, dignidade, tornando-se eficaz na reinserção do recupe-
rando a sociedade e eliminando índices de reincidência criminal.

5 Considerações finais
Diante de todo o contexto apresentado por pesquisa, permite-se concluir que o 

princípio da dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano, irrenunciável, visto como um alicerce da ressocialização do detento. 
Passando-se a análise da pena, em um Estado democrático de direito, tem-se que esta 
deixa de ser meramente punitiva/retributiva, visando a ressocialização do delinquen-
te, bem como a reparação do dano sofrido pela vítima e a prevenção do delito.

Para que ocorra a ressocialização é preciso que haja uma transformação social, 
econômica, cultural e política, do contrário, os esforços do Estado para a realização de 
uma política criminal digna e humanizadora se decaíram, se tornando uma afronta à 
Constituição e à própria dignidade humana. Contudo, a ressocialização é o meio pelo 
qual se possibilita a inclusão social definitiva do apenado, passando da visão da pena 
como um caráter repressivo e de tratamento, para a um projeto de tratamento social 
que garanta a inclusão do réu na sociedade, evitando-se a reincidência.

Como resposta ao nosso sistema penitenciário, a saída foi apresentada através 
da efetivação do método Apac. Neste método, o ato da sanção deve ter uma correspon-
dência na ressocialização daquele recuperando, transformando-o apto para um novo 
convívio em sociedade, aplicando como base pilar o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

Neste aspecto, é importante frisar que, instituições como a Pontifícia Universi-
dade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), ordena um projeto socioeducativo e ar-
quitetônico, cujo município escolhido foi de Santa Luzia/MG. As atividades do Centro 
de Reintegração Social (CRS) na Apac de Santa Luzia, representado pelo Núcleo de 
Direitos Humanos da PROEX, articulam ações com a finalidade de construir estraté-
gias que possibilitem o desenvolvimento de práticas de ensino, pesquisa e extensão de 
caráter inter e multidisciplinar, que contribuem pra a formação profissional, humana, 
solidária e cidadã dos seus docentes e discentes. 

Além disso, trabalha em prol da consolidação efetiva do Projeto Apac junta-
mente com os recuperandos, suas famílias e a comunidade. Feitas estas exposições, 
conclui-se que o sistema carcerário posto em prática pelo Estado, deve ser revisto des-
de o seu alicerce, não constituindo somente garantias, mas aplicando-as na prática, 
como o modelo adotado pelo método Apac.

Por fim, ao trabalhar o universo humano, com respeito, sabedoria e, principal-
mente, dignidade, torna eficaz a reinserção do preso à sociedade, eliminando índices 
de reincidência criminal.
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     Trajetórias juvenis, religião e criminalidade 
no Morro do Papagaio em Belo Horizonte: 

uma análise etnográfica
 

Vera Maria Passos1

Wanderley Dias2

Resumo
Minha pesquisa em andamento para o Doutorado em Ciências Sociais da PU-

C-Minas envolve a religião dos jovens de 15 a 24 anos, moradores do Morro do Papa-
gaio ou Aglomerado Santa Lúcia, favela da região centro-sul em Belo Horizonte e sua 
relação com a criminalidade. O objetivo é compreender o impacto que a participação 
desses jovens em grupos religiosos teria sobre o não envolvimento com práticas cri-
minosas, a que estão sujeitos por habitarem um território violento. Por estarem mais 
expostos às ações de redes criminosas que coabitam o mesmo espaço onde vivem os 
jovens do Morro, estudar suas trajetórias focando a religião como uma espécie de pro-
teção, na medida em que evitaria sua entrada ou permanência no mundo do crime, tor-
na-se importante campo de investigação nas Ciências Sociais. A proposta de trabalhar 
com o tema da juventude relacionando-o com a religião e a criminalidade partiu de 
um interesse em buscar alternativas para jovens moradores desse aglomerado urbano, 
envolvidos direta ou indiretamente com o tráfico de drogas. O problema de pesquisa 
é entender se a participação desses jovens em grupos religiosos interfere na entrada, 
permanência ou saída do mundo do crime, restrito aqui ao tráfico de drogas, a que são 
obrigados a conviver, pelo local de moradia coincidente com a ponta desse mercado 
ilegal que os utiliza como mão de obra barata e de fácil reposição. A ideia principal 
é a de que a socialização de jovens participantes de grupos religiosos disputa com a 
socialização fora desses grupos, promovida pelos traficantes de drogas. Para discutir 
teoricamente esse problema entra em cena a literatura acadêmica trazendo o jovem 
enquanto categoria sociológica e a religião como norteadora do comportamento juve-
nil, trabalhando a interface da juventude com a criminalidade. A metodologia escolhi-
da envolve entrevistas com análise de conteúdo, observação participante e ainda não 
há resultados conclusivos.

Palavras-chave: Juventude. Religião. Criminalidade. Aglomerado urbano.

Os jovens moradores das favelas, por sua proximidade com as redes de crimina-

Doutoranda em Ciências Sociais pela PUC Minas. 
Mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo.

1

2



124  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

lidade ficam mais expostos ao risco de serem atraídos para carreiras criminosas, como 
aponta Oliveira (2008). Esse autor fala de um processo que ele chama de “juveniliza-
ção da criminalidade”, onde as atividades criminosas se cruzam com os circuitos de 
sociabilidade juvenis. As redes de distribuição de drogas influenciam a vida social nas 
favelas e favoreceram o surgimento de gangues e quadrilhas cujos integrantes atual-
mente são em grande parte jovens, muitas vezes menores de idade. Assim, a etapa mais 
arriscada do comércio ilícito, que é a distribuição final, acaba sendo feita por esses jo-
vens pobres moradores da favela. São eles que morrem, sendo facilmente substituídos, 
enquanto os grandes comerciantes e intermediários ficam ocultos, já que as linhas de 
comando da cadeia produtiva estão fora dessas áreas. A violência urbana problematiza 
uma ordem social específica que reconhece um padrão de sociabilidade que Machado 
(2010) chama de sociabilidade violenta, caracterizada pela transformação da força co-
mo meio de obtenção de interesses no próprio princípio regulador das relações sociais. 
É, portanto, um conjunto de práticas sociais e não de ações individuais, onde as formas 
de interação constituem-se em técnicas de submissão baseadas no reconhecimento do 
desequilíbrio de forças. Machado (2010) comenta ainda que a segregação espacial, es-
pelho da desigualdade social, concentrou nas favelas essa ponta do tráfico internacio-
nal relacionada ao comércio a retalho para consumo final, aumentando o risco para os 
jovens nesses territórios e redefinindo sua imagem pública. 

Em sua tese de doutorado, Malvasi (2012) fala que esses jovens de baixa ren-
da são colocados pelo comércio de droga em pontos estratégicos onde fica fácil tanto 
para o consumidor quanto para a polícia localizá-los. Aí se combinam as relações de 
vizinhança com ações policiais e de assistência governamental. Os jovens são dessa 
maneira identificados ao mesmo tempo como as maiores vítimas e como os autores 
de violência, o que leva o imaginário social a localizar o crime nesses locais. Esses 
jovens compartilham múltiplos significados em territórios comuns que eventualmente 
incluem o crime. Então Malvasi (2012) usa a palavra crime tanto como sinônimo de 
ambiente de mercado baseado no tráfico de drogas quanto em seus vários significados 
como campo de poder referente a uma ética e conduta prescrita aos criminosos, uma 
maneira de sobreviver, um universo simbólico compartilhado por pessoas que parti-
cipam dessas atividades, vivenciando a sociabilidade violenta referida por Machado 
(2010).

Entretanto, Alba Zaluar (2012) fala que tanto os conceitos de sociabilidade vio-
lenta de Machado (2010) quanto o do ethos guerreiro desenvolvido por ela em vários 
de seus trabalhos teriam muito em comum por se referirem a práticas sociais que mo-
dificam as formas de pensar e agir dos jovens envolvidos no tráfico de drogas no Brasil. 
Alba conclui que, ao abordar o crime do ponto de vista das relações sociais, teremos ne-
cessariamente que considerar em primeiro lugar a sociabilidade, independente do no-
me que seja dado a ela. Minha hipótese é a de que a socialização dos jovens feita pelos 
traficantes de drogas, seja pela sociabilidade violenta ou pelo ethos guerreiro, estaria 
competindo com a socialização feita nos grupos religiosos, que supostamente evitaria 
que os jovens construíssem trajetórias que os levassem a carreiras criminosas, já que 
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seriam introjetados valores éticos e morais incompatíveis com aqueles disseminados 
no mundo do crime. As redes de sociabilidade dos jovens que moram em locais como 
o morro do Papagaio acabam cruzando com esse mundo do crime, entendido aqui da 
mesma maneira como Gabriel Feltran explicitou em sua tese de doutorado, como uma 
“expressão que designa o conjunto de códigos sociais, sociabilidades, relações objeti-
vas e discursivas que se estabelecem, prioritariamente no âmbito local, em torno dos 
negócios ilícitos do narcotráfico, dos roubos, assaltos e furtos”. (FELTRAN, 2008:31). 
Essas relações foram estudadas por ele sempre do ponto de vista da perspectiva dos 
jovens da periferia de São Paulo participantes de sua pesquisa de campo. Esse enten-
dimento vai significar que a criminalidade refere-se tanto a um ambiente propício ao 
crime quanto ao lugar onde se desenvolve a socialização dos jovens que habitam esses 
locais. Como também observou Malvasi (2012), que juntamente com Feltran (2008) 
desenvolve trabalhos sobre o mundo do crime e sua relação com jovens das periferias 
de São Paulo, o crime está inscrito na vida desses jovens dadas às condições de po-
breza, violência e riscos característicos desses locais. Utilizei o mesmo entendimento 
porque o território da minha pesquisa assemelha-se aos locais descritos por Feltran 
(2008) e Malvasi (2012), mas concentrei minha atenção nos jovens participantes de 
grupos religiosos e suas relações com uma parte específica do mundo do crime rela-
cionada ao tráfico de drogas, enfocando na compreensão da interação da juventude 
com esse tipo de criminalidade e como a religião afeta essa relação, discussão essa feita 
até aqui com base nos estudos encontrados no levantamento bibliográfico oriundo da 
literatura sociológica. 

Um destes estudos, o de Cláudio Beato Filho e outros (2001), desperta meu inte-
resse por trazer dados de Belo Horizonte, cidade da minha pesquisa, onde apresentam 
uma análise espacial dos homicídios registrados pela PMMG (Polícia Militar de Minas 
Gerais) de 1995 a 1999 revelando que quase todas as regiões que apresentaram um ris-
co maior de homicídios estão concentradas em favelas de Belo Horizonte. Entretanto, 
por existirem na época 85 favelas na cidade e apenas 10 regiões apresentaram esse ris-
co, os autores da pesquisa concluíram que não são as condições socioeconômicas dos 
habitantes destes locais as responsáveis pelos conglomerados de homicídios, mas sim 
o fato dessas regiões serem assoladas pelo tráfico e violência associada ao comércio de 
drogas ali existente. Para Beato Filho (2001), esse resultado encontra respaldo em uma 
literatura de análise da violência e criminalidade que enfatiza o incremento dos homi-
cídios à violência associada ao mercado de drogas, como encontrado em Zaluar (1988). 
A variedade sistêmica da violência associada ao tráfico de drogas implica em guerras 
por territórios entre traficantes rivais e agressões e homicídios cometidos no interior 
da hierarquia dos vendedores de droga como forma de reforço dos códigos normativos 
(aqui eles seguem as regras dos criminosos e não as da sociedade). Segundo os autores, 
este tipo de violência decorre de não haver formas legais de resolução de conflitos entre 
traficantes e usuários, daí muitos estudos ressaltarem que, mais do que o uso, “é a ven-
da de drogas que está associada aos homicídios”. (BEATO FILHO et al, 2001, p. 1165). 
Devido a essa constante encontrada nos resultados das pesquisas é que fiz a opção por 
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delimitar o crime especificamente relacionado ao tráfico de drogas, especialmente na 
ponta do comércio ilegal localizado nas favelas e que atinge fortemente o segmento 
juvenil caracterizado no meu estudo. 

Para buscar entender se a participação dos jovens moradores do Morro do Pa-
pagaio em grupos religiosos interfere na construção de carreiras criminosas há que se 
discutir a interface Juventude/Religião. As lacunas nesse conhecimento não diminuem 
a relevância do assunto, como demonstram os resultados das entrevistas com 3.501 
jovens de 15 a 24 anos de uma pesquisa nacional, o “Perfil da Juventude Brasileira”, 
organizada por Abramo e Branco (2005), onde no tocante aos espaços de participação 
dos jovens, a participação em grupos religiosos bate de longe qualquer outro tipo de 
participação social, seja ela em clubes esportivos, movimentos, entidades, associações 
ou partidos políticos. Novaes (2005), ao analisar a referida pesquisa, chama a atenção 
para o enfoque que os jovens deram para ir à igreja ou culto, que simplesmente seria 
a coisa que eles mais gostam de fazer, além de destacarem que o temor a Deus seria o 
valor mais importante numa sociedade ideal. Ela levanta a hipótese de que as insegu-
ranças do mundo moderno, onde os jovens ficam vulneráveis em um cenário violento 
e com dificuldades de inserção social poderia levar a um recrudescimento dos valores 
religiosos, trazendo a fé como fator de agregação social. (NOVAES, 2005, p. 282).  A 
autora comenta ainda que ao fazer parte de grupos religiosos, muitos jovens acabam 
atuando no espaço público, onde motivados por valores e pertencimentos religiosos, 
vão militar em sindicatos, associações, movimentos e partidos políticos. (NOVAES, 
2005, p. 289). Pude constatar essa atuação na trajetória de um jovem que entrevistei 
na minha pesquisa de mestrado, Marcelinho Aro, apresentador de um programa da TV 
Horizonte na época, o “Vai na Fé”  (DIAS, 2010, p. 110), que participava ativamente do 
grupo de jovens que foi objeto do meu estudo como um dos seus principais coordena-
dores e tendo passado por mandato de vereador, hoje é deputado federal. A história de 
Marcelo é interessante porque vai mostrar, bem como também na trajetória de outros 
jovens, que a atividade intensa e o reconhecimento dentro do grupo, ancorado por 
valores religiosos, vai fazer com que ele busque ampliar seus espaços de atuação, para 
disseminar esses mesmos valores cultuados dentro do grupo, o que o leva à participa-
ção política. Outra pesquisa, intitulada “Religião, cultura e política entre a juventude 
de Minas Gerais”, analisada por Perez, Tavares e Camurça (2009), aponta que ir à 
igreja ou ao culto com a participação em grupos e atividades religiosas é para muitos 
dos jovens entrevistados o elemento fundamental de sua sociabilidade. Os vínculos e 
laços que se estabelecem extrapolam as relações da comunidade para além dos espaços 
físicos da igreja e dos cultos, o que amplia as possibilidades dos jovens de participa-
ção social ancorada na experiência religiosa. Também a pesquisa de Fernanda Ribeiro 
(2012), que teve como tema o abandono de atos ilícitos por meio da conversão religiosa 
em uma favela carioca, relata que diversas ações de prevenção à violência e recupera-
ção e reabilitação de pessoas envolvidas com o crime são desenvolvidas por igrejas, já 
que as lideranças religiosas muitas vezes suprem a ausência de políticas públicas efi-
cazes, principalmente nos territórios de favelas. A igreja ou templo se torna assim um 
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espaço de sociabilidade e segurança, já que a favela é um território carente de oportu-
nidades que convive com a presença do tráfico de drogas, que passa a ser alternativa de 
trabalho para os jovens. Aí a igreja aparece como um lugar seguro, formando um grupo 
que promove apoio social, aliando o trabalho religioso a outras atividades que visam 
o bem-estar da comunidade e acaba funcionando como fator de prevenção ao crime. 

Para constatar se a religião realmente funciona como uma maneira de impedir 
a entrada ou permanência no mundo do crime é que estou desenvolvendo a pesquisa 
de campo que fornecerá dados para análise dessa influência na vida dos jovens mora-
dores do Morro do Papagaio, o que redundará na minha tese do Doutorado.
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         a dignidade da pessoa humana no direito à moradia: 
a interdisciplinaridade na efetivação da 

concessão de uso especial para fins de moradia
Cristiano de Melo Bastos1

Resumo
A presente pesquisa pretende apresentar, analisar e questionar os núcleos de 

prática jurídica como fomentadores da extensão universitária. O artigo tem como obje-
tivo demonstrar a importância dos núcleos de prática jurídica nas faculdades de direito 
e o desenvolvimento de um trabalho trans e interdisciplinar de educação em direitos 
humanos no intuito de conseguir a concessão de uso especial para fins de moradia 
com e para as famílias do Bairro Vera Cruz, em Belo Horizonte/MG, tendo por base a 
Medida Provisória 2220/01.

Palavras-chaves: Acesso à Justiça. Assistência jurídica. Extensão universitária.

1 Introdução
Aproximadamente 300 (trezentas) famílias de baixa renda ocupam, há mais 50 

(cinquenta) anos, para fins de moradia, 44 (quarenta e quatro) lotes pertencentes ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, localizados em alguns pontos do Bairro e 
que estão sendo molestados em sua posse, pois, a autarquia federal pretende que os 
ocupantes dos imóveis de sua propriedade comprem o bem, por meio de celebração 
de contratos de compra e venda, intermediados pela Caixa Econômica Federal. No 
entanto, a comunidade noticia sérios problemas na condução das negociações, princi-
palmente pelo fato de a maioria ser pobre e não ter condições de arcar com os valores 
de mercado.

Assim, o Serviço de Assistência Judiciária da PUC/Minas e o Núcleo de Direitos 
Humanos e Inclusão, da PUC Minas, elaboraram e foi aprovado um projeto de exten-
são interdisciplinar intitulado “A dignidade da pessoa humana no direito à moradia: 
a interdisciplinaridade na efetivação da Concessão de Uso Especial para fins de Mora-
dia”, que implementa a tão sonhada prática jurídica coletiva.  

O Projeto apresenta como proposta assegurar o direito a moradia das famílias 
de 44 lotes no bairro Vera Cruz. O diagnóstico da situação problema começa citando 
a legislação que fundamenta o direito a moradia, diagnóstico realizado junto a comu-
nidade e os motivos que justificam a continuidade e ampliação das ações do Projeto. 

Professor de Direito Processual Civil e Prática Forense pela PUC Minas, em Belo Horizonte/MG, Uni-
dade São Gabriel e Coração Eucarístico. Mestre em Direito Processual Constitucional pela Universidade 
de Ribeirão Preto e especialista em Direito Processual, pela PUC Minas, Campus Poços de Caldas (MG), 
advogado. 

1
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Neste contexto, ensino, pesquisa e extensão são os pilares do projeto. A exten-
são é assimilada como prestação de serviços e instrumento político-social. Pode desen-
cadear nos seus atores consciência dos problemas, a demanda de organização para o 
seu enfrentamento e mobilização para a sua superação, fortalecendo a cidadania. E as 
soluções são buscadas com as comunidades beneficiárias e seus parceiros, respeitado o 
âmbito próprio de cada segmento: Serviço Social, Direito e Arquitetura e Urbanismo. 

As mudanças nos cursos jurídicos do Brasil devem estar carregadas de uma am-
pla visão social, pois a atualização de instrumentos para enfrentar os novos problemas 
da sociedade é a tônica das mesmas. 

Para a PUC Minas, a Extensão Universitária representa:

a inserção no contexto socioeconômico, na política e na cultura do país. 
A ação educacional além-muros possibilita que mais pessoas apren-
dam o valor da igualdade, liberdade, autonomia, pluralidade, solida-
riedade e justiça, princípios adotados pela PUC Minas e refletidos nos 
seus projetos e programas extensionistas. De acordo com o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), a Extensão é 
essencial para a construção e transferência do conhecimento produzi-
do nas universidades, além de propiciar avaliações dos impactos das 
atividades científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento lo-
cal, regional e nacional.2

Os dados fáticos reais estimulam os alunos a buscar soluções para problemas 
jurídico-sociais existentes, fora de uma visão individualista e ultratecnicista.

Os elementos de intercâmbio com outros saberes e a presença de realidades 
empíricas nos diversos contextos socioculturais, nos quais os aprendizados possam 
ocorrer, deverão ser enfatizados, pois, possuem um potencial qualitativo bastante ani-
mador. Despertar os sentidos de cidadania e justiça, porém, são processos tão difíceis, 
quanto necessários e urgentes.

Por fim, a singularidade do  projeto é que ele transborda o limiar do escritório, 
para espraiar-se em parcerias com o movimento social e entidades de assessoria po-
pular. Estabelece, ainda, parcerias com setores do Poder Público, Ministério Público 
Federal, por meio da Procuradoria da República em Minas Gerais. 

 
2 Objetivos 

Contribuir, de forma efetiva, na aplicabilidade da Concessão de Uso Especial 
para fins de Moradia com, aproximadamente, 300 famílias em situação de vulnerabi-
lidade social do Bairro Vera Cruz e garantir o Direito Constitucional Fundamental à 
moradia, articulando uma intervenção dos Cursos de Direito, Arquitetura e Urbanismo 
e Serviço Social da PUC Minas.

Desenvolver a capacidade de análise e articulação de uma equipe com forma-

Apresentação institucional PROEX. Disponível em: <http://www.pucminas.br/proex/index_padrao.
php>. Acesso em: 29 de dez. 2013.
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ções múltiplas e consolidar, por meio dos trabalhos, o Direito à moradia, aliada a uma 
postura reflexiva e crítica que dimensione o processo educativo e reconstrutivo do ho-
mem, que vise planejar a ação educativa voltada para o humanismo.

Efetiva formação do graduando da PUC/Minas, em diferentes dimensões, nota-
damente, no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes em situações de 
aprendizagem, conduzidas no ambiente profissional sob a responsabilidade da equipe 
envolvida no projeto. As atividades devem, doravante, serem vistas como fomentado-
ras da pesquisa, da extensão, enriquecendo sobremaneira o ensino. Cumprir um papel 
pedagógico e social.

3 Metodologia
A metodologia de trabalho proposta fundamenta-se nos princípios da transdis-

ciplinaridade, autogestão e no empoderamento da comunidade. 
A autogestão e o empoderamento são dois processos articulados e simultâneos, 

ou seja, ao mesmo tempo em que são os objetivos principais da proposta instituinte, 
eles são também os próprios meios para realizá-los. O empoderamento consiste em 
que as próprias comunidades adquiriram ou readquiram um pensamento e um voca-
bulário próprio. Significa os sujeitos participando dos processos de decisão que afetam 
suas vidas, produzindo um saber, um conhecimento de suas necessidades, de suas de-
mandas, de seus problemas, de suas condições de vida, que os oriente nas tomadas 
de decisão. Mas não pode haver um saber sem uma organização; não pode haver uma 
organização sem um saber. Eles são concomitantes, ao mesmo tempo em que tudo o 
que descobrirem no processo de empoderamento será auto-organizado. 

4 Resultados esperados e obtidos
Atender as 300 (trezentas) famílias de baixa renda que ocupam, há mais de 50 

(cinquenta) anos, para fins de moradia, 44 (quarenta e quatro) lotes pertencentes ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, localizados em alguns pontos do Bairro 
Vera Cruz, Belo Horizonte/MG. 

Efetividade e garantia ao Direito Fundamental à moradia para as 300 famí-
lias em situação de vulnerabilidade social que se enquadram na Medida Provisória 
2220/01.

Realizar um trabalho inter e transdisciplinar de educação em direitos humanos 
com as famílias do Bairro Vera Cruz que vivem nos lotes de propriedade do INSS, con-
tribuindo para que adquiram o direito à moradia, tendo por base a Medida Provisória 
2220/01.

A aplicabilidade da concessão de uso especial para fins de moradia para os mo-
radores do Bairro Vera Cruz, em Belo Horizonte/MG, como garantia e efetividade no 
direito fundamental à moradia. Este direito é considerado como um direito humano. 
No entanto, há direitos infraconstitucionais dos moradores como o direito à posse e a 
regularização fundiária.

Contribuição para o desenvolvimento de consciências críticas e participativas 
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nas tarefas de construção da cidadania e efetivação dos Direitos Humanos, como forma 
de eficácia e autonomia nas lutas sociais por Justiça. 
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Questões sobre desafios hermenêuticos: 
o feminismo como prática de vida1 

Magda Guadalupe dos Santos2

Yasminn Barbosa3

1 Introdução
O presente trabalho é fruto de um longo processo de análises desenvolvidas 

na última década na PUCMINAS. No ano de 2014, novos integrantes de um projeto 
FIP2014/2015 puderam dar ao tema específica dimensão dialógica, sempre mais agu-
çada, viabilizando modos diferenciados de pensar um mesmo tópico discursivo, qual 
seja, o feminismo como prática de vida, nos modelos pedagógicos e acadêmicos, bem 
como na sua dimensão prática. De fato, a interlocução é o que acentua a contradição 
das experiências particularizadas que põem em cena tendências epistemológicas dis-
tintas e a possibilidade de coexistência de várias intenções como critério de separação 
e de união das diferenças. Seja porque cada participante do grupo tem um olhar dife-
renciado sobre o mundo, e, pois, sobre o tema do feminismo como prática de vida, 
seja porque, pelos múltiplos olhares sobre a realidade, uma concepção de mundo mais 
ampla se projeta.

Nesse sentido, o polimorfismo temático, encontrado pela disposição dialógica 
dos componentes do grupo, resulta num melhor aguçamento da pesquisa, para além 
de qualquer pretensão monológica, da parte de seus integrantes, de se encerrar nos 
limites de uma consciência autocentrada. O tema pesquisado pressupõe uma forma e 
uma metodologia impossível de se fechar em si mesma, pois se volta a contemplar e a 
problematizar práticas de vida que devem ser trazidas para os horizontes acadêmicos 
e novamente retornar ao real, no intento de justificá-lo de forma possível e coerente. 

Diante das desigualdades sociais, sobretudo de desigualdades de gênero e de 
formas estáticas de leituras do mundo, é preciso sempre vasculhar a história e suas 

Este trabalho foi apresentado por ocasião do IX Seminário de Pesquisa e Extensão. PROEX PUC 
Minas, 2014. Trata-se de síntese de alguns aspectos relevantes de pesquisa desenvolvida há alguns anos, 
especialmente, no Programa FIP/PUC Minas sob o mesmo título do presente artigo, Novos desafios 
hermenêuticos: o feminismo como prática de vida. Atualmente são integrantes do Projeto de 
Pesquisa FIP, além de sua coordenadora, dois bolsistas de Pesquisas, Othávio Bambino Ribeiro Silva 
(Departamento de Filosofia-IFTDJ) e Yasminn Barbosa (Faculdade de Direito. FMD). Quando do IX 
Seminário da PROEX, no GT sobre Desigualdades Sociais, a graduanda Yasminn Barbosa  pôde também 
apresentar-se como debatedora, demonstrando a acuidade de seu trabalho sob a perspectiva de alguns 
tópicos de análise desenvolvidos na constância de sua participação na pesquisa. Alguns de seus argu-
mentos se integram a este texto, tornando-a coautora do projeto e de seu desenvolvimento atual.
Professora Dra. do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Integrante do GPFEM (Grupo e Pesquisa 
Feminista). Coordenadora do Grupo de Estudos sobre Simone de Beauvoir, do Grupo de Pesquisa FIP 
com o tema que dá nome a esse trabalho. 
Graduanda em Direito. Integrante do Grupo de Estudos sobre Simone de Beauvoir e do Grupo de Pes-
quisa GPFEM. Bolsista de Pesquisa FIP 2014/2015. 
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realizações, o direito e suas determinações, a filosofia e suas especulações. Essa é a 
intenção do grupo de pesquisa e, por meio da premissa da isonomia de direitos entre 
os gêneros, que, por sua vez, nos remete à problematização das desigualdades sociais e 
políticas, é preciso sempre buscar meios de pesquisar, analisar e interpretar os proces-
sos de exclusão e as formas de reeducação no mundo no qual nos inserimos.

Tal intenção é própria do projeto de pesquisa FIP/PUC Minas, cujo fruto inicial 
foi o debate no IX Seminário de Pesquisa e Extensão, organizado pela PROEX PUC 
Minas, em setembro de 2014, seguido desta publicação. Tanto a apresentação, quanto 
este texto se realizam a várias mãos, por todos os integrantes do grupo de pesquisa 
FIP/PUC Minas, e sob a condição dialógica das relações entre pensar, agir e reinter-
pretar dados, fatos e vicissitudes que perpassam a nossa existência. Para tanto, níveis 
específicos de leitura passam a integrar a metodologia de pesquisa e sua apresentação.

2 Ponto de partida histórico-conceitual
Ao se afirmar que as desigualdades sociais se ligam historicamente às desigual-

dades econômicas, à concentração de renda nas mãos de uma minoria, o problema se 
reflete e pode ser analisado de várias perspectivas. Da ótica acadêmica, o problema das 
diferenças ou das desigualdades de gêneros sempre foi uma questão polêmica e mesmo 
um mote a ser continuamente perseguido tematicamente.

Vale inicialmente observar que o gênero, aqui tomado como ponto de relevo, 
se sustenta por um conjunto de representações ideais e valorativas que se vinculam 
ou não ao sexo biológico. O gênero é identificado por um conjunto de manifestações 
simbólicas e que pressupõem direitos e dignidade. E, como bem se sabe, tais mani-
festações se têm realçado histórica e socialmente de forma distinta entre mulheres e 
homens. Como o nosso referencial teórico-metodológico advém da filosofia, pensar a 
desigualdade social e em especial a/as desigualdade/s de gênero pressupõe reler a tra-
dição filosófica sob a ótica de alguns princípios como igualdade e diferença, identida-
de e alteridade. Para tanto, alguns nomes da história da filosofia devem ser chamados 
em consideração.

Com efeito, as bases epistemológicas que a história da filosofia nos oferece para 
reler a própria história da cultura são bases tanto conceituais, paradigmáticas, quanto 
críticas. Ao mesmo tempo em que a filosofia nos lança de forma conceitual na com-
preensão da estrutura da realidade, no aprofundamento de categorias e de valores, 
ela também nos oferece uma fonte de possibilidades críticas de reexame dos próprios 
conceitos e de suas bases axiológicas ou valorativas. Nesse sentido, ao longo de nos-
sas pesquisas, sempre procuramos tomar como pressuposto metodológico correntes 
ou princípios filosóficos que pudessem nos ajudar a problematizar, tanto conceitual, 
quanto historicamente, a realidade em que vivemos como seres corpóreos, sexuados e 
sexualizados, integrados a um gênero como mulheres ou como homens.

3 A abordagem epistemológica da filosofia
Em termos epistemológicos, ou seja, em termos de bases criteriosas de susten-
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tação de análises, temos tentado referendar as pesquisas tomando como apoio alguns 
princípios e críticas filosóficas. Nomes e pensamentos, métodos e tópicos discursivos 
de relevo nos levaram a proceder a uma interlocução específica entre três filósofos, a 
saber, Simone de Beauvoir (1908-1986), Jacques Derrida (1930-2004) e Judith Butler 
(1956). Cada um deles é trazido à pesquisa para a garantia de validade filosófica de 
investigações e análises. Sobre tais bases filosóficas temos desenvolvido projetos de 
pesquisa em que se investigam: 
a) as diferenças entre os sexos e as bases de desigualdades em que tais diferenças se 

situam, por meio das obras de Simone de Beauvoir, em especial O Segundo Sexo 
(1949) e Por uma Moral da Ambiguidade (1947); 

b) a desconstrução do gênero e novas bases axiológicas e discursivas de tratamento 
das diferenças sexuais e político-sociais, por meio das obras de Judith Butler, em 
especial em Gender Trouble (1990) e Undoing Gender (2004);

c) a desconstrução de suportes teóricos da filosofia em geral, proposta por Jacques 
Derrida, em função de leituras de textos que significam leituras da realidade, enten-
dendo-se que as formações culturais e intelectuais humanas deveriam sofrer uma 
reinterpretação como elemento importante de distinto conhecimento, levando-se 
sempre em consideração novas possibilidades discursivas e interpretativas; 

d) por fim, especificamente, o lugar que o feminismo alcança em tais bases interpre-
tativas.

Questões que sempre se apresentam em nossas pesquisas, seja de forma direta 
ou indireta, podem ser formuladas assim: poderia o feminismo ser tomado como um 
tópico filosófico dentro de projetos de pesquisa de uma Pontifícia Universidade Ca-
tólica? Atinge ele um lugar de liberdade conceitual, para se sustentar em projetos de 
pesquisa acadêmicos? As correntes filosóficas de que nos servimos podem nos ajudar 
a sustentar na Universidade e, em especial, na PUCMINAS e na vida, um discurso 
feminista? 

Beauvoir, Derrida e Butler auxiliam a repensar as bases conceituais em que se 
ergue a tradição filosófica que sempre alimentou paradigmas muito estanques e es-
sencialistas de compreensão da relação entre o eu e o outro. Em termos conceituais, o 
eu, o próprio, o uno, o sujeito da história, sempre foram tomados como paradigma de 
valor. O outro, o diferente, o desigual, o objeto manuseado pela história foram assumi-
dos sob a pauta do desvio. Essa leitura dualista do mundo se fez de forma sexualizada 
e hierarquizada e as relações de igualdade e de diferença, de identidade e alteridade 
sempre foram tomadas sob pautas bastante estagnadas e estereotipadas. A distância 
entre homens e mulheres, assim como entre o masculino e o feminino da cultura, foi se 
promovendo como uma distância ontológica, política, social e, sobretudo, discursiva. 
Sobre tais condições tanto conceituais, quanto reais, novas interlocuções se constituem 
temporalmente.

Na desconstrução dos padrões tradicionais de leituras da história, desvios e 
diferenças podem ser tomados como necessários, urgentes, possíveis, tanto moral, 
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quanto conceitualmente. Ou seja, o que Beauvoir, Derrida e Butler nos possibilitam, 
enquanto marcos teóricos filosóficos, é a visualização de novas possibilidades inter-
pretativas, pelas quais o diferente, o outro, podem ser repensados em bases de valor 
moral, ético, social e político, sem se dissolverem na mesmidade imposta pela cultura.

4 Nível dialógico e normativo
Na expectativa de possíveis resultados da pesquisa, temos em mente buscar, em 

nossos referenciais teóricos, a relação dialógica que nos subsidia e que deve sempre se 
voltar para um mundo mais aberto e sempre disposto a se reconstruir. Trabalhar com 
desigualdades conceituais e axiológicas é o mesmo que lidar com desigualdades sociais 
e de gênero?

Nessa nova fase de questionamentos, a atualidade dos temas se configura. Co-
mo pensar, por exemplo, na validade atual de alguns paradigmas próprios de meados 
do século XX, como os de Simone de Beauvoir, que estão claramente especificados nas 
pontuações de Yasminn Barbosa, originária da Faculdade de Direito, de um lugar em 
que direitos e obrigações se realçam como postulados de investigação e de normati-
zação? É justamente por isso que, enquanto pesquisadora, seu discurso é de contínua 
interpelação de específicas exigências normativas? Entre elas, se seria possível tomar 
os modelos interpretativos de Beauvoir, utilizados em meados do século XX, e trazê-los 
para analisar, por exemplo, leis atuais, tal como a Lei 11.340/2006, nomeada de Lei 
Maria da Penha, na qual se evidencia ainda a fragilidade histórica da mulher, vítima 
de violências e abusos?

Simone de Beauvoir escreve em O Segundo Sexo, que ao longo da história da 
cultura, o que se evidencia é uma dicotomia muito explícita entre os sexos. Em suas 
análises, nessa obra de 1949 que se tornou emblemática para a história do feminis-
mo no século XX, se problematizam privilégios e dissimetrias. Beauvoir ironicamente 
aponta que o homem é visto como o sujeito, o absoluto; enquanto a mulher é vista co-
mo o Outro da cultura. Nas relações de gênero, que Beauvoir chama de relações de se-
xo, ao longo da história uma possível relativização valorativa nunca ocorreu. Mulheres 
e homens foram distanciados entre si por uma leitura estanque de certo determinismo 
biológico, sem vias de interlocução interpretativa ou valorativa culturalmente.

Tais questões nos remetem à temporalidade e tempestividade da Lei 
11.340/2006. A Lei Maria da Penha é, certamente, uma lei bem nova e recente em 
nosso país, criada justamente para “coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher”. A pergunta que nos invade sempre é: seria possível tomar ainda os 
paradigmas do século XX para se interpretar os motivos pelos quais essa lei teve que 
ser criada em 2006, mantendo-se como importante meio para possibilitar a vida das 
mulheres sem violência? A questão da reciprocidade e de uma moral da ambiguidade, 
tal como propõe Simone de Beauvoir, estariam ali ainda presentes nas preocupações 
implícitas em tal lei? Ou seja, homens e mulheres são sujeito e objeto um em relação ao 
outro, dotados de poucas bases simétricas mesmo no século XXI?

Todas essas questões, que merecem um longo e profundo estudo, encontram 
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lugar em nossas propostas dialógicas, sempre em busca de questionamentos e de inte-
resse em conhecer outras formas de interpretação do problema da desigualdade social 
e, especificamente, da violência contra a mulher, e da violência contra a tematização do 
gênero como um dos problemas cruciais do mundo em que vivemos. 

Temos como pressuposto de vida e de teorias que o feminismo se acentua como 
modelo desconstrutivo de bases de violência e de poder, aguçando a nossa capacidade 
crítica de repensar formas viáveis de convivência harmoniosa na vida.
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doutrina social da igreja Católica 
e a questão social situada no fim do século XIX

Jefferson Pinto Batista1

Este artigo apresentado ao IX Seminário de Extensão Universitária no Fórum 
Temático “Desigualdades Sociais” origina-se de um diálogo sobre a perspectiva social 
de mudança e conquista de direitos sociais causados a partir da Doutrina Social da 
Igreja Católica: O resgate histórico da questão social a partir da influência da Igreja Ca-
tólica através de sua tradição, missão caridosa e das encíclicas promulgadas a partir do 
século XIX. Neste contexto foi instaurada a Doutrina Social da Igreja Católica – DSIC 
frente a “Questão Social”. 

A “Questão Social” instaurada no final do século XIX, tratava do contexto social 
e da condição de vida precária dos operários das fábricas e o crescimento do número 
de pessoas na faixa de pobreza, o que era atribuído ao crescente processo de industria-
lização, causado pela Revolução Industrial, e pela falta de garantia dos  direitos sociais 
a estes operários e as pessoas pobres.

Vieira (1977) destaca que para uma compreensão adequada, devemos situar es-
se evento no contexto histórico do século XIX, na qual a Igreja sentiu-se interpelada 
pela condição do proletariado europeu. Faz-se então necessário o conhecimento das 
bases filosóficas do pensamento católico para entendermos esta Questão Social, pois, 
o ato de ajudar o próximo, corrigir ou prevenir os males sociais e levar os homens a 
construir seu próprio bem-estar, existe desde o aparecimento dos seres humanos sobre 
a Terra. 

Van Gestel (1956) compreende a missão da igreja nesta conjuntura a partir de 
Santo Agostinho, que diz: “a igreja nos tem trazido tantas e preciosas vantagens (...) a 
maior delas é promover o bem-estar na vida eterna”. Buscava-se ainda no conceito de 
caridade, o principio de que os cristãos ricos deveriam ajudar os pobres. (Leão XIII, 
Immortale Dei, 1885).

Gestel (1956) relata  a importância dos documentos da Igreja Católica neste 
contexto social, que principia na Bíblia Sagrada. Além disto, o magistério papal e os 
doutores da fé, tais como Santo Agostinho e São Tomas de Aquino tiveram grandes 
contribuições no tratamento desta Questão Social. Para versar de forma doutrinária, 
destacando o ensino social católico e o magistério pontifício, utilizavam-se dos concei-
tos de dignidade humana transcendente, destino eterno da pessoa humana, a unidade 
de gênero, a unidade da família, os deveres recíprocos dos esposos, pais e dos filhos 
que faziam parte destes ensinamentos e a mútua responsabilidade entre patrões e ope-
rários. 

Mestre em Ciências da Religião – Tema: “Doutrina Social da Igreja Católica e os fundamentos do Serviço 
Social” pela PUC Minas. Vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social – 6ª Região/Minas 
Gerais. Professor visitante da disciplina Seminários em Economia Social e Solidária do Departamento de 
Economia do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas.
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Elíade (1996) fala sobre a essência do homem enquanto ser religioso. Uma aná-
lise a respeito da valorização do tempo histórico em que o próprio tempo deixa de ser 
cíclico acontece através do cristianismo.  Nas religiões arcaicas, existe a renovação do 
“cosmo”, através de rituais que repetem o ato da criação. A partir daí passa a ser linear 
já que os acontecimentos se passam dentro de uma história irreversível. É no tempo 
ordinário que se desenrola a existência humana, porém, isso acontece graças ao tempo 
sagrado. (ELIADE, 1996, p. 79). Entendendo-se essa missão arrogada da Igreja Católi-
ca, destaca-se o escolástico São Tomás de Aquino. Frade dominicano nascido em uma 
família nobre na cidade de Aquino na Itália, no século XIII, período conhecido como 
Baixa Idade Média (séc. XIII a XV), é considerado, até hoje, o grande sintetizador do 
pensamento cristão da Idade Média, caracterizadas pelo problema da relação entre a 
fé e a razão. (Josaphat, 2002 e Tarso, 1963, p. 46). 

Aguiar (2011) considera que a escolástica foi a principal corrente filosófica sur-
gida na Idade Média, sendo constituída pelas doutrinas teológico-filosóficas dominan-
tes na época. Caracterizou-se, sobretudo, pela tentativa de relacionar razão e fé, dile-
ma resolvido pelo entendimento da dependência do pensamento filosófico à teologia 
cristã. A filosofia árabe, a judaica e a cristã, acrescidas do aristotelismo foram as suas 
grandes fontes e seu esplendor. Constituíram o ambiente teórico da fundação das uni-
versidades medievais. 

São Tomas de Aquino recuperou o pensamento original de Aristóteles e fez as 
devidas adaptações à visão cristã, criando um corpo de conhecimentos conhecido co-
mo tomismo. Esse conhecimento foi reconhecido oficialmente pela Igreja Católica. Foi 
canonizado em 1323 e proclamado Doutor da Igreja em 1567.  Ele fundamentou os 
posicionamentos doutrinários, morais e político da Igreja frente ao enfrentamento dos 
problemas sociais (Josaphat, 2002 e Tarso, 1963, p.48-64). 

São Tomas de Aquino é reconhecido como um dos maiores pensadores da his-
tória, após o advento do Cristianismo. Ele relacionou em sua filosofia a razão aris-
totélica com a fé cristã. Entende-se nesta época a partir de Tomas, que a filosofia foi 
fundada no exercício da razão humana, e a teologia na revelação divina, como duas 
ciências independentes, mas que tinham como ponto em comum a existência de Deus. 
Em suas reflexões colocou questões como as relações entre Deus e o mundo, entre fé 
e ciência, entre teologia e filosofia e entre conhecimento e realidade. Seu pensamento 
teve inegável importância no campo teológico, filosófico e político-social através dos 
tempos. (Aguiar, 2011, p. 55-80)

Aguiar (2011) relata que sobre o Homem, enquanto pessoa humana,  São To-
más de Aquino o definiu como um ser distinto de qualquer outro, por ter a capacidade 
de raciocinar e por ser dotado de inteligência. Significa o que há de mais perfeito em to-
do o universo em termos físico e espiritual. Por ser racional, o Homem é capaz de fazer 
escolhas, de dominar o saber e de ter vontade. Sua racionalidade é a manifestação da 
sua perfeição espiritual. Estes aspectos manifestam, segundo Alfonso Rubio que “cada 
ser humano, justamente pelo seu caráter pessoal, é único, insubstituível, irrepetível e 
merecedor de todo respeito.



140  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

A dimensão da transcendência (Deus) faz com que a pessoa não se 
prenda a um isolamento, mas a se realizar plenamente abrindo-se aos 
outros. “Para que o homem não se empobreça nem se atrofie dentro de 
sua autopossessão e de sua autoafirmação, tem que estender as mãos 
para as coisas que o rodeiam. (SCHMAUS, 1960, p. 287).

Segundo a doutrina cristã em Deus reside o aspecto mais fundamental da pes-
soa. O poder de dialogar com Deus através da Revelação. Deus estabelece uma relação 
dialógica com o ser humano. Alfonso Rubio (1989), afirma que “só o ser humano pode 
falar com Deus e aceitar a sua proposta. A orientação para Deus é a dimensão mais 
íntima e radical de toda criatura”. (RUBIO, 1989, p. 66-67). 

A dimensão racional da pessoa humana tem como consequência o princípio 
da consciência do eu e da liberdade ante a moralidade, evidências da sua inteligência. 
Sendo que essa liberdade buscará sempre a virtude, o bem e a Deus. Em suma, a ra-
cionalidade humana é aquilo que faz o homem a imagem de Deus. Através da sua ca-
pacidade intelectiva, ele se transforma em criador de desenvolvimento e de progresso, 
manifestando assim a sua dimensão de “ser social”, inerente a sua natureza. (Aguiar, 
2011, p. 60).

No que diz respeito ao contexto social e referindo-se à organização da socieda-
de, São Tomás de Aquino defendia que a natureza de todas as coisas é completamen-
te desvinculada do poder humano. Relacionando-se com o poder divino não se pode 
mudar a natureza dos acontecimentos inerentes à ordem social, porque ela também é 
resultado da vontade Divina. (Vieira, 1977, p. 76).

A sociedade é tida como uma união do humano com o objetivo de efetuar o bem 
comum o que subordina moralmente a pessoa, porque todo o ser humano necessita 
dela participar para se realizar plenamente. Ele entendia que só na sociedade seria 
possível desenvolver as qualidades da pessoa enquanto um ser social temente a Deus e 
trabalhador, pois é através do corpo social que se realiza a perfeição máxima da espécie 
humana. (Aguiar, 2011, p. 58-60).

A partir dessas referências pode-se discutir o homem como responsável pelos 
seus atos e pela sua vida miserável a luz da revelação divina. Na moral da Doutrina 
social da Igreja Católica - DSIC é o aspecto em que o homem deve viver em harmonia. 

As encíclicas eclesiásticas, cartas escritas pelos bispos para seus diocesanos, 
tratavam de questões importantes e pertinentes a Igreja e eram publicadas pelo su-
mo Pontífice, o Papa. A Igreja Católica inaugura a preocupação com a Questão So-
cial, quando o Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1981, promulga a encíclica Rerum 
novarum.  Essa demonstrou o pensar no social debatendo as condições das classes 
trabalhadoras.

É com toda a confiança que Nós abordamos este assunto, e em toda a 
plenitude do Nosso direito; porque a questão de que se trata é de tal 
natureza, que, se não apelamos para a religião e para a Igreja, é im-
possível encontrar-lhe uma solução eficaz. Ora, como é principalmente 
a Nós que estão confiadas a salvaguarda da religião e a dispensação 
do que é do domínio da Igreja, calarmo-nos seria aos olhos de todos 
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trair o Nosso dever. Certamente uma questão desta gravidade deman-
da ainda de outros a sua parte de actividade e de esforços; isto é, dos 
governantes, dos senhores e dos ricos, e dos próprios operários, de cuja 
sorte se trata. Mas, o que Nós afirmamos sem hesitação, é a inanidade 
da sua acção fora da Igreja. E a Igreja, efectivamente, que haure no 
Evangelho doutrinas capazes de pôr termo ao conflito ou ao menos de 
o suavizar, expurgando-o de tudo o que ele tenha de severo e áspero; 
a Igreja, que se não contenta em esclarecer o espírito de seus ensinos, 
mas também se esforça em regular, de harmonia com eles a vida e os 
costumes de cada um; a Igreja, que, por uma multidão de instituições 
eminentemente benéficas, tende a melhorar a sorte das classes pobres; 
a Igreja, que quer e deseja ardentemente que todas as classes empre-
guem em comum as suas luzes e as suas forças para dar à questão 
operária a melhor solução possível; a Igreja, enfim, que julga que as 
leis e a autoridade pública devem levar a esta solução, sem dúvida com 
medida e com prudência, a sua parte do consenso. (Enciclica Rerum 
novarum)2

A hipótese que destaca-se com esta compreensão da Doutrina Social da Igreja 
Católica frente a “Questão Social” é o que este evento fomentou a época a preocupação 
com o que em tempos posteriores tornou-se a “Desigualdade Social” no mundo. Es-
sa igualdade social que a Igreja Católica apresenta com a DSIC, de que “todos somos 
iguais perante a Deus”, posta no contraditório da vida dos pobres e operários no final 
do século XIX, e que, a caridade e a forma de ação católica assistencialista promovia 
o imediatismo de “matar a fome” daquelas pessoas, porém, não se desenvolvia como 
uma fórmula de se acabar com a “Desigualdade Social”. 

Conclui-se com este artigo que o ser humano em sua essência cristã colaborou 
em sua ação caridosa com as pessoas menos favorecidas e que, a “Desigualdade So-
cial”, já surgia neste contexto desde a Idade Media, quando o homem buscava ajudar 
estas pessoas pobres. No entanto, o crescimento industrial do final do Século XIX fez 
com que a “Questão Social” afirmasse o crescimento desta “Desigualdade Social”, mes-
mo que esta não fosse uma vontade divina.

Encíclica Rerum novarum. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/leo_ xiii/encyclicals/
ocuments/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html>. Acesso em: 28 out. 2012.

2
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     Vivendo a extensão universitária no projeto
“PUC Mais idade: o idoso na universidade”

 
Camila Aparecida Silva1

Fábio Luciano Mota e Silva2

Yara Mendes Ferreira3

1 Introdução 
A extensão universitária passou por varias modificações em seus objetivos e 

conceito desde suas primeiras experiências por volta do ano de 1911\1917 e desde então 
vem ganhado espaço nas universidades brasileiras, pois exerce grande importância na 
formação acadêmica dos alunos, além de proporcionar um ganho para a sociedade que 
irá desfrutar desses projetos e assim disseminar conhecimento que segundo a Política 
de Extensão:

Novos sentidos foram conferidos às práticas de ensino, pesquisa e ex-
tensão,que passaram a ser compreendidas nãosomente como trans-
missão de conteúdos, mas comofruto do diálogo entre os diversos sabe-
res, oriundos tanto da sociedade como da universidade. (PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2006, p.7).

As principais propostas da extensão é proporcionar o desenvolvimento das pes-
soas; formar elos entre a universidade e a comunidade e permitir ao aluno atividades 
extraclasse que irá contribuir para sua formação acadêmica, pessoal e profissional. 

A extensão é vista como um meio de troca de conhecimento, e “a relação entre 
extensão e pesquisa favorece a criação e recriação de conhecimentos que podem con-
tribuir para a transformação da sociedade.” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADECATÓLI-
CA DE MINAS GERAIS, 2006, p.16). Assim é possível observar que tanto a universi-
dade quanto a sociedade ganha com a extensão universitária. 

O mundo esta envelhecendo e de acordo com dados da OMS até o ano de 2025 o 
Brasil será o sexto país mais envelhecido do mundo. Segundo Freitas citado por Rodri-
gues (2010) no ano de 2000, havia cerca de 14,1 milhões de idosos no país, e estima-se 
que deverá ultrapassar a marca de 33,4 milhões, no ano de 2025. A universidade aber-
ta foi desenvolvida para suprir a necessidades educacionais da chamada terceira idade 
e principalmente incorporar esses idosos na sociedade e de acordo com Paula: 

O objetivo desse programa é integrar a pessoa idosa na comunidade 
acadêmica; conscientizar a pessoa da terceira idade da importância de 

 dEMOCraCia E
Cidadania

Graduanda do 8º período do curso de Psicologia da PUC Minas campus Arcos. Bolsista de Extensão 20 
horas no projeto PUC Mais idade: o Idoso na Universidade.
Graduando do 8º período do curso de Psicologia da PUC Minas campus Arcos. Bolsista de Extensão 10 
horas no projeto PUC Mais idade: o Idoso na Universidade.
Professora da PUC Minas e coordenadora do projeto PUC Mais idade: o Idoso na Universidade.

1

2

3
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seu papel na sociedade como elemento gerador de “equilíbrio social”; 
possibilitar ao idoso aprofundar o conhecimento em alguma área de 
seu interesse e ao mesmo tempo trocar informações e experiências com 
os alunos que estão iniciando o curso superior, como forma de enrique-
cimento e valorização da vida. (PAULA ,2009, p. 15).

Pode-se afirmar que oprojeto PUC Mais Idade tem colaborado com a inserção 
do idoso na sociedade e na universidade, pois “este projeto vem propor, através da 
inserção do idoso na Universidade, estimular a promoção humana, facilitar a abertu-
ra a novas oportunidades e promover a interação social dos participantes”. (KÁLLAS, 
FERNANDES, PINTO, 2010, p.3).

O Projeto propõe trabalhar com oficinas de capacitação e artesanato, com o 
objetivo de melhorar a rede social de apoio dos idosos participantes, pois por meio das 
oficinas ministradas é possível que o idoso crie vínculos com os outros participantes, 
melhorando a autoestima e suas habilidades sociais.

Segundo o Estatuto do Idoso:“o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, 
lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição 
de idade” (BRASIL, 2003), visto dessa forma o Projeto tenta atender da melhor forma 
as particularidades que os idosos apresentam. E o projeto faz com que as pessoas se 
sintam úteis.

Zimerman (2000) vai dizer que por meio da estimulação o idoso vai ter uma 
melhor qualidade de vida, uma melhor aceitação e inserção familiar e social.  Acredita-
se que através das oficinas que acontecem no projeto PUC Mais idade, esta estimulação 
acontece. 

2  Metodologia e intervenção: vivendo o dia a dia do projeto
Para elaborar novos significados para a vida na idade avançada, a política de 

saúde destinada aos idosos precisa considerar aspectos como: capacidade funcional, 
necessidade de autonomia, cuidado e participação social. (VERAS, 2009)Nesse sen-
tido o projeto PUC Mais Idade:oidoso na universidade, desenvolve atividades que 
buscam contribuir com o desenvolvimento da autonomia, manutenção da capacidade 
funcional e com estimulo a participação social  do idoso.

O projeto contou com a participação direta de quatro discentes bolsistas, um 
bolsista de 20 horas e três com 10 horas os quais eram responsáveis pela execução 
das atividades propostas junto ao grupo de idosos.  Além desses bolsistas o projeto 
conta com a participação de alunos dos cursos de psicologia, enfermagem, direito e ad-
ministração. Todas as atividades propostas pelos alunos acontecem com a supervisão 
docente dos respectivos cursos.

Como a ideia éque à promoção da autonomia do cidadão, é algo que não pode 
ser ensinado, mas deve ser vivenciado no dia a dia. As atividades propostas estão base-
adas em oficinas de artesanato e momentos de reflexão e partilha, onde são trabalha-
dos temas direcionados para a terceira idade e temas contemporâneos, além de temas 
sugeridos pelos idosos.
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As oficinas de artesanato foram realizadas em dois dias na semana.  As ativida-
des realizadas na oficina são propostas pelos extensionistas, com nível de complexida-
de adequado visando contribuir na manutenção da autonomia e autoestima.

Através das oficinas de reflexão e de partilha busca-se a socialização e o debate 
de informações, através da participação no grupo espera-secriar um sentimento de 
pertencimento e contribuindo com o fortalecimento dos vínculos sociais. 

As avaliaçõesrealizadasbuscam adequar à programação planejada com as ex-
pectativas dos idosos e ao final de cada semestre é realizada umaavaliação geral,  afir-
mando com isso o caratê  participativo das atividades do Projeto.

3 Resultados
O projeto proporciona aos estudantes a realização de atividades de extensão e 

de integração com a comunidade, gerando vivencias e percepções que vão além dos 
conhecimentos aprendidos em sala de aula.

Em 2013 o projeto atendeu aproximadamente 48 idosos, destes mais de 90% 
são do sexo feminino, isso demonstra o fenômeno mundial que aponta para femini-
zação da velhice. Segundo Del (2011) esse fato se dá pela maiorexpectativa de vida da 
mulher,por ser menos exposta a situações de risco, ao consumo de bebidas alcoólicas 
e a outras drogas ilícitas e por se preocuparem mais com o aparecimento de doenças 
vulneráveis, fazendo com que esse grupo seja a maior demanda dos serviços de saúde.

Com relação às atividades do projeto que mais interessou aos participantes: 
76% disseram que o que mais lhe interessou foi as dinâmicas em grupo, para 96%as 
oficinas de artesanato e 76% foram as rodas de conversa Em relação ao que mudou 
nos participantes depois da participação no projeto: 80% dos participantes afirma es-
tá mais confiante, 96% descobriu que tem capacidade de aprender coisas novas, 68% 
aprendeu que precisa cuidar de si próprios e 64% aprendeu que têm direitos e deveres.
Em relação ao que motiva a participação no projeto: 96% afirma que o é interesse em 
aprender algo novo, 40% para ocupar do tempo livre e 28% para satisfazer a vontade 
da família.Em relação ao modo como o projeto contribui para a vida dos participantes: 
60% afirma que ajudou a reprogramar sua vida, 68% a fortalecer o vinculo social e para 
96% aumentou sua autoestima.

Quanto aos acadêmicos envolvidos podemos identificar como o projeto con-
tribui para a formação de um profissional humano, ético e sensível com a situação do 
idoso através das falas apresentas a seguir:

Particularmente aprendemos com eles e a nossa forma de enxergar 
foi profundamente enriquecida pela participação no projeto.  (Camila 
Silva. Extensionista do PUC Mais Idade.)

Ao participar do projeto apresentamos a dimensão acadêmica para 
eles, e em troca eles nos apresentam o saber que foi cuidadosamente 
tecido pela vida. (Fabio Santos. Extensionista do PUC Mais Idade)
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4 Considerações finais
Pensando no caminhar do projeto de extensão fica claro que as atividades bus-

cam atua na valorização dos idosos e na construção de vínculos duradouros entre os 
participantes, refletindo na melhora da qualidade de vida.

É importante destacar também que para os acadêmicos e docentes envolvido-
sem pesquisar e refletir sobre a terceira idade contribui para formar um profissional 
atento as demandas dessa população porrespeito, inclusão e o direito de continuar a 
participar da vida em sociedade. A participação também contribui para o aprendizado 
do trabalho em equipe, da interdisciplinaridade dos saberes e ao mesmo tempo de 
perceber os limites de atuação das áreas do conhecimento e a forma como todas con-
tribuem para o bem comum da sociedade.
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1 Introdução
O Brasil vivenciou nas duas últimas décadas profundas transformações econô-

micas e sociais. Além da estabilização e da maior abertura econômica, redefiniu-se o 
papel do Estado, ainda que o mesmo apresente relações conflituosas e contraditórias 
entre controle e gestão dos recursos públicos em um ambiente democrático. Nessa re-
alidade as demandas sociais ganham uma nova dimensão, principalmente em um país 
marcado por fortes desigualdades, que possuem determinantes históricos, regionais e 
interpessoais. A princípio a desigualdade se explica pela baixa capacidade de produção 
(escassez) ou pela incapacidade de distribuir. Nesse caso, em que o país é rico, mas 
apresenta fortes indicadores de concentração de renda, tem que se avaliar o quadro 
institucional e de que forma ele reproduz a injustiça, a exclusão e a vulnerabilidade 
social. A partir de determinado contexto, existe uma certa rigidez  na mobilidade social 
e as poucas oportunidades de mercado de trabalho que surgem não são aproveitadas 
pelos indivíduos. São esses que se encontram no que denominamos de grupos social-
mente vulneráveis.

A baixa capacidade de articulação e organização impedem que parcelas da so-
ciedade se beneficiem dos incrementos de renda e oportunidades sociais. Com baixo 
capital social, como construir alternativas para esses indivíduos? Duas opções não-ex-
cludentes se apresentam: a) do governo, a adoção de políticas públicas e assistências 
sociais que primam pelo binômio transferência de renda-capacitação; b) da sociedade 
(especificamente as universidades), a emergência das práticas de extensão. As univer-
sidades reconheceram que também podem contribuir nesse processo e que o saber 
produzido pela academia deve ser compartilhado mais ativamente com a comunidade, 
sejam idéias, processos ou tecnologias. Logo, o objetivo desse artigo é apresentar, atra-
vés da experiência do Projeto Vila Fátima, como a Universidade pode dialogar com a 
sociedade, estreitando as relações e os vínculos comunitários. Para tanto, o trabalho 
apresenta na próxima seção os conceitos de pobreza, desigualdade e vulnerabilidade 
social como os grandes problemas sociais; logo após, quais linhas de ação podem ser 
tomadas pelo Estado e o papel a ser desempenhado pela universidade. Como estudo 
de caso, analisar-se-á o Projeto Vila Fátima implantado em Ribeirão das Neves e na 
última seção são realizadas as devidas considerações.

Graduandos da PUC Minas e extensionistas do Núcleo do Trabalho da PROEX.1
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2 Vulnerabilidade Social: pobreza e desigualdade
O Brasil há muito é considerado um país de contrastes e fortes desigualdades. 

Apesar de possuir uma das maiores economias do mundo, uma parcela considerável 
da população não desfruta de uma condição de vida adequada, e muitas vezes, é pri-
vada de direitos básicos de sobrevivência, como saúde e educação, vivendo à margem 
da sociedade. Esse quadro demanda uma política mais incisiva por parte do governo e 
mesmo da sociedade, dado que não podemos conviver com indicadores sociais de pa-
íses mais atrasados. Logo, o combate à pobreza, desigualdade e vulnerabilidade social 
deveria ser a principal agenda dos governantes. O primeiro passo seria a compreensão 
desses fenômenos, seus fatores determinantes e posteriormente a definição dos instru-
mentos a serem utilizados. 

A pobreza não pode ser definida de forma única e universal, contudo, 
podemos afirmar que a pobreza refere-se a situações de carência em 
que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vi-
da condizente com as referências socialmente estabelecidas em cada 
contexto histórico. (BARROS; HENRIQUE E MENDONÇA, 2001, p. 2).

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2007), o termo vul-
nerabilidade social sucede outro conceito, o de exclusão social. Esse último passa a ser 
analisado a partir das transformações tecnológicas e mudanças estruturais ocorridas 
na Europa durante a revolução industrial, e que leva os indivíduos a perderem seu 
vínculo social (ruptura de pertencimento). Por sua vez, o termo vulnerabilidade social 
refere-se a

(...) situações intermediárias de risco localizadas entre situações extre-
mas de inclusão e exclusão, dando um sentido dinâmico para o estudo 
das desigualdades, a partir da identificação de zonas de vulnerabilida-
des que envolvem desde os setores que buscam uma melhor posição so-
cial, até os setores médios que lutam para manter seu padrão de inser-
ção e bem estar, ameaçados pela tendência a precarização do mercado 
de trabalho. Tudo isso em confronto com a estrutura de oportunidades 
existentes em cada país em um dado momento histórico. (MTE, 2007, 
p.  13).

A desigualdade social e econômica são fatores que afetam diariamente as pes-
soas que se encontram abaixo da linha de pobreza, dentre eles, a fome, o desemprego, 
os baixos salários, entre outros (CAMARGO, 2013). Segundo Barros, (2001, pg. 7 e 
17), o Brasil apresenta um dos maiores índices de desigualdade em comparação aos 
outros países, pois a remuneração das famílias é inferior ao mínimo necessário para 
atender demandas básicas. Na realidade, quando analisados os fatores determinantes 
da pobreza - escassez de recursos ou desigualdade – constata-se que o último é o prin-
cipal responsável pela pobreza no país.

Ainda que na última década tenha se reduzido a pobreza no Brasil, este número 
continua alto. A redução da pobreza para níveis aceitáveis depende da  combinação de 
políticas de crescimento econômico e políticas para reprimir a desigualdade, harmoni-
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zando a democracia com a atividade econômica e justiça social (BARROS, 2001, pág. 
24-26). Mas esta não é uma agenda exclusiva do governo se levarmos em conta o papel 
da Universidade.

3 Universidade e Extensão
A extensão universitária é um “... processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transforma-
dora entre universidade e sociedade” (Plano Nacional de Extensão, apud Política de 
Extensão Universitária da PUC Minas, 2006, pg. 17). Em outras palavras, é a demo-
cratização do conhecimento, que flui através dos canais estabelecidos entre a universi-
dade e a sociedade, numa relação de troca e aprendizado mútuo. É o espaço em que a 
universidade exerce e cumpre sua função social. 

Os primeiros documentos sobre extensão datam da década de 1920 na Uni-
versidade de São Paulo e foram se desenvolvendo de forma lenta e gradual em outras 
universidades. Os acontecimentos históricos tiveram uma estreita relação com o de-
senvolvimento da extensão. Porém, com a ditadura, a extensão sofreu um rompimento 
no seu desenvolvimento na sociedade e também uma perda relativa de autonomia. Só 
na década de 1990 que ela volta a se disseminar pelas universidades do país, tornando-
se parte da metodologia cotidiana das Instituições de Ensino Superior.  (FERNANDES; 
et al,  2006)

A extensão é uma modalidade importante dentro da Universidade, uma vez que 
ela une professores e alunos em um mesmo projeto voltado para a comunidade. Ela 
alia ensino e pesquisa voltados para a população.  A Política de Extensão Universitária 
estabelece que as atividades busquem “... a construção de um projeto societário, que 
permita, de forma efetiva, concretizar uma pauta de inclusão social, a formação cidadã 
e humanista, na perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano” (APRESEN-
TAÇÃO, 2013). A extensão representa a inserção socioeconômica da cultura, política e 
do saber na população. O Fórum de Extensão das Universidades e Instituições de En-
sino Superior coloca a extensão “como uma possibilidade de multiplicar e disseminar 
a vida universitária na forma de lidar com o conhecimento científico” (APRESENTA-
ÇÃO, 2013). O movimento de incentivo à extensão contribuiu para a criação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/96, no capítulo IV, Da 
Educação Superior, artigo 43, ao estabelecer que as IES têm como fim:

(...) IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científi-
cos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comuni-
car o saber através do ensino, de publicações e de outras formas de 
comunicação. VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mun-
do presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade.  VII – Promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição. (FERNANDES; et al, 2006, p. 8).
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O projeto apresentado a seguir constitui uma experiência que reúne esse saber 
produzido dentro da Universidade e compartilhado com a sociedade.

4 Projeto Vila Fátima
A região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, apresenta um cenário marca-

do pela desigualdade e imobilismo. Para reverter esse quadro, a Arquidiocese de Belo 
Horizonte lançou o Projeto Vila Fátima em agosto de 2012, com o apoio da Providência 
Nossa Senhora da Conceição e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
O objetivo do projeto “... é contribuir para melhorar a qualidade de vida, os vínculos 
comunitários e o compromisso com a cidadania dos jovens da região...”. Na realidade, 
não apenas os jovens são contemplados, mas também suas famílias, expandindo as 
oportunidades de acesso social e redução da vulnerabilidade social.

As pessoas (usuários) que participam do projeto foram divididas de acordo com 
a faixa etária e a capacitação pretendida. Os jovens entre 14 e 17 anos freqüentam as 
oficinas de informática; as pessoas acima de 17 anos foram direcionadas para outras 
oficinas, como culinária e artesanato.  No segundo grupo há um predomínio do público 
feminino em função das atividades propostas e de demandas mais específicas (os usu-
ários buscam não só capacitação, mas um espaço de convivência). No primeiro grupo 
há um interesse mais forte pela inserção no mercado de trabalho, independente do 
gênero.

Tabela 1 – Distribuição por gênero
                                                      GêNERO    1° GRUPO (% )    2° GRUPO (%)
                                                      Masculino               51                             8
                                                      Feminino               49                           92
                                                      Total           100                       100 

Fonte: Elaborada pelos autores

A maioria dos entrevistados do primeiro grupo, com 58%, se declarou como 
parda ou negra; no segundo grupo o percentual é maior, 79%. Esses dados refletem o 
perfil de áreas mais pobres do Brasil, em que os brancos aparecem em menor propor-
ção.

Tabela 2 – Raça

                                            RAÇA                  1° GRUPO (% )    2° GRUPO (%)
                                                       Branco               42                             31
                                                       Pardo               47                            31
                                                       Negro               11                            38
                                                       Total           100                        100

Fonte: Elaborada pelos autores

Quanto a escolaridade, existe uma grande diferença: 92% dos jovens possuem 
ou estão matriculados no ensino médio, percentual bem superior ao encontrado entre 
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os mais velhos (73% tem apenas o ensino fundamental). Essa heterogeneidade pode 
ser atribuída às políticas educacionais mais recentes e ao próprio histórico dos indiví-
duos que não tiveram as mesmas oportunidades de se qualificar.

Tabela 3 – Escolaridade
                                             ESCOLARIDADE     1° GRUPO (% )    2° GRUPO (%)
                                    Fundamental                 8                            73
                                             Médio                                    92                            27
                                             Total                               100                       100

Fonte: Pesquisa dos autores

A baixa qualificação e falta de oportunidades explicam parcialmente o rendi-
mento dos usuários, como pode ser visto na tabela a seguir:

Tabela 4 – Renda
                                             FAIXA SALARIAL    1° GRUPO (% )    2° GRUPO (%)
                                             1 a 2                                     49                            69
                                             3 a 4                                     46                            23
                                             5 a 6                                       5                              8
                                             Total                                100                       100

Fonte: Elaborada pelos autores

De acordo com o diagnóstico feito pelos coordenadores do projeto, 49% dos 
usuários do primeiro grupo declararam uma renda familiar mensal de até 2 salários 
mínimos. Entre 3 e 4 salários são 46% do total e apenas 5% recebem entre 5 e 6 salá-
rios.  O rendimento do segundo grupo concentra-se mais na faixa salarial entre 1 e 2 
salários mínimos. Com uma renda inferior as possibilidades de se investir mais nas 
próprias capacitações ou na formação de fundos financeiros reduz-se drasticamente, 
principalmente quando o número de dependentes é elevado, como constata a tabela 5:

Tabela 5 – Dependentes da Renda Familiar
                                             DEPENDENTES     1° GRUPO (% )    2° GRUPO (%)
                                1 a 3                                     22                            30
                                             4 a 6                                     78                            61
                                             7 a 10                                       0                              9
                                             Total                                100                       100

Fonte: Elaborada pelos autores 

Observa-se, portanto, que a variável que mais distingue os usuários dos dois 
grupos é a escolaridade (maior entre os jovens) e o gênero (maior participação das 
mulheres no segundo grupo). Essa heterogeneidade exige uma abordagem diferencia-
da das práticas pedagógicas, para que as oficinas atinjam o resultado desejado. Logo, 
essa realidade tem que ser compreendida e absorvida pela academia, para que se criem 
os canais corretos de comunicação entre a Instituição e os usuários do Projeto Vila 
Fátima. 
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4.1 Práticas Extensionistas realizadas pelo Núcleo do Trabalho - NUTRA
No projeto atuam o corpo docente e discente da Universidade, através de ofici-

nas de capacitação, de discussão em grupo e motivacionais. A equipe é composta por 
profissionais da Providência Nossa Senhora da Conceição, extensionistas e estagiários 
de várias áreas. O espaço destinado ao projeto possui laboratório de informática, mon-
tagem de computadores e sala de aula para as oficinas.

No primeiro semestre de 2013, alunos dos cursos de Relações Internacionais, 
Psicologia, Economia e Contabilidade - membros do Núcleo do Trabalho da Pró-Rei-
toria de Extensão da PUC Minas - ministraram oficinas de Liderança, Empreendedo-
rismo e Educação Financeira para jovens e adultos. O objetivo dessas oficinas foi para 
capacitar jovens e adultos em atividades que gerem emprego e renda. Dos encontros 
realizados, algumas considerações podem ser feitas: a primeira é que não existe uma 
postura ativa (alunos) e passiva (usuários do projeto). A troca de experiências e o con-
traste social impõem uma nova perspectiva para todas as partes. Em segundo lugar, o 
medo, a desconfiança e a incerteza dão lugar a uma expectativa mais otimista, como 
demonstram os relatos dos alunos.

Quando os grupos de usuários foram chamados a refletir sobre a importância 
da parceria e da liderança do grupo no estabelecimento e concretização dos seus objeti-
vos, as respostas foram: a) Liderança e Parceria são atitudes; b) É um trabalho que co-
meça a partir de cada um de nós; c) Toda e qualquer pessoa é um líder em potencial; d) 
A capacidade de Liderança está dentro de cada pessoa comprometida com um objetivo.

Em uma das oficinas, o aluno exemplificou como o apoio de cada usuário con-
tribuiu para o aprendizado de determinada atividade (crochê) e logo após deixou que 
o grupo expressasse suas opiniões: as participantes então começaram a relatar como o 
grupo tem sido um ponto de apoio entre elas e apontaram como sendo líderes do grupo 
a participante que ensina a elas o crochê e o estagiário que coordena o grupo. À medida 
que foram conversando, as participantes fugiram um pouco do tema e começaram a 
falar sobre como o grupo se tornou importante para a vida delas, as mudanças após 
o ingresso no grupo e o medo que o mesmo acabe. Retomando a discussão, o aluno 
explicou como a liderança e parceria são atitudes e que todos têm a capacidade de 
desenvolvê-las, basta estarem comprometidos com um objetivo. Exemplificou dizendo 
que a participante que as ensina a fazer o crochê é um exemplo de líder ativo, pois sua 
ação é visível e prática. Mas há também outros tipos de líderes, como as participantes 
que estão abertas a aprender, que produzem em casa e trazem para o grupo, também as 
que apóiam as outras, motivando-as para não desistirem e continuarem produzindo.

Outro exemplo pode ser dado: os participantes das oficinas de culinária são em 
sua maioria mulheres, sendo que muitas delas são donas de casa que nunca trabalha-
ram fora ou são aposentadas. Em muitos desses participantes percebe-se um grande 
interesse em gerar renda a partir das habilidades desenvolvidas nas Oficinas. 

Com esse grupo foi abordado o tema de orçamento doméstico. À princípio, al-
guns participantes não tinham interesse no tema porque acreditavam que já sabiam 
controlar seu orçamento corretamente. Mas com o decorrer da discussão eles notaram 
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que mudanças simples no cotidiano fariam grande diferença nos gastos do final do 
mês. Essas mudanças propiciariam uma pequena acumulação de renda, que poderia se 
transformar em um investimento para algum negócio futuro. Porém, a questão não se 
encerra na organização das finanças pessoais. Uma das usuárias não via como positivo 
a possibilidade de poupar, pois tinha um marido alcoólatra. Logo, o excedente gerado 
no mês seria uma fonte de conflitos interpessoais, dada a dependência do parceiro e o 
uso dos recursos pretendido pela usuária. Para evitar o conflito, a usuária relatou que 
omitiria do marido o fato do controle orçamentário não só equilibrar as finanças da 
família, mas gerar poupança que poderia ser gasta futuramente em outros bens. 

Nessa mesma oficina encontrava-se também o estagiário do curso de psicolo-
gia. A presença dele foi fundamental no processo de conhecimento dos participantes 
e nos momentos em que os mesmos discutiam as razões pelas quais não conseguiam 
controlar os gastos.

Na segunda oficina realizada com o mesmo grupo, o assunto foi formação de 
preço de venda. Os participantes queriam aprender como eles calculariam o preço de 
venda dos bolos que eles aprenderam a fazer na oficina de culinária. Foi pedido que 
eles pesquisassem na sua região qual o valor dos bolos comercializados, para que tives-
sem uma comparação com outras regiões da cidade. Eles entenderam que para estabe-
lecer um preço em um produto não se deve olhar apenas o custo inicial de produção, 
mas sim uma série de fatores como também o preço estabelecido pelos concorrentes. 
Nas outras oficinas foram discutidos temas de empreendedorismo, cooperativismo e 
associativismo. Essas oficinas foram bastante proveitosas, pois eles discutiram sobre 
os prós e contras de cada tipo de negócio e qual deveria ser a postura deles diante das 
possibilidades do mercado de trabalho.

Além das formas de associação, a inserção no mercado de trabalho e o ingres-
so em cursos universitários também foram discutidos, principalmente pelo grupo dos 
mais jovens. Foram realizadas atividades como: Simulações de uma entrevista de em-
prego, o feedback das entrevistas, quais as principais diferenças entre mercado formal 
e informal, noções básicas de empreendedorismo. 

Os usuários se mostraram reticentes quanto às possibilidades de ingressarem 
em cursos superiores, uma realidade que imaginam ser impossível de atingir. Reali-
zou-se, então, uma oficina para se tratar de questões relativas ao Enem, pois a maioria 
dos jovens iria realizar a prova no final do ano. A estagiária do NUTRA, após analisar 
as redações que foram feitas no simulado, apresentou algumas dicas de redação e sua 
avaliação sobre aquelas que pôde verificar.  No decorrer das oficinas a estagiária de psi-
cologia frisava também a importância de incentivar a auto-estima dos usuários, o que 
era um atributo necessário para haver um aproveitamento satisfatório dos mesmos. 

O que se pode notar é que os temas das oficinas serviam para discutir vários 
pontos importantes nas relações interpessoais. Pois não se tratava apenas de calcular 
o preço de venda ou de se unir às outras pessoas para montar um negócio. Os parti-
cipantes perceberam que eles são mais capazes do que imaginam, e que precisavam 
enfrentar com mais empenho os medos e aprender a se relacionar melhor com o pró-
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ximo a partir de princípios de respeito e cooperação. Como exemplo, uma participante 
disse que os princípios difundidos no cooperativismo e no associativismo deveriam 
ser estendidos para a vida de todos os participantes, uma vez que podem melhorar e 
contribuir para o estreitamento das relações entre eles.

Isso demonstrou principalmente para os alunos, a necessidade de se adaptar as 
oficinas às demandas dos usuários, considerando: a) do ponto de vista metodológico, 
o caráter inter e multidisciplinar dos conteúdos ministrados; 2) da prática, como as 
experiências e vivências dos usuários podem não produzir os resultados esperados.

As oficinas são, portanto, muito mais do que uma atividade de formação ou ca-
pacitação. Elas são um espaço de convivência, de apoio e resgate dos vínculos comuni-
tários, objetivos esses propostos pelo projeto e que já despontam como uma realidade 
mais palpável.

5 Conclusão
O Projeto Vila Fátima vem mostrando que a extensão na Universidade é uma 

modalidade de aprendizado composta por experiências muito ricas, tanto para os alu-
nos e professores envolvidos quanto para os beneficiários do projeto. Os estagiários 
e extensionistas participam deste projeto como monitores no intuito de transmitir o 
conhecimento técnico aos usuários, mas saem com um aprendizado e uma vivência 
muito importante para sua formação pessoal e profissional. 

Para trabalharem com os beneficiários, os estagiários além de estudarem o con-
teúdo, precisaram adaptá-lo à realidade dos participantes, uma vez que a maioria deles 
tem baixa escolaridade e poderiam ter dificuldade para entender a linguagem de um 
ambiente acadêmico. 

Finalmente, ao se avaliar os grandes objetivos do projeto (inserção dos usuários 
no mercado de trabalho, busca de formas autônomas de geração de renda, maior parti-
cipação política), novas pesquisas precisam ser realizadas, pois dependem inclusive da 
expansão e da maturidade do projeto. Contudo, o resultado positivo mais imediato po-
de ser verificado no relato da maior parte dos envolvidos, que enfatizam o crescimento 
pessoal. Para aprender como lidar com indivíduos que pensam de maneira diferente, 
foi preciso que todos trabalhassem com mais paciência e respeito com o próximo. Na 
medida em que indivíduos de diferentes classes sociais interagem entre si eles perce-
bem que a troca de experiências é uma relação mútua. Isso é determinante na medi-
da em que eleva a auto-estima dos beneficiários e proporciona uma possibilidade de 
inserção social e geração de renda. Possibilidades que antes eles acreditavam não ser 
possível para eles, justamente pelos sentimentos de medo e insegurança que eles ma-
nifestaram nas rodas de conversa e foram trabalhados pelos estagiários.
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1 Introdução
Apesar do crescimento apresentado pelo Brasil nos últimos anos, o país conti-

nua fortemente marcado pela desigualdade social, pela pobreza e pela vulnerabilidade. 
A existência da vulnerabilidade material e humana acrescida da vulnerabilidade a si-
tuações de crises políticas ou econômicas e da sujeição a doenças e catástrofes acabam 
exercendo influência na personalidade do indivíduo, o que gera consequências para a 
estabilidade e bem-estar global da sociedade. (OLIVEIRA, 2010). 

A pobreza não pode ser considerada um fenômeno estático, conforme apontam 
Osório e Souza (2013), já que ao longo do tempo ocorrem alterações não só no percen-
tual de pobres, mas também em suas características. Sendo assim, conhecer os perfis 
de pobreza é importante, tanto para atualizar os diagnósticos quanto para estabelecer 
as políticas públicas voltadas para os mais pobres.

Tendo em vista estas condições, o presente artigo tem por objetivo avaliar os 
impactos do Projeto Vila Fátima na vida de seus participantes. O projeto está situado 
na cidade de Ribeirão das Neves, que se enquadra no perfil de região sujeita à vulne-
rabilidades. Além disto, o artigo pretende identificar como as atividades desenvolvidas 
pelos extensionistas do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais (ICEG), da Pon-
tifícia Universidade Católica, impactaram no desempenho das atividades realizadas 
pelo grupo e se favoreceram a comunidade na qual o Projeto está inserido.

Para o desenvolvimento deste artigo, a estrutura foi organizada em três partes, 
além dessa introdução e das considerações finais. A primeira vem abordar aspectos 
referentes à vulnerabilidade e risco relacionando-os à pobreza e desigualdade. Desta-
cam-se aqui as diferentes visões a respeito do que seja o conceito de vulnerabilidade.  A 
segunda seção aborda o conceito de economia solidária mostrando em que contexto ela 
surgiu e qual o seu papel na redução da pobreza e vulnerabilidade. Já a terceira propõe 
um estudo de caso a respeito de um projeto onde a economia solidária acontece, ana-
lisando assim os aspectos práticos desse projeto, bem como, o desenvolvimento dos 
participantes nas atividades propostas. 
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Graduandos em Ciências Econômicas na PUC Minas.1



  157  a ECOnOMia sOLidária E O PrOjETO ViLa FáTiMa 

2 Vulnerabilidade e risco
A pobreza é um fenômeno multidimensional, uma vez que está associada a va-

riáveis econômicas, culturais e políticas (OLIVEIRA, 2010). Ao contrário do que se 
observa em muitos países, a pobreza no Brasil é fruto principalmente da má distribui-
ção de renda, ou seja, da má alocação dos recursos disponíveis no país, e não da falta 
desses.

De acordo com Janczura (2012), existem formas distintas de abordar os con-
ceitos de pobreza e risco. Tais conceitos variam de acordo com área de conhecimento 
e da perspectiva adotada pelo autor do texto. É necessário levar em consideração o 
fato destas definições estarem envolvidas em diferentes contextos históricos e sociais. 
Deste modo, é possível identificar que com o passar do tempo ocorreram mudanças em 
sua interpretação, definição e em seu entendimento. 

Janczura (2012) apresenta visões de autores diferentes ao longo de seu trabalho, 
apontando as diferenças de abordagem de cada um. A autora cita Yunes e Szymansk, 
que afirmam que em muitos casos os termos vulnerabilidade e risco são utilizados de 
maneira incorreta e distorcida, sendo que em muitos casos eles são utilizados como 
sinônimos, o que constitui um erro, tendo em vista que são conceitos distintos.  Para 
Yunes e Szymansk citadas por Janczura (2012), vulnerabilidade está relacionada às re-
lações individuais de cada pessoa e suas reações às condições adversas, enquanto o ris-
co está relacionado à população como um todo. Todavia, a vulnerabilidade só existe se 
o risco estiver presente na sociedade, logo, se não houver risco, não há vulnerabilidade. 

Outros autores citados por Janczura (2012) acrescentam outras características 
ao conceito de vulnerabilidade. Para Reppold o nível socioeconômico pode ser um fa-
tor de risco para o desenvolvimento psicológico e social dos indivíduos. Oliveira afirma 
que a vulnerabilidade de um indivíduo não é passiva e depende das ações de outros 
indivíduos na sociedade. 

Janczura (2012) considera que a globalização levou a sociedade moderna a se 
tornar uma sociedade de risco, onde qualquer ação de um indivíduo poderá afetar to-
dos os outros. A partir da década de 80 as condições de risco começam a se tornar mais 
acentuadas e as pessoas passaram a conviver em ambiente com maiores incertezas e 
inseguranças, devido ao enfraquecimento do estado de bem estar social. 

Existe vulnerabilidade também no mercado de trabalho. Segundo o Dieese 
(2007), nesse ambiente ela seria motivada pelas competições, desigualdades e divisões 
que são características típicas das sociedades capitalistas. 

Ainda conforme o Dieese (2007), a análise histórica das nações capitalistas 
aponta para uma redução da vulnerabilidade com o passar do tempo, porém, de to-
da forma, as vulnerabilidades nunca deixam de existir. Contudo, verifica-se que em 
alguns casos essa redução não ocorre conforme o esperado, e pode ser observado que 
existe uma deficiência na oferta das oportunidades, bem como, no acesso às mesmas. 

O Dieese (2007) afirma que somente através de mudanças estruturais que se 
pode alterar a situação de vulnerabilidade de indivíduos no mercado de trabalho. A in-
serção no mercado de trabalho depende de diversos fatores, dentre eles pode ser citado 
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a posse de terras, acesso ao crédito, qualificação profissional. Assim, em países em de-
senvolvimento muitos indivíduos não tem acesso a esses fatores e torna-se mais difícil 
para que eles consigam sair da condição de vulnerabilidade no mercado de trabalho.  
Nessa perspectiva, a posse de ativos contribui para a redução da vulnerabilidade, sen-
do que os mesmos se dividem em físicos, humanos e sociais.

Os ativos físicos podem ser divididos em capital físico e financeiro, e repre-
sentam a dotação de bens e serviços, bem com o acesso aos mesmos, maximizando o 
bem-estar do individuo. Os ativos humanos consideram o trabalho, os investimentos 
em educação e saúde. E os ativos sociais “incluem as redes de reciprocidade, confiança, 
contatos e acesso à informação.” (KATZMAN apud MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
DO EMPREGO; DIEESE 2005, p. 14)

3 Economia Solidária
A Economia Solidária surge como forma de combater essa vulnerabilidade pre-

sente em muitos segmentos da sociedade. É um assunto que começou a ser discutido 
desde o século XIX, (LAVILLE, 2003b) e no Brasil o tema se associa a auto-organi-
zação, a ajuda mútua, ao contrário dos Estados Unidos onde o tema é associado a fi-
lantropia (LAVILLE, 2003). A Economia Solidaria é, nas palavras de Guéye (2003, 
p.112), “uma economia da fronteira, entre o religioso e o profano, entre a produção e o 
consumo, entre o local e o global”.

Diante das situações de pobreza e vulnerabilidade em que se encontram tantos 
brasileiros, a Economia Solidária surge como alternativa de superação da miséria, da 
fome e da exclusão, produzindo, segundo Guéye (2003), riquezas que são redistribu-
ídas. 

Para a melhor compreensão do assunto é preciso que a economia seja vista 
não apenas como um mercado que visa o lucro e o material, mas também como al-
go voltado a solidariedade, voltado a relação do homem com o ambiente em que vive 
(CAMPELLO, 2003). Trata, segundo Arruda (2003), de um plano nacional voltado ao 
desenvolvimento, onde a atividade econômica esteja voltada ao social, onde o ser hu-
mano possa ser sujeito de seu desenvolvimento e do desenvolvimento da coletividade.

Na ótica da economia solidária tem-se o cuidado, a preocupação, a cooperação 
e a partilha entre todos, sem que haja uma hierarquia, um dominador que se beneficie 
mais que os outros (ARRUDA, 2003; MANCE, 2003).

Em termos econômicos, a economia solidária alcança:
• o consumo ético, como resposta sustentável às necessidades huma-
nas;
• a produção autogestionária, os trabalhadores com direito à proprie-
dade;
• a gestão coletiva, onde a empresa é concebida como uma comunida-
de; e esse conceito rompe com a empresa do capital;
• o comércio justo, o crédito cooperativo, a educação cooperativa e a 
comunicação dialógica. (ARRUDA, 2003, p. 30-31).
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Para fortalecer esta nova forma de economia, temos a criação e integração de 
grupos de consumo, cooperativas, sindicatos, movimentos populares, grupos de pro-
dução que se desenvolvem juntos, deixando de lado a exploração ou dominação nos 
empreendimentos, preservando o equilíbrio dos ecossistemas e partilhando o exce-
dente de forma a investir posteriormente em algo que seja em vista do coletivo (MAN-
CE, 2003). Mas na Economia Solidária deve-se estar aberto aos movimentos de en-
trada e saída, considerando que em alguns momentos haverão cooperativas que não 
distribuem bem os seus lucros, se comportando assim como empresas privadas e em 
outros momentos empresas privadas se comportando como cooperativas de trabalho 
(CORAGGIO, 2003).

Em 2003, a partir da III Plenária Nacional de Economia Solidária, foi criado o 
marco legal para a economia solidária, (NAGEM, SILVA, 2011), em resposta as dificul-
dades das cooperativas e associações em relação aos instrumentos legais para o anda-
mento do grupo, além das dificuldades em reconhecerem as funções e direitos na so-
ciedade (GEDIEL, 2003). Foi criado também o Fórum Brasileiro de economia solidária 
(FBES), sendo este o responsável pelas relações entre a sociedade e o governo federal 
no que diz respeito às políticas públicas de economia solidária (NAGEM, SILVA, 2011). 

De acordo com Cançado (2004) e Laville (2003), o modo hegemônico de orga-
nização de trabalho na sociedade capitalista é o modelo de heterogestão, que é a gestão 
hierárquica dos diferentes. Nesse tipo de administração há, segundo Singer (2002), 
uma hierarquia por níveis sucessivos de autoridade, nesse sentido as informações e 
consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções de cima para baixo. Já 
a empresa solidária se administra democraticamente, praticando assim a autogestão 
(SINGER, 2002), uma novidade, entendida como a não separação entre o trabalho 
manual e o trabalho intelectual  realizado por todos os membros da organização, tendo 
o coletivo a posse dos bens e dos meios de produção (CANÇADO, 2004; LAVILLE, 
2003). Singer (2002) aponta que a autogestão tem como mérito principal o desenvol-
vimento humano proporcionado aos praticantes e não a eficiência econômica.

A empresa com um caráter solidário pratica, conforme aponta Singer (2002) a 
autogestão e para que essa funcione se faz necessário identificar meios que lhes permi-
tam obter o máximo de trabalho do pessoal envolvido (SINGER, 2002).

Ainda de acordo com Cançado (2004), a economia solidaria é um conceito ain-
da em construção, mas a característica da autogestão ou a tomada de decisão coletiva é 
uma condição primaria para que o empreendimento possa ser considerado como uma 
economia solidária, sendo uma propriedade central do empreendimento.

Na visão de outro autor, Laville (2003), dentre os desafios da economia soli-
daria, alguns destes merecem atenção especial. Entre eles está a difusão do consumo 
solidário, dependendo em parte da disposição do consumidor em consumir estes pro-
dutos proveniente de economia solidaria; a logística de distribuição dos produtos; os 
fundos de reinvestimento; o mapeamento dos locais de venda destes produtos; diver-
sificação e qualificação dos produtos e a capacidade técnica para garantir qualidade e 
crescimento.
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Ainda segundo Laville (2003), a prática do consumo de produtos oriundos des-
sa forma de organização, tem como um importante desafio fazer com que o consumi-
dor entenda que o consumo destes produtos não deve ser feito para ajudar, mas para 
valorizar o trabalho, dar autonomia e garantir a sustentabilidade aos seus produtores. 
O outro grande desafio é a gestão solidaria e participativa, reestruturando as formas de 
relacionamento humano, fazendo com que se crie compartilhamento dos bens comuns 
e o compartilhamento dos excedentes e principalmente, fortalecer a rede local, apren-
dendo com os outros e possibilitando o crescimento.

De acordo com Laville (2003), um problema é que muitos projetos não avan-
çam e não passam da fase de “ projeto piloto”, devido a dificuldade de se criar condições 
para sua continuidade e crescimento. Algumas  operações piloto são geradas através de 
apoio inicial do governo, mas não são continuadas, por   não se tornarem  sustentáveis.

Segundo Almeida (2010), o surgimento de empreendimentos de economia soli-
dária se ampliou devido à mudanças econômicas, políticas e sociais que repercutiram 
no setor do trabalho e que se agravaram em meados da década de 80,  com aumento 
do desemprego e de novos tipos de serviços precários. A partir disso, na década de 90, 
os trabalhadores buscam por alternativas de emprego não assalariado, sendo um deles 
o serviço organizado em economia solidária.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) citado por 
Almeida (2010), existem aproximadamente 22.000 empreendimentos de economia 
solidária no Brasil e 1.236 em Minas Gerais, sendo eles grupos produtivos informais, 
associações e cooperativas, conforme demonstrado no processo de mapeamento dos 
empreendimentos econômicos solidários de Minas Gerais, levantado pela Secretaria 
Nacional de Economia Solidaria (SENAES).

Em 2001 foi criado o Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária (FMEPS), 
com a formulação e implantação de políticas públicas de economia solidária em Minas 
Gerais (ALMEIDA, 2010). O FMEPS, juntamente com trabalhadores, organizações co-
munitárias, cooperativas populares, movimento sindical e o movimento das mulheres 
realizaram em 2003 a 1ª Feira de Produtos da Economia Popular Solidária e o 1º Ciclo 
de Debates na Praça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, iniciando 
uma constituição de uma política pública no âmbito do Estado (ALMEIDA, 2010).

Conforme Almeida (2010) em um desses debates foi colocado em discussão a 
criação de um selo para os produtos advindos da economia solidária. A partir daí, de-
putados e integrantes do FMEPS sugeriram a preparação de uma legislação estadual 
de certificação dos produtos. Depois disso, o grupo se responsabilizou pela minuta do 
projeto de lei e acrescentaram a constituição de um conselho, de um fundo e de um 
cadastro estadual de empreendimentos de economia solidária.

Ainda segundo a autora, em 2004 entrou em vigor a lei que promovia as diretri-
zes da política estadual sobre economia popular solidária a qual fora apresentada pelo 
grupo de integrantes do FMEPS. Foi sancionada, mas não regulamentada, fato este 
que só aconteceu em setembro de 2008, quando a lei 15.028 foi regulamentada pelo 
Decreto 44.898, e constituíram o Conselho Estadual de Economia Solidária três meses 
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depois. Também em 2008, foi criada uma ação especifica de fomento a economia soli-
dária no Plano Plurianual de Ação Governamental de Minas Gerais.

O governo de Minas Gerais criou a Diretoria de Promoção ao Associativismo 
que ficou responsável por formular, coordenar e divulgar as políticas, programas, pla-
nos e projetos de geração de trabalho e renda (ALMEIDA, 2010).

Por fim, Almeida (2010) conclui que a direção da política pública de economia 
solidaria no domínio do governo estadual, mesmo institucionalizada, está no começo 
do percurso para a promoção do desenvolvimento social. Contudo, a presença do Con-
selho e do FMEPS é de fundamental importância para alcançar a efetividade da política 
no Estado. 

 
4 Estudo de caso

4.1 Projeto Vila Fátima
Criado em 2012, o Projeto Vila Fátima, localizado na região de Justinópolis, 

distrito de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, surgiu de 
uma parceria entre a Arquidiocese de Belo Horizonte, a Providência nossa Senhora 
da Conceição e a PUC Minas, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, com o objetivo 
de fortalecer os vínculos sociais na região, além do combate as diversas situações de 
vulnerabilidade. (O PROJETO, 2014).

O projeto atende 140 jovens nas idades entre 15 e 17 anos, para os quais são 
oferecidas diversas oficinas, como, inclusão digital, capoeira, comunicação, dança e 
cultura, comunicação, além de rodas de conversas com os temas relacionados à identi-
dade, família, sexualidade, afetividade, direitos da juventude, mercado de trabalho. As 
oficinas são lideradas por alunos extensionistas da PUC Minas e a intenção é tornar os 
participantes agentes transformadores da realidade em que estão inseridos. (O PRO-
JETO, 2014). 

Além de oficinas para os jovens, o projeto conta com oficinas de culinária, arte-
sanato e um Grupo de Convivência, formado por mulheres casadas e mães de família, 
moradoras da comunidade e com as rodas de conversa. Essas oficinas além de fortale-
cerem o vínculo entre o grupo, possibilitam a geração de renda para essas mulheres e 
seus familiares. (O PROJETO, 2014). Elas afirmam que “o Vila Fátima é um lugar onde 
as pessoas se sentem acolhidas, e ainda, que o abraço das pessoas é especial.”

O grupo de convivência é o foco deste trabalho, considerando as características 
apresentadas pelas participantes, as quais foram obtidas a partir de um questionário 
socioeconômico. De acordo com a tabela 1, dentre elas destacam-se:
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Tabela 1 - Características apresentadas pelas participantes

CARATERÍSTICAS                                                                                     FREQUêNCIA (%)
Se consideram pardas ou negras.................................................................................      67
Não possuem o ensino médio completo .....................................................................      74
Declararam ter uma renda familiar total inferior a três salários mínimos ................     67
Possuem um rendimento familiar mensal menor ou igual a um salário mínimo .....      27
São responsáveis pela realização das tarefas domésticas ..........................................      80
Alegaram que já sofreram algum tipo de agressão por membros da própria família      27
Acreditam que o alcoolismo é o grande responsável pelas agressões. .......................     67
Afirmam como outro fator que colabora muito para a agressão contra as mulheres 
é o machismo ...............................................................................................................     60
Entraram com o objetivo de aprender novas profissões  ...........................................      80
Enxergam no projeto um espaço para o convívio social ............................................      33

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do questionário socioeconômico, 2014.
 
Com os resultados do questionário socioeconômico podemos dizer que o grupo 

de convivência contém as características dos grupos historicamente mais vulneráveis 
do Brasil, têm dificuldade em alcançar a inserção no mercado de trabalho, e em rela-
ção às tarefas domésticas é uma responsabilidade que tende a manter-se pelo fato das 
mesmas não possuírem profissão formal, tornando-se, de certa forma, dependentes do 
companheiro.

A partir de uma roda de conversa, o grupo de convivência decidiu criar um 
grupo de artesanato. Esse grupo, apesar da não exigência de gênero, é formado por 
mulheres, mães de família. Depois de criarem o grupo, pensaram no que fariam para 
comprar os materiais necessários para darem início as atividades. Foi a partir daí que 
decidiram trabalhar em conjunto, confeccionando uma colcha de retalho para rifarem. 
A ideia foi colocada e a prática teve sucesso, permitindo assim a compra dos materiais 
necessários pra dar início ao grupo de artesanato. 

Com o início da produção, as dúvidas em relação a preços dos produtos, onde 
vender, para quem vender, como organizar a produção começaram a surgir com fre-
quência. Diante dessa situação a coordenação do Vila Fátima, a pedido do grupo de ar-
tesanato, recorreu ao Núcleo de Trabalho da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, 
o NUTRA, para dar respostas a esses questionamentos. O NUTRA, em parceria com o 
Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais (ICEG) se organizou com o auxílio dos 
coordenadores de extensão dos cursos de Economia e Administração, de forma que 
um grupo (do NUTRA) ficou responsável pela elaboração do material a ser utilizado 
nas oficinas, e outro grupo (alunos do ICEG, sendo um da Administração e um da Eco-
nomia) na execução dessas oficinas. Foram abordados temas da economia solidária, 
liderança, precificação, empreendedorismo, organização de feiras.

Após a apresentação das oficinas, o passo seguinte foi levar o beneficiário a 
compreender como ele pode participar desse universo e a forma como seu trabalho de-
ve ser reconhecido por todos. O passo final para o grupo foi o convite para participação 
na feira de Economia Solidária, realizada na PUC Minas, Coração Eucarístico, entre 
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os dias 9 e 10 de maio de 2014. Para a feira foram produzidos, em conjunto, alguns 
produtos como, porta-treco, cachecóis, tapetes, panos de prato. 

 Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos com a participação nas ofici-
nas, bem como a participação na feira, foi aplicado um questionário qualitativo, o qual 
obteve as seguintes respostas:

Tabela 2 - Avaliação da participação nas oficinas e na feira
    PERGUNTAS                                                                                                                   SIM           NÃO
    Em relação às oficinas realizadas, você acha que elas tem contribuído para melhorar 
     o trabalho desenvolvido pelo grupo?                                                                                              6                   0
    As oficinas têm atendido as suas expectativas, em relação ao que  o grupo solicitou à 
    Coordenação do Projeto Vila Fátima?                                                                                   6                    0
    Você utilizou na feira o que foi aprendido nas oficinas?                                         6                    0  
    Você acredita que a qualidade dos produtos deveria melhorar?                                               6                    0
    Você acha que deveria produzir outros tipos de produtos?                                         6                    0
    Os preços deveriam aumentar?                                                                                                       4                    2
   As receitas das vendas compensaram os gastos realizados (deslocamento, alimentação,
    tempo, etc.)?                                                                                                                            4                    2

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 3 - Avaliação da feira          
   PERGUNTAS                                                                                                       BOM   REGULAR   RUIM
    Como você avalia a experiência de participar da feira?                                                1   5               0    
    Como você avalia a qualidade dos produtos expostos pelo seu grupo na feira?      0   6               0

Fonte: pesquisa dos autores

Tabela 4 - Avaliação do papel das instituições envolvidas na feira
   PERGUNTAS                                                                                                         BOM   REGULAR   RUIM
    Coordenação do Projeto Vila Fátima                                                                    5   1               0
    Núcleo do Trabalho/PROEX                                                                                         6  0               0 
    Departamento de Economia/Administração                                               5  1                0

Fonte: Elaborada pelos autores

A partir dos resultados da pesquisa, infere-se que as oficinas realizadas pelos 
alunos do ICEG esclareceram as dúvidas do grupo em relação ao trabalho que desem-
penham. Além disso, a participação na feira possibilitou às usuárias fazerem uma li-
gação entre os temas abordados nas oficinas e a prática, através da vivência do evento 
realizado. Essas ações vêm melhorando o desempenho do grupo e reforçando a impor-
tância da interação existente entre a universidade e as instituições, sejam elas públicas, 
privadas ou filantrópicas. A economia solidária se mostra desse modo como um meca-
nismo de escape para as situações de vulnerabilidade. 

Em relação a participação na feira, 90% das mulheres avaliam a experiência 
como “regular”, considerando que houve alguns conflitos entre o grupo. Elas acredi-
tam que os produtos expostos pelo grupo devem ser melhorados e que outros produtos 
devem ser produzidos. Além disso, 80% do grupo afirmou que os gastos para a partici-
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pação na feira, como transporte, alimentação não foram compensados pelo tanto que 
venderam. Já em relação as instituições envolvidas, Vila Fátima, NUTRA e ICEG, no 
geral foram bem avaliadas pelo grupo apesar da observação que fizeram a respeito da 
dificuldade para chegarem à feira, o que acabou comprometendo a participação delas 
que deveria ser de dois dias e acabou sendo de praticamente um dia, considerando que 
no primeiro dia elas conseguiram chegar até a feira no fim da tarde. 

5 Considerações finais
Considerando a realidade socioeconômica de pobreza, vulnerabilidade e risco 

em que o Projeto Vila Fátima está inserido e a avaliação que o grupo de convivência 
fez em relação as oficinas realizadas pelos extensionistas, fica cada vez mais visível a 
importância desta interação entre a universidade e o Projeto, o que vêm contribuindo 
para expandir as oportunidades  para essas mulheres que encontraram na economia 
solidária uma forma de gerar renda para o grupo e para os seus familiares, além do 
fortalecimento do vínculo entre elas.

 Apesar da avaliação em relação a participação na feira não ter sido tão po-
sitiva devido as dificuldades com deslocamento, alimentação e as divergências que 
ocorreram, vale ressaltar algumas declarações feitas por alguns participantes do gru-
po. Fátima Ferreira, afirma, “recebemos uma proteção divina, o lugar que ficamos foi 
privilegiado, o aprendizado adquirido faz toda a diferença, sou muito agradecida, além 
disso vários preconceitos foram superados”. A participante Lidinéia Neres declara, “foi 
uma experiência boa, venci vários medos, além do crescimento adquirido para o gru-
po.” 

Para os extensionistas que acompanharam o grupo, mesmo com as dificuldade 
de locomoção e espaço para as oficinas, foi uma ação enriquecedora devido às trocas 
de experiência e de conhecimento. Conseguiram colocar em prática um pouco do que 
se aprende em sala, ajudando assim um grupo que tinha ânsia por esse conhecimento 
para a melhor realização de seus trabalhos, além é claro de terem aprendido com a 
experiência de vida de cada uma dessas mulheres. 
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Resumo
O presente trabalho analisa a experiência da Cooperativa de Reciclagem dos 

Catadores da Rede Economia Solidária, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Colar Metropolitano e Estrada Real, (Rede Cataunidos), sua articulação sociopolítica, 
com o Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis, entidades de apoio e gestores 
públicos parceiros e processos participativos na implementação Política Nacional de 
Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Analisa tam-
bém as relações construídas no mundo do trabalho e interfaces em suas lutas pelo 
direito ao trabalho, cidadania e reconhecimento. A pesquisa foi realizada a partir da 
observação direta e participação em eventos formativos, festivos e reivindicatórios 
promovido pelos catadores da Rede Cataunidos, sua participação em seminários, au-
diências públicas na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Câmaras Mu-
nicipais da RMBH. Os resultados da pesquisa apontam processos organizativos desses 
trabalhadores “invisíveis” no enfrentamento dos desafios colocados, tendo em vista o 
fortalecimento de suas lutas. Apontam também a necessidade do fortalecimento da lu-
ta política pela consolidação da tecnologia social da reciclagem solidária, face às tecno-
logias que tendem a eliminar os catadores de materiais recicláveis da cadeia produtiva 
da reciclagem.

Palavras-chave: Trabalho. Economia solidária. Catadores de recicláveis. 
Exclusão histórica. Cidadania.

A história dos catadores de materiais recicláveis envolve transformações rela-
cionadas ao reconhecimento da função social do seu trabalho e de formas de organiza-
ção coletiva. As primeiras associações e cooperativas de catadores materiais recicláveis 
surgiram no Brasil no final da década de 80 e se multiplicaram posteriormente. Em 
2001, com a fundação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR), a luta desses trabalhadores por trabalho e cidadania ganha força e uma sé-
rie de reivindicações são pleiteadas, dentre elas, o reconhecimento e pagamento pelos 
serviços prestados na coleta seletiva. Com a fundação do MNCR, várias associações 
de catadores de materiais recicláveis iniciam processos de organização em redes de 
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associações e cooperativas, visando maiores oportunidades de negócios e melhores 
condições de participação no mercado de recicláveis, além da construção de espaços 
de sociabilidades e produção de cidadania. No caso da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), um grupo de associações e cooperativas de catadores recicláveis 
– a Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede Economia Solidária - Rede CA-
TAUNIDOS, busca ampliar e fortalecer suas lutas por trabalho e renda, participação, 
direitos sociais e cidadania.

Objetivando analisar a os processos sociopolíticos experienciados pela Rede 
Cataunidos e sua participação na implementação da Política de Resíduos Sólidos na 
(RMBH), o presente trabalho foi realizado a partir das seguintes questões norteadoras: 
As ações e intervenções desta Rede têm proporcionado aos catadores/as o fortaleci-
mento da cidadania, a conquista de novos direitos e reconhecimento social e político? 
Que desafios e oportunidades são colocados para essas organizações de catadores? Em 
relação aos catadores não associados, a Rede Cataunidos tem se preocupado com esses 
trabalhadores? Existem estratégias para incluí-los em seus processos organizativos e 
políticos? Quais têm sido os desafios e dilemas de sua participação na implementação 
da Política de Resíduos Sólidos na RMBH?

A análise foi realizada a partir da participação e observação em eventos forma-
tivos, presença em audiências públicas, participação em seminários e debates promo-
vidos por entidade de apoio e gestores públicos. A intervenção do Movimento Nacional 
de Catadores de Recicláveis (MNCR) nesses eventos e do Observatório da Reciclagem 
Inclusiva e Solidária (ORIS), espaço que congrega catadores de recicláveis, pesquisa-
dores e profissionais de organizações não governamentais apoiadoras na produção de 
ideias que orientem ações e projetos específicos relacionados aos catadores e à recicla-
gem, foram também considerados. Os resultados da pesquisa, ainda em andamento, 
apontam a necessidade do fortalecimento da luta política em torno da consolidação da 
tecnologia social da reciclagem solidária face às tecnologias que tendem a eliminar os 
catadores de materiais recicláveis da cadeia produtiva da reciclagem, como a incine-
ração. Algumas tecnologias de aproveitamento energético, embora vistas com muitas 
restrições em países como os da Europa, têm sido disseminadas no Brasil por meio das 
Parcerias Público Privadas (PPPs), que ganham força em vários estados da Federação.

A Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede Economia Solidária (Rede 
Cataunidos) é uma central das cooperativas que agrega trinta e quatro empreendimen-
tos de catadores, ou seja, um empreendimento social, norteado pelos princípios e valo-
res do cooperativismo, da autogestão e da economia solidária. A constituição da Rede 
de comercialização é fruto do trabalho iniciado no final da década de 1980 coordenado 
pela Pastoral de Rua e pela Cáritas Regional Minas Gerais, cujos encontros informais, 
oportunizaram a criação da primeira associação de catadores de materiais recicláveis 
de Minas Gerais, a Associação de Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitá-
vel de Belo Horizonte (Asmare).

Esta Rede surgiu a partir de processos organizativos, tendo em vistas possibili-
tar e fortalecer as alternativas de trabalho, aumento da renda e melhoria na qualidade 
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de vida dos catadores e população em situação de rua. Além das questões logísticas e 
operacionais, a Rede Cataunidos e seus parceiros afirmam que a formação política, a 
organização e articulação em redes, o fortalecimento da cidadania e o reconhecimen-
to sociopolítico têm sido metas importantes. Preocupações direcionadas não somente 
aos integrantes das organizações dos catadores participantes, mas também extensiva a 
seus familiares e catadores não associados. Vale destacar que além dessas questões, a 
preocupação com preservação ambiental está muito presente.

A abrangência geográfica da Rede Cataunidos vai além da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (RMBH). Integram também esta Rede, organizações de catado-
res de materiais recicláveis do Colar Metropolitano e Estrada Real. Somando os trinta 
e quatro municípios da RMBH, mais dezesseis municípios do Colar Metropolitano e 
outros dezessete da Estrada Real, a Rede Cataunidos é desafiada a atender os 67 muni-
cípios que compõe sua área de atuação. A Sede da Rede Cataunidos está no município 
de Belo Horizonte e 60% dos resíduos gerados no Estado se concentra na RMBH. É 
também na Unidade Metropolitana de Belo Horizonte onde se concentra o maior nú-
mero de catadores associados ou trabalhando nas ruas e/ou nos lixões.

A presença das mulheres nos empreendimentos é significativa. A maioria des-
sas mulheres nunca teve carteira de trabalho assinada e começaram a tarefa da catação 
ainda crianças. Nos empreendimentos, não somente a força física, mas também a ca-
pacidade intelectual e mobilizadora do movimento está com as mulheres. A presença 
masculina é pequena, sob a justificativa, por parte de muitos, de que a falta de garantia 
de direitos e o trabalho com carteira assinada torna-se um grande atrativo na busca por 
uma ocupação que lhes garantam melhor salário e maior segurança. As ações desen-
volvidas pela Rede Cataunidos conta com a presença de entidades de apoio e fomento, 
bem como de gestores públicos, fato por eles muito valorizado.

A Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PN-
RS) lança nova visão sobre o desafio da sustentabilidade e o problema do lixo urbano. 
Aprovada após vinte e um anos de discussão no Congresso Nacional o novo marco legal 
desafia a União, estados e municípios, o setor produtivo e a sociedade civil, na busca 
de soluções para os graves problemas causados pela gestão inadequada dos resíduos. 
A partir de uma visão ampla, sistêmica e interdisciplinar reúne princípios, objetivos, 
diretrizes e metas para a gestão dos resíduos sólidos e determina sua implementação, 
em todos os municípios do país, até agosto de 2014. Outro dado interessante é a ênfa-
se dada à logística reversa e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, envolvendo não somente o poder público, mas também fabricantes e consu-
midores, distribuidores e comerciantes.

A construção de Políticas Públicas integradas e complementares à PNRS, o de-
senvolvimento sustentável e a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, 
setor empresarial e demais seguimentos da sociedade, são princípios desta Política 
Pública. Nesse sentido, a PNRS estimula a construção de consórcios públicos intermu-
nicipais ou mesmo interfederativos e a gestão integrada dos resíduos sólidos, tendo em 
vista transformar o problema socioambiental em oportunidades de superação dos de-
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safios relacionados à geração de resíduos sólidos nos centros urbanos. Nesta interseto-
rialidade e complementaridade, dialoga e interrelaciona com outras políticas públicas, 
como por exemplo, meio ambiente, educação ambiental, saúde urbana, recurso hídri-
cos, dentre outros. Vale destacar também que ao proibir os chamados “lixões”, obriga 
o poder público municipal a construir aterros sanitários ambientalmente adequados, 
de modo a receber apenas os resíduos.

E neste contexto, que catadores cooperados da Rede CATAUNIDOS constroem 
processos organizativos e políticos por trabalho, cidadania e reconhecimento, sendo 
que grande parte das ações desta Rede tem sido desenvolvida em vistas de assegurar 
participação e reconhecimento dos catadores em todas as etapas do processo produti-
vo da reciclagem. A análise da participação dos catadores na PNRS evidencia a necessi-
dade de fortalecimento das iniciativas de catadores e consolidação destas experiências 
enquanto tecnologias sociais e assim, contrapor tecnologias inibidoras a coleta seleti-
va. Aponta também a urgente necessidade de aprofundamento dos estudos sobre tais 
tecnologias de aproveitamento energético, em especial a incineração, visando melhor 
compreendê-las e traduzi-las para as redes de organizações de catadores. 
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            Inclusão da pessoa com deficiência 
          intelectual nas organizações do trabalho: 

       possibilidade ou ficção?
Sérgio Sampaio Bezerra1

Esta pesquisa se propõe a discutir a inserção da pessoa com deficiência intelec-
tual no mercado formal de trabalho, estimulando os movimentos sociais, o governo e a 
academia a debaterem sobre esta questão de forma mais realista.

Para promover a inserção das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, a 
legislação brasileira estabeleceu uma reserva legal de cargos que ficou conhecida como 
Lei de Cotas (Art.93 da Lei n°. 8.213, de 24/07/1991) e prevê que “a empresa com 100 
ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com bene-
ficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
• de 100 a 200 empregados: 2%; 
• de 201 a 500: 3%; 
• de 501 a 1.000: 4%;
• de 1.001 em diante: 5%.

Atualmente, a forma de ver a deficiência intelectual e as pessoas que a possuem 
está vinculada às perspectivas e concepções do contexto histórico-social em que es-
tão inseridas e, portanto, podem ser diferentes e modificadas ao longo do tempo, das 
transformações sociais e dos interesses sociais e políticos vigentes.

Segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento 
(AADID), a deficiência intelectual é:

caracterizada pela limitação significativa no funcionamento intelectu-
al e no comportamento adaptativo, um conjunto de habilidades concei-
tuais, sociais e práticas. A deficiência origina-se antes dos 18 anos de 
idade. (AADID, 2010, p. 1)

A estrutura conceitual do funcionamento da pessoa com deficiência intelectual 
adotada pelo modelo da AADID pressupõe que o funcionamento humano é influen-
ciado por cinco dimensões – habilidades intelectuais, comportamentos adaptativos, 
saúde, participação e contexto – sendo elas significativamente influenciadas pelos sis-
temas de apoios. 

Esse modelo é condizente com a abordagem, segundo a qual o crescimento, o 
desenvolvimento e o ajustamento da pessoa dependem dos fatores que lhe são relacio-
nados em contextos específicos, implicando a inter-relação entre as condições pessoais 
e os ambientes em que atua. 

 O MUndO dO
TraBaLHO

 dEMOCraCia E
Cidadania
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Os apoios melhoram a funcionalidade da pessoa em relação a aspectos como 
independência, estabelecimento de relacionamentos, comportamento cooperativo, 
participação escolar e comunitária e qualidade de vida em geral. 

Nessa perspectiva, consideramos que os sistemas de apoio:
• São recursos e estratégias aplicados para atender a demandas individuais.
• Capacitam a pessoa para que tenha acesso a recursos, informações e relacionamen-

tos em ambientes integrados e inclusivos.
• Resultam em participação crescente e melhoria no desenvolvimento pessoal.
• Podem ser avaliados a partir dos resultados de sua utilização.

Essa abordagem de deficiência intelectual adotada pela AADID defende o se-
guinte paradigma: 

A diferença mais relevante observada entre as pessoas com deficiência 
intelectual e deficiências do desenvolvimento associadas em relação às 
demais pessoas da população geral é a natureza e a extensão/intensi-
dade dos apoios de que elas necessitam para participar plenamente da 
vida comunitária. (AADID, 2010, p. 110).

Esse paradigma evidencia a centralidade dos apoios para compreender o pró-
prio conceito de Deficiência Intelectual. Além disso, considera o impacto positivo des-
ses apoios no funcionamento da pessoa no seu meio físico e social, contribuindo para 
superar ou minimizar o modo como suas limitações intelectuais e do comportamento 
adaptativo se expressam no cotidiano. 

No Brasil, a inserção da pessoa com deficiência intelectual no mercado de tra-
balho é uma realidade. A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), publicada pelo 
Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, aponta que, em 2011, do total de pessoas 
com deficiência empregadas no mercado formal de trabalho, 5,78% são pessoas com 
deficiência intelectual, representando um crescimento de sua participação no mercado 
de trabalho de 3,36% em relação ao ano de 2007 (BRASIL, 2012). Porém, isso acontece 
principalmente em função da legislação, não da produtividade desses trabalhadores 
proporcionada pela não adoção dos apoios necessários. 

Nas organizações atuais, as ações se orientam pelas práticas gerencialistas. O 
desempenho é medido com base na lucratividade financeira que possa trazer, sem que 
sejam consideradas as consequências no âmbito humano e social (GAULEJAC, 2007). 

Essa estrutura baseada na ordem legal influencia diretamente a distribuição de 
poder, de economia ou de outra natureza dentro do espaço organizacional (WEBER, 
1977), transformando esse campo social num espaço de luta simbólica pela produção 
de um senso comum (BOURDIEU, 2003).

Além disso, atualmente, o mundo do trabalho estabelece uma estreita relação 
entre as características pessoais dos empregados e sua adequação ao trabalho, trans-
formando traços como aparência, idade, educação, gênero, deficiência e raça em poten-
cial produtivo. Disso, resulta uma forte estratificação do mercado de trabalho em que 
os níveis inferiores são preenchidos predominantemente por minorias (SORJ, 2000).

No que se refere aos trabalhadores com deficiência intelectual, num estudo re-



174  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

alizado em quatro organizações (sendo duas com fins econômicos e duas sem fins eco-
nômicos) que empregam pessoas com deficiência intelectual, Bezerra e Vieira (2012) 
apontam que a igualdade de oportunidades para esses trabalhadores é insignificante 
ou inexistente, independentemente da finalidade das organizações. 

Um estudo sobre a diversidade nas organizações, realizado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em 1990, apresenta dados importantes a respeito 
das ações e da visão de 30 empresas, em matéria de pluralidade (ESTEVES, 1999). A 
pesquisa aponta a existência de práticas discriminatórias no contexto empresarial, va-
lendo-se de mecanismos de racionalização e de negação da discriminação. Esse estudo 
identifica, então, que existem várias contradições entre o discurso formal das empresas 
e as suas práticas na gestão de diversidade (BELLAN, 2002). 

Outro estudo corrobora a afirmação de que esses trabalhadores ocupam os car-
gos mais baixos na hierarquia organizacional e que, devido a suas características, são 
discriminados pelos companheiros que ocupam o mesmo cargo que eles, que os con-
sideram inferiores por suas limitações cognitivas, criando-se, assim, a nova “ralé” nas 
organizações do trabalho (BEZERRA; VIEIRA, 2012).

A Lei de Cotas promove a extensão da igualdade, mas, em contrapartida, a 
inserção da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho não elimina, 
de fato, a maioria das desigualdades. A isto, Dubet (2001) denomina de emancipação 
segregativa ou de emancipação “sob tutela”, evidenciando a manutenção ou a conso-
lidação de microdesigualdades, que podem ser mais insuportáveis por entrarem em 
choque com uma progressão “objetiva” de igualdade.

O trabalhador com deficiência intelectual, então, além de ocupar a faixa inferior 
da classe proletária brasileira, sofre uma “estigmatização” dentro das organizações do 
trabalho por suas significativas limitações de desempenho, pois a pessoa com defici-
ência intelectual, por própria definição, necessita de apoio por meio de orientações, 
de supervisão e de ajuda técnica que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais 
de suas limitações funcionais, motoras, sensoriais ou mentais, de modo a quebrar as 
barreiras da mobilidade, da temporalidade e da comunicação.

O acesso da pessoa com deficiência intelectual ao mercado de trabalho, então, 
não significa necessariamente oportunidades iguais para eles e muito menos um senti-
mento de pertencimento ao ambiente de trabalho. Acesso significa aproximação, che-
gada, entrada, admissão e alcance, o que é garantido pela legislação: direito de acesso 
ao trabalho.

Já o debate acerca da igualdade de oportunidades traz no seu bojo dois fato-
res distintos, porém complementares: um conteúdo negativo, que é o não fazer, não 
discriminar, e um conteúdo positivo, a ação afirmativa, que é a obrigação de fazer, de 
promover a igualdade (BELLAN, 2002). 

O fato de essas pessoas estarem contratadas pelas organizações, não significa 
necessariamente que elas se sintam integradas, percebendo-se como uma minoria in-
cluída e aceita demais membros desse espaço social, principalmente, se considerarmos 
a atual estrutura das empresas e as características do mundo do trabalho na atualida-
de. Inclusão social significa o ato ou efeito de incluir, ou seja, significa o sentimento de 
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pertencimento a um espaço social. Dessa forma, este estudo vai analisar como o traba-
lhador com deficiência intelectual percebe sua inclusão social a partir da sua inserção 
no mercado formal de trabalho, partindo do estímulo da ação afirmativa promovida 
pela Lei de Cotas e, considerando as práticas gerencialistas hegemônicas nas organi-
zações do trabalho e as transformações do mundo do trabalho nas últimas décadas.

Esta pesquisa, no entanto, não tem a intenção de mostrar que contratar a pes-
soa com deficiência intelectual seja melhor ou pior para as empresas do que empregar 
outras pessoas. Também, não abordará a qualificação dessas pessoas para o trabalho, 
uma vez que parte da premissa de que só está empregado quem estiver preparado. 
Portanto, a educação profissional não será discutida, bem como a Lei de Cotas e a legis-
lação vigente no Brasil acerca da inclusão social da pessoa com deficiência. 

Diante disso, o esforço aqui é o de buscar elementos mais aprofundados para 
responder à seguinte questão: Qual a percepção dos trabalhadores com defici-
ência intelectual em relação à sua inclusão social por meio do trabalho? 
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O sistema de cotas para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho não tem sido suficiente para modificar a realidade social em que nos inseri-
mos. Além de garantir ao profissional com deficiência o direito de acesso ao mercado 
de trabalho, é preciso também lutar para que os preconceitos sejam derrubados, as 
habilidades exploradas e as dificuldades respeitadas. 

Dados que o IBGE divulgou do Censo Demográfico de 2010 mostra que no Bra-
sil existe cerca de 45 milhões de Pessoas com Deficiência, o que representa ¼ da popu-
lação geral (Censo IBGE, 2010). 

Em 2012, o Instituto Ester Assumpção elaborou um estudo acerca do contexto 
do desemprego das pessoas com deficiência, bem como sobre o potencial de cumpri-
mento da Lei de Cotas pelas empresas sediadas em Belo Horizonte, Betim e Contagem. 
Este estudo deu origem ao relatório Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo 
Horizonte, Betim e Contagem – Estudos Preliminares (INSTITUTO ESTER ASSUMP-
ÇÃO, 2012). Consideramos ainda válidos os dados por não termos tido notícia de pes-
quisa apontando alguma melhora significativa nessa situação. 

De acordo com essa pesquisa, 59% das pessoas com deficiência fazem parte da 
População em Idade Ativa (PIA), isto é, possuem entre 16 a 65 anos. Este percentual 
corresponde a um total de 44.164 indivíduos, sendo 31.250 em Belo Horizonte, 4.975 
em Betim e 7.939 em Contagem. Em relação ao gênero constatou-se que 57% são do 
sexo feminino e 43% do sexo masculino, no entanto há dados do Ministério do Traba-
lho e Emprego que mostram que há mais homens contratados do que mulheres. Vimos 
que aqui também é reproduzida a discriminação em relação ao trabalho da mulher.  

Dados extraídos do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que as em-
presas têm preferência por empregar pessoas com deficiência física (48%) e auditiva 
(30%), fato que tem sido constatado empiricamente junto aos alunos de psicologia que 
fazem estágios nos departamentos de Recursos Humanos em diversas empresas. A 
disponibilidade das empresas em fazer qualquer adaptação para acolher outras defici-
ências nas condições de trabalho é praticamente nula. 

O índice de desemprego entre as pessoas com deficiência atualmente é de 72% 
em Belo Horizonte, 67% em Betim e 81% em Contagem, segundo dados da pesquisa do 
Instituto Ester Assumpção (2012). 
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Coordenadora do projeto de extensão, psicóloga, psicanalista, mestre em Filosofia e professora  na PUC 
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O projeto de extensão “Inserção das pessoas com deficiência (PCDS) no 
mercado de trabalho” teve início em 2012, com o objetivo de desenvolver metodo-
logia específica voltada para os processos de seleção, treinamento, desenvolvimento e 
acompanhamento do profissional com deficiência junto às empresas, e tem sido desen-
volvido ao longo dos anos de 2013 e 2014. O projeto continua atendendo aos princípios 
da Política de Extensão (2006)da universidade, em especial o princípio da igualdade 
de direitos; da pluralidade ao considerar a igualdade e singularidade das pessoas com 
deficiência; da solidariedade e respeito ao outro, e da justiça orientada pela igualdade 
de direitos e pelo respeito às diferenças (p.17). 

Pesquisa realizada no primeiro semestre de 2014 por uma das extensionistas 
junto a uma instituição escolar que atende à Lei de Cotas visava compreender a inser-
ção e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.O perfil dos cinco 
(5) entrevistados (3 homens e 2 mulheres) mostra idade variando de 29 a 41 anos, 
com escolaridade de curso médio ao superior incompleto. Três dos entrevistados apre-
sentam deficiência física, um apresenta deficiência visual e um apresenta deficiência 
múltipla. 

Observou-se que a escolaridade não condiz com a função executada ficando 
além dessa na maioria dos entrevistados, demonstrando a necessidade de revisão das 
funções e de um planejamento mais efetivo de desenvolvimento do profissional.

Em relação à gestão de pessoal na empresa pesquisada, todos os trabalhadores 
são avaliados a partir da observação de seus mentores junto à coordenação e gerên-
cia de cada unidade, possibilitando avanços no desempenho da função e ampliando 
suas competências. Tudo indica que há avaliação por competências, que é condizente 
com uma postura de acompanhamento processual e não baseada exclusivamente na 
produtividade, no entanto precisa avançar mais. Essa pesquisa aponta que é possível 
desenvolver uma cultura inclusiva e que quando isso ocorre todos saem ganhando, 
empregadores e empregados.

Ações ligadas à capacitação das pessoas com deficiência e reabilitadas que bus-
cam uma real inclusão no mercado de trabalho com um trabalho ou emprego digno 
onde a capacidade do trabalhador seja reconhecida e/ou desenvolvida e que a organi-
zação se torne um espaço realmente inclusivo precisam ter continuidade. 

Os resultados da pesquisa realizada por três (3) estagiários no primeiro semes-
tre de 2014, através do Estágio de Intervenção Psicossocial, junto a dois (2) gestores 
e quatro (4) colegas dos profissionais com deficiência, apontam que uma das maiores 
dificuldades encontradas está no despreparo dos próprios profissionais da área de re-
crutamento e seleção na forma de contratação dos PCD. Além disso, constatou-se uma 
falta de qualificação por parte da equipe em recebê-los o que leva à ausência de maior 
envolvimento das pessoas com deficiência no ambiente laboral. Embora isso não se-
ja expresso literalmente pelos profissionais inseridos, aparece na forma como ele se 
apresenta diante das questões postas no roteiro de entrevista. Essa pesquisa é base 
para a construção de metodologia voltada para o acompanhamento do profissional no 
desempenho de sua atividade.
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Procurar novos atores na comunidade tem-se mostrado necessário como, por 
exemplo, educadores e pais das pessoas com deficiência que poderiam colaborar na 
mudança de visão diante da deficiência. Atuar junto a essa população antes que se 
consolidem atitudes e comportamentos de discriminação e exclusão tem se mostrado 
urgente. 

Ao atuar de maneira mais preventiva junto às escolas espera-se que a sociedade 
abra espaços para os profissionais com deficiência, pois se percebe que, na medida 
em que as escolas e organizações constroem uma visão que possibilita a participação 
desses profissionais no trabalho, ampliam-se os direitos e se caminha em direção à 
inclusão social com qualidade. Uma das consequências seriam postos de trabalho que 
levariam em consideração a capacidade e potencial do empregado e que esses sejam 
incluídos nos planos de carreira da empresa buscando atender suas necessidades de 
crescimento e reconhecimento profissional. 

Para diminuir a discriminação e o índice de rotatividade e de desemprego das 
pessoas com deficiência em Belo Horizonte no interior dos serviços de recursos hu-
manos das organizações é necessário o aperfeiçoamento dos alunos de psicologia que 
poderão atuar na área, dos profissionais com deficiência, das organizações atendidas e 
dos professores que lidam diretamente com a formação dessas pessoas.

Apesar de passados 22 anos de criação da Lei de Cotas o olhar da sociedade 
sobre o profissional com deficiência ainda deixa a desejar e dos quase 3 anos desse 
projeto pouco se andou em direção a um ambiente inclusivo dentro das organizações. 
Ainda falta muito pra termos uma mudança de cultura que reconheça o direito desses 
profissionais a tratamento justo e digno no ambiente de trabalho: remuneração ade-
quada ao cargo, ter acesso a treinamentos, ser avaliado por suas competências, ser 
contratado como profissional e não como “deficiente” para ocupar uma vaga.

A metodologia usada junto às empresas será replicada nas escolas do ensino 
médio e tem como base a pesquisa-ação utilizando técnicas de oficinas, visitas, entre-
vistas.

Um dos resultados parciais alcançados até o momento, do ponto de vista aca-
dêmico, tem sido a capacitação de alunos de psicologia em metodologia que considere 
os princípios da ergologia direcionada às PCDs. Tivemos a apresentação em junho de 
2014 de duas monografias como trabalho de conclusão do curso de Psicologia, a partir 
de problematizações oriundas do projeto, elaboradas por alunas extensionistas, intitu-
ladas: “A atividade de trabalho da pessoa com deficiência: uma perspectiva ergológica” 
da autoria de Ariane C. Souza,e “A inclusão de pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho: estudo de casos em uma instituição de ensino superior de Belo Horizonte, da 
autoria de Ester F. R. Alvim. 

Do ponto de vista do público atendido as oficinas realizadas enfocam as di-
versas formas de lidar com o desemprego, dificuldades que encontram e/ou enfren-
tam para acesso ao mercado de trabalho; estratégias utilizadas nesse enfrentamento 
e desenvolvimento das relações interpessoais no ambiente de trabalho ereflexão dos 
profissionais sobre suas escolhas e as diversas formas de atividade possíveis além do 
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emprego. No primeiro semestre de 2014 foram realizadas oito oficinas com a partici-
pação de cinqüenta (50) alunos com deficiência.

Estamos construindo banco de dadosdosalunos capacitados com o intuito de 
inseri-los no mercado de trabalho; foi desenvolvida apresentação eletrônica e na forma 
gráfica de cartilha com informações a ser utilizada em sensibilização dos gerentes para 
a inclusão e gerenciamento do profissional com deficiência considerando os diversos 
usos dramáticos de si que o profissional apresenta nas situações sociais de trabalho.

Isso possibilitou um ganho ao curso de Psicologia uma articulação entre a área 
da Psicologia do Trabalho e a Psicologia da Educação Especial que incluiu a questão do 
trabalho nos debates da formação e educação da pessoa com deficiência. 

Finalizando consideramos que o projeto consolida o objetivo da Política de Ex-
tensão de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão, pois está construído 
com base em critérios científicos, tecnológicos e em experiências práticas da extensão 
e de estágio dos alunos de psicologia.
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Resumo
O artigo apresentado enfatiza o desenvolvimento de uma proposta na área das 

tecnologias sociais apropriadas, inovação e da geração de trabalho e renda desenvolvi-
da junto a um segmento social considerado em vulnerabilidade social. O objetivo prin-
cipal é a criação de oportunidades emancipatórias para famílias vulneráveis através da 
criação, acompanhamento e avaliação de um processo de incubação na perspectiva da 
economia solidária e do fortalecimento da cidadania. O processo de incubação foi rea-
lizado a partir dos conceitos de tecnologia social através de processos de capacitação, 
de formação, desenvolvimento de capacidades humanas dos agentes sociais. Objetivou 
a inclusão produtiva. E importante esclarecer que este projeto foi realizado por meio 
de parceria da PUC Minas (pela ação do Núcleo Trabalho-PROEX), da Prefeitura de 
Belo Horizonte e de Contagem. Contou com o financiamento do MDS (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e Finep. O objetivo final dessa iniciativa 
foi incubar quatro Empreendimentos Econômicos Solidários focados na produção ali-
mentar - Condimentos, Frutas Desidratadas, Horta Comunitária e Urbana, e Setor de 
Serviços. A proposta descrita almeja contribuir, por meio de ações extensionistas, com 
o desenvolvimento e a construção de métodos com base em critérios científicos, tecno-
lógicos efetivos para a consolidação de experiências comunitárias interinstitucionais 
sustentáveis. Neste sentido, foi esboçada uma metodologia, bem como, ferramentas e 
estratégias de ações que configuraram uma tecnologia social replicável com o objetivo 
de contribuir com a criação de alternativas econômicas efetivas no campo da economia 
solidária.

Palavras-chave: Incubação. Economia solidária. Tecnologias apropriadas.
Sustentabilidade. Trabalho. 
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1 Introdução
O presente trabalho versa sobre o desenvolvimento de uma tecnologia social e 

de um processo de incubação com vistas à promoção do desenvolvimento de capaci-
dades por parte do público beneficiário do programa Bolsa Família e da criação de um 
processo de incubação baseado nos princípios da economia solidária e nas garantias 
do direito e da cidadania.

A amostragem escolhida para este projeto foi composta por cerca de 500 (qui-
nhentas) famílias beneficiárias do “Programa Bolsa Família”, oriundas do cadastro na-
cional das Prefeituras de Belo Horizonte/MG e de Contagem/MG. As famílias, em sua 
maioria, são mono parentais femininas. Em Belo Horizonte, o público foi composto 
de moradoras dos territórios de referência da proposta, a saber: Barreiro, Conjunto 
Águas Claras e Independência. As mulheres, chefes de famílias, possuem baixo índice 
de escolaridade e estão fora do mercado formal de trabalho. Em Contagem/MG optou-
se pela região de Nova Contagem, região de Várzea das Flores, sendo o público consti-
tuído de responsáveis legais com algum grau de instrução (em geral de 5ª a 8ª série). 
No município de Contagem, além da questão de gênero, priorizou-se na amostragem, 
famílias que possuíam algum portador de necessidades especiais. 

A superação das atuais condições socioeconômicas está calcada em iniciativas 
de formação básica e específica, formuladas a partir de cursos de capacitação relativos 
ao processo de incubação tecnológica de alimentos e de serviços. O objetivo central da 
capacitação foi de criar bases para o ensino de habilidades em gestão solidária e esti-
mular a formação de grupos de produção alimentar em condimentos, frutas desidra-
tadas, horta e serviços, respeitando os princípios da segurança alimentar nutricional. 
Essa ação teve como meta garantir, por um lado, a compra dos produtos in natura 
das famílias de pequenos produtores e, por outro, manter a qualidade nutricional do 
produto a ser ofertado ao mercado institucional e aberto de alimentos. O intuito é que 
o público atendido no programa alcance a sustentabilidade econômica e condições efe-
tivas para a melhoria de sua qualidade de vida e de geração de renda.

Neste sentido, a iniciativa extensionista universitária e interinstitucional, ao 
acolher um público que se encontra à margem do processo produtivo formal, visou 
contribuir para a redução dos níveis de dependência e de pobreza dos beneficiários 
do “Programa Bolsa Família”. Parte-se do pressuposto de que a “porta de saída” dessa 
situação de dependência almeja contribuir para a redução da taxa de desemprego e da 
pobreza pela via da formulação de uma tecnologia social replicável em outras localida-
des ou regiões onde haja predominância de populações consideradas em vulnerabili-
dade social. 

2 Desenvolvimento da iniciativa e a proposta de geração de 
uma tecnologia social apropriada

O processo de incubação e a construção da tecnologia social resultam da conver-
gência de esforços de atores sociais diversos, em âmbito federal e municipal. Na esfera 
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federal, participaram o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e a Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP). Na esfera municipal, no caso de Belo Horizonte/MG, a 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), mais especificamente 
a Pró-Reitoria de Extensão – NUTRA, desenvolveu a ação em conjunto com a Prefei-
tura de Belo Horizonte (PBH/MG) por meio da Coordenadoria Municipal dos Direitos 
da Mulher (COMDIM), a qual visa ao fortalecimento do trabalho de inclusão social e 
produtiva no eixo da economia solidária e de gênero, organizando empreendimentos 
solidários formados por mulheres chefes de família em situação de violência de gênero 
e/ou de vulnerabilidade social ; da Secretaria Municipal de Política de Abastecimento 
(SMAB); e da Secretaria de Políticas Sociais, que visa à promoção da intersetorialida-
de, da complementaridade e da sinergia das políticas públicas, bem como o acompa-
nhamento das condicionalidades, a autonomia das famílias beneficiárias, o controle 
público e o monitoramento e avaliação das ações. Em Contagem/MG, a ação foi desen-
volvida em conjunto com a Prefeitura Municipal (PMC/MG), através da Secretaria do 
Trabalho e Promoção Social.

É importante ressaltar que o município de Contagem, entre as diversas polí-
ticas orientadas para a economia solidária como estratégia para o desenvolvimento 
de aspectos econômicos, sociais, culturais e humanos, possui uma lei municipal de 
fomento à economia solidária, a lei 4025/06, de 25 de junho de 2006. Neste sentido, 
o Empreendimento Econômico Solidário (EES) de Serviços, desenvolvido na região 
de Nova Contagem/MG, está vinculado às políticas de economia solidária do próprio 
município, partícipe da proposta de extensão universitária e fomentador do desenvol-
vimento desta tecnologia social.

Segundo a pesquisa “O Mapeamento dos Empreendimentos Econômicos Soli-
dários5”, realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por meio da Secreta-
ria Nacional de Economia Solidária divulgada em 2005, 87,22% dos empreendimentos 
solidários realizados no país foram gerados a partir da década de 1990. Esse dado, 
isoladamente, poderia explicar por um lado: um grande crescimento dos EES nestas 
últimas décadas. No entanto, segundo a mesma pesquisa, este crescimento não im-
pediu, de certa forma, a curta sobrevida desses empreendimentos e a vulnerabilidade 
administrativa e contábil dos EES. 

O propósito da criação de incubadoras tecnológicas foi esboçado com vistas a 
abrigar os EES e prover condições propícias para que o desenvolvimento sustentável 
fosse alcançado e, por conseqüência, a inclusão produtiva dos/as beneficiários/as do 
“Programa Bolsa Família”. É importante considerar que as incubadoras são institui-
ções vinculadas a universidades públicas ou privadas, e, mais recentemente, a entida-
des criadas por governos ou a organizações da sociedade civil, que apóiam e assessoram 
novos empreendimentos ou empreendimentos já criados, oferecendo-lhes qualificação 
e assistência técnica durante o chamado período de incubação (MTE, 2008).

Segundo o MTE, as incubadoras têm se destacado: na gestação de empreen-

Esta pesquisa está no site do IBASE. Disponível em: <http://www.ibase.br/pubibase/media/graficos-
2006final.pdf>.
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dimentos, redes e outras modalidades de articulação; na formação de futuros profis-
sionais do campo da economia solidária; no desenvolvimento do conhecimento e no 
apoio às ações governamentais e movimentos sociais. A contribuição das incubadoras 
consiste em combinar apoio direto, produção de conhecimentos, formação de quadros 
e construção de projetos e políticas. Verifica-se que a ação das incubadoras universi-
tárias tem, por conseguinte, fortalecido diversas iniciativas econômicas de cunho as-
sociativas, isto é, que possibilitam a reinserção social de populações de baixa renda e 
aos trabalhadores, tanto jovens quanto adultos, fadados e submetidos ao desemprego 
e à informalidade. Ainda de acordo com o MTE, a contribuição das incubadoras tem 
se mostrado relevante para a construção de novas práticas de mobilização democrática 
e de um novo paradigma organizacional para o trabalho e a economia solidários. A 
articulação do tripé ensino – pesquisa - extensão bem como a integração das univer-
sidades com as comunidades e segmentos externos à comunidade acadêmica. (MTE, 
2008).

Outro aspecto a ser considerado se refere ao conceito de Tecnologia Social (TS), 
que tem sido utilizado como eixo norteador das ações de pesquisa desencadeadas pelas 
redes de incubadoras universitárias em várias partes do país. De acordo com Jardim e 
Rillo (2004), o conceito de TS pode ser definido como a combinação entre pesquisas, 
diálogos e experiências de diversos segmentos da sociedade organizada. Isto porque o 
conceito de TS parte do princípio de que a participação e a aprendizagem caminham 
conjuntamente, e que a produção científica e a tecnologia são frutos das relações so-
ciais e das inter-relações culturais. Esse conceito também leva em consideração as prá-
ticas participativas dos atores sociais, as quais resultariam na melhoria das condições 
de vida da população e na construção de soluções solidárias pautadas na realidade na 
qual são aplicadas. Na sua gênese, a TS almeja disseminar a idéia de que Ciência e a 
Tecnologia devem ser reconhecidas e legitimadas pela sociedade a fim de estimular a 
conformação de graus de desenvolvimento humano e social dos cidadãos e das respec-
tivas sociedades.

Em outras palavras, a TS busca promover o desenvolvimento e o aproveitamen-
to de tecnologias a fim de atender demandas da população. Por esta razão, a TS tem 
como objetivo a construção de “redes” cuja tessitura entrelaça as demandas e as ne-
cessidades da população e a produção de conhecimento a ser difundido na sociedade. 
Essas redes permitem a identificação de práticas exitosas e de experiências transfor-
madoras e, por meio do seu estudo e aperfeiçoamento, possibilitam a replicação destas 
em uma dada realidade.

A iniciativa interinstitucional proposta e relatada neste artigo fundamentou-se 
nos princípios conceituais citados para desenvolver e propagar uma metodologia de 
pesquisa aplicada e de extensão, de cunho universitário, comunitário, participativo e 
solidário, em parceria com os movimentos sociais organizados e setores do governo 
anteriormente mencionados.

Em uma esfera macrossocial, os Empreendimentos Econômicos Solidários 
(EES) se caracterizam por se constituírem como “organizações coletivas e supra fa-
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miliares (associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, 
clubes de trocas, feiras vinculadas à segurança alimentar e a produção agrícola fami-
liar, etc.), cujos participantes são trabalhadores dos meios urbano e rural que exercem 
a autogestão das atividades e da alocação de recursos. ” (MTE, 2008). 

É preciso frisar que esta iniciativa visa a construção de uma tecnologia social, 
de métodos e de técnicas de capacitação, de formação e de produção que estimulem a 
geração de trabalho e de renda não somente para as famílias participantes desta ini-
ciativa. Por esse motivo, a equipe foi motivada a desenvolver uma tecnologia social e 
propiciar a construção de indicadores para esta tecnologia. Esses indicadores podem 
contribuir, sobremaneira, com processo de construção de um Índice de Tecnologia So-
cial (ITS) , que permite mensurar e qualificar métodos e técnicas qualitativas, amplian-
do as possibilidades  de elevar a correção de rumos e de replicar estas experiências 
de pesquisa-ação em outras localidades, em âmbito regional ou nacional, seguindo as 
bases conceituais da formulação de tecnologias sociais como exposto acima.

Como foi dito, a elaboração de um ITS, o qual se encontra em fase conclusiva, 
objetiva desenvolver uma metodologia sistêmica e replicável. A expectativa dessa ação 
é que os beneficiários obtenham, a curto e médio prazo, condições efetivas de geração 
de trabalho e renda e, consequentemente, por meio do desenvolvimento de suas poten-
cialidades e de suas capacidades, atinjam a emancipação e a superação das condições 
socioeconômicas desfavoráveis.

A iniciativa foi estruturada a partir da criação de centros de formação e de ca-
pacitação dividida em 5 (cinco) subprojetos: 1 (um) projeto diagnóstico, 3 (três) in-
cubadoras de produção e 1 (uma) incubadora de serviços. Esses projetos, atentos a 
bases mercadológicas, objetivaram criar uma rede institucional facilitadora de pro-
dução alimentar sustentável bem como a entrada dos produtos solidários no mercado 
institucional e aberto, de forma a superar a exclusão econômica e social. Para atingir os 
objetivos mencionados acima foram criados grupos de estudos específicos intitulados: 
Metodológico, Pedagógico. Esses grupos compuseram uma estrutura de funcionamen-
to colegiada composta pelos representantes das instituições envolvidas no projeto.

Em termos gerais, o núcleo metodológico si responsabilizou pela elaboração da 
metodologia referente à Tecnologia Social, pela concepção dos indicadores e do Índice 
de Tecnologia Social para Empreendimentos Solidários (ITSE’s), além de acompanhar 
e monitorar a ação desde sua fase de criação até a conclusão da presente proposta. Já 
o núcleo pedagógico respondeu pelo acompanhamento dos estagiários em campo, no 
que se refere às oficinas de letramento e de gestão de negócios, cujo plano de trabalho 
desenvolvido de forma integradora foi mantido durante as duas primeiras fases do 
projeto. O passo seguinte foi ofertar cursos de capacitação centrados em habilidade, 
subdivididas em: habilidades básicas (Matemática e Português); gerenciais (cursos/
oficinas/capacitação); competências empreendedoras solidárias e as capacidades hu-
manas; habilidades específicas relacionadas à produção, ao processamento de alimen-
tos e à qualidade nutricional.
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3 Processo de acompanhamento e monitoramento através das 
ferramentas de gestão solidária

A gestão de um empreendimento, por si só, é algo muito complexo e arrisca-
do fato esse comprovado por inúmeras estatísticas brasileiras, que demonstram que a 
maioria das empresas que abrem, fecha nos primeiros três anos de existência. 

Transportando essa complexidade dos negócios para o EES, que tem por natu-
reza número considerável de associados e com formação e desejos distintos, pode-se 
imaginar que os riscos aumentem substancialmente. Além disso, e somando-se o fato 
dos empreendedores apresentarem um perfil de vulnerabilidade social, com baixa es-
colaridade e baixa auto-estima, a gestão do EES se tornou realmente algo muito desa-
fiador.

Dentro deste cenário a Incubadora Social passou a ter um importante papel de 
capacitar e acompanhar o grupo na gestão administrativa e financeira do empreendi-
mento, para que o mesmo se torne economicamente viável e possa cumprir com o seu 
objetivo de auto-sustentabilidade. 

A metodologia que foi desenvolvida nas ações do projeto almejou aplicar os 
conhecimentos científicos existentes, principalmente no campo da Administração e da 
Economia, na busca da alta sustentabilidade do negócio. No campo da Administração, 
quando se pensa em sustentabilidade de um empreendimento se imagina um negócio 
com resultados econômicos positivos, ou seja, a maximização do lucro privado, fruto 
da ambição capitalista. Já na área das Ciências Sociais, onde se estuda a inclusão social 
por meio de empreendimentos economicamente solidários e autogestionados, como 
por exemplo, cooperativas e associações de fins econômicos, o enfoque econômico e fi-
nanceiro é outro, já que o foco da sustentabilidade deixa de ser somente a maximização 
do lucro de forma individualista para ser o crescimento do grupo através da renda e da 
convivência de forma solidária não excludente.

No entanto há uma grande questão a ser respondida: Como os empreendimen-
tos de economia solidária podem se manter numa estrutura comercial capitalista? 
Hora, todo empreendimento econômico, seja ele solidário ou não, gera renda através 
da comercialização de seus produtos e/ou serviços. Estamos aqui excluindo as rendas 
oriundas de doações, que não podem ser a principal fonte financeira da lógica de eco-
nomia solidária auto-sustentável.

Voltando então à questão da dependência da comercialização, os empreendi-
mentos solidários enfrentam um grande dilema: para quem vender? Qual o mercado 
atingir? E não tem muita opção, ou podemos dizer que praticamente nenhuma, a não 
ser concorrer no mercado capitalista. 

Para se tornarem competitivos os empreendimentos capitalistas buscam cada 
vez mais utilizar estratégias para se manterem no mercado capitalista, que segundo 
Porter (1999), existem cinco forças que as empresas devem dominar para sobrevive-
rem no mercado: Rivalidade entre concorrentes; Poder de barganha dos clientes; 
Poder de barganha dos fornecedores; Ameaça de novos entrantes e Ameaça de pro-
dutos substitutos. 
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Mesmo sem ser um especialista na área da Administração pode-se perceber que 
não é possível dominar essas forças sem uma boa estrutura financeira que permita in-
vestir em ações estratégias. E essa estrutura financeira passa por um rigoroso sistema 
de controle de custos, de estratégias adequadas de precificação, de gestão de capital de 
terceiros e próprios, de um constante controle de fluxo de caixa, de análises de inves-
timentos em projetos de desenvolvimentos de novos produtos, processos e também 
em marketing e propaganda. Desta forma, uma das primeiras ferramentas de gestão 
trabalhada com o público do projeto foi o Plano de Negócio do empreendimento, com 
o objetivo de proporcionar aos participantes dos EES uma visão empreendedora, sis-
têmica e planejada do negócio. 

Como o processo de incubação deve ocorrer de forma prática e educativa na for-
mação, assessorias e acompanhamento sistêmico dos EES, a metodologia construída 
visou a aplicação das ferramentas de gestão, sem perder a base dos conceitos científi-
cos, com adaptações das realidades das organizações, ou seja, aprender fazendo.   

O método de formação e capacitação dos participantes se deu na realização de 
aulas de forma prática e dinâmicas, buscando assim atingir o objetivo através de uma 
linguagem mais adequada ao público do projeto. Como instrumentos didáticos foram 
adotadas dinâmicas e cartilha com linguagem simples, aplicando os conceitos traba-
lhados sobre o Plano de Negócios (PN).  

O propósito de se adotar o PN como ferramenta principal no processo de incu-
bação é devido à sua amplitude de aplicação na gestão de um empreendimento.  Atra-
vés desta ferramenta, consegue-se planejar e decidir a respeito do futuro da organiza-
ção, tendo como base o seu histórico, sua situação atual em relação ao mercado, aos 
clientes e à concorrência. Com o PN é possível identificar os riscos e propor planos para 
minimizá-los e até mesmo evitá-los; identificar seus pontos fortes e fracos em relação 
à concorrência e o ambiente de negócio em que atua; conhecer o mercado e definir es-
tratégias de marketing para os produtos e serviços; analisar o desempenho financeiro 
do empreendimento, avaliar investimentos; enfim, trata-se de um poderoso guia que 
norteará todas as ações do EES. Como se nota, o PN não é uma ferramenta estática, 
pelo contrário, é uma ferramenta extremamente dinâmica e deve ser atualizado e utili-
zado periodicamente, o que permite ser um mecanismo de monitoramento e acompa-
nhamento dos resultados da EES, por meio de diversos controles gerenciais, tais como:
a) Estatuto Social;
b) Regimento Interno;
c) Livro de Atas das Assembléias;
d) Livro Caixa (Fluxo de Caixa);
e) Controles de Materiais (Estoques de Matérias Primas, Produtos em Elaboração e 

Produtos Acabados);
f) Controle de Contas a Pagar e Receber;
g) Apuração de Resultados (Receitas, Custos e Despesas);
h) Prestação de Contas.
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Os controles acima, considerados como imprescindíveis em uma gestão, foram 
construídos e implantados nos EES conjuntamente com os seus membros associados.  
Desta forma o percurso metodológico foi desenvolvido por meio de capacitações e as-
sessorias técnicas e gerencial visando a consolidação e autonomia dos participantes.   

 O processo foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da PUC, formada 
por alunos do curso de Administração, Direito, Geografia, Arquitetura, Matemática, 
Letras Pedagogia, Psicologia, Engenharia da Produção e Nutrição. Foram ministra-
das capacitações em salas de aulas, nas diversas áreas de conhecimento, e específicas 
relacionadas ao processo produtivo, buscando desenvolver as habilidades de gestão e 
técnicas. 

A estratégia adotada foi utilizar situações do dia-dia para trabalhar com os con-
teúdos de cada área de conhecimento, tendo uma receptividade muito interessante 
por parte dos participantes, que pôde ser constatado pela dedicação e desempenho da 
turma. 

Como resultados, obtidos por meio da utilização desta metodologia tem-se até 
o momento: 
1) Realização de cursos de capacitação nas diversas áreas de conhecimento (Vendas; 

Finanças; Relação Interpessoal; Aspectos legais do negócio; Responsabilidade civil, 
social e ambiental; letramento, oficinas específicas de qualificação técnica, auto-ges-
tão, empreendimento solidário);

2) Fomento da organização e a formalização da associação, bem como a sua inserção 
no mercado institucional e consumidor;

3) Promoção de parcerias com empresas da região e com o poder público, buscando 
unir os recursos existentes em diversas ações já praticadas por esses atores sociais;

4) Desenvolvimento de novos projetos específicos de acordo com as características dos 
grupos, empreendedores e profissionais e discentes que desejam ingressar no pro-
cesso de incubação;

5) Continuação do processo de capacitação dos beneficiários do programa da Bolsa 
Família, fomentando a formação de formas associativas, como cooperativas e asso-
ciações considerando a inclusão no mercado formal e institucional.

O projeto passou por várias etapas e, atualmente, os empreendimentos incuba-
dos estão sendo assistidos e acompanhados pelo poder público municipal, assessorado 
por uma Organização não-governamental, com a anuência da PUCminas e da rede de 
economia solidária estadual e municipal, com vistas a redefinir novos passos e novas 
estratégias para si situarem em um mercado bastante verticalizado que é o de alimen-
tos. No entanto, verificou-se que durante os últimos anos, a incubadora foi utilizada 
como um suporte para a qualificação profissional e de grupos de beneficiários locais, 



188  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

sustentada pelos valores da economia solidaria e sustentabilidade, por metodologias e 
técnicas capazes de redefinir outros desenhos, novos formatos e mudanças institucio-
nais e políticas, interstícios do tecido social e das redes solidárias. 

 
4 Considerações Finais

Como foi dito anteriormente, a presente proposta, desenvolvida por meio da 
ação interinstitucional “Gerando Trabalho e Renda: Construindo uma Alternativa So-
lidária e Cidadã”, possui como objetivo fortalecer a participação de diversos atores so-
ciais nas definições efetivas das políticas públicas, visando à promoção e emancipação 
dos cidadãos.

Todavia, percebe-se que o sucesso dos EES está diretamente ligado à sua ca-
pacidade de gestão, e embora não tenham a experiência e o ritmo do trabalho, os par-
ticipantes dos mesmos se esforçam na organização das atividades com o espírito de 
cooperação, solidariedade e em busca da autogestão. E a autogestão só acontece quan-
do se tem um trabalho em grupo, quando todos do grupo procuram encontrar saídas 
coletivamente e buscam a realização de tarefas de interesse comum. 

O processo de autogestão requer novas capacidades e habilidades de um grupo 
e /ou organizações e, indubitavelmente, demandando um sistema de cooperação e de 
habilidades capazes de  estimularem a emergência  de valores que conformam um am-
biente de trabalho, de geração e distribuição de recursos que não seja sustentado pela 
relação de dominação e, sim, de uma estrutura de funcionamento na responsabilidade, 
na participação efetiva e solidariedade entre os membros participantes. Portanto, pa-
ra se alcançar a autogestão, os empreendedores/as sociais também necessitam serem 
pessoas que queiram realizar, executar, definir metas e saber estabelecer objetivos es-
tratégicos e planejamento à longo prazo. 

 Neste sentido, o projeto apresentou um resultado positivo por ter gerado 
grandes avanços no que diz respeito à visão, conhecimento, interação, espírito de res-
ponsabilidade e cooperação entre os participantes. Sendo que os instrumentos de con-
trole e monitoramento da gestão implantado nos EES contribuíram para a efetivação 
dos ITS’s. Entretanto, os resultados também demonstram a necessidade de continuar 
os investimentos em capacitações dos empreendedores para que os mesmos possam 
melhorar sua forma de organização e de controle das atividades e de processos de ges-
tão solidária. 

Finalmente, pode-se enfatizar que esta iniciativa visou estimular, por meio de 
uma ação integrada e de uma rede interinstitucional, a um grupo de empreendedores, 
com vistas ao desenvolvimento humano e a sustentabilidade, a redução da dependên-
cia das novas gerações egressas das camadas sociais menos favorecidas. Contudo, sa-
be-se que a superação da miserabilidade e a formação de valores exigem ações prepo-
sitivas e cidadania por parte da sociedade e de todos os atores sociais. 



  189  TECnOLOgia sOCiaL aPrOPriada, TraBaLHO E aLTErnaTiVas ECOnÔMiCas sOLidárias 

Referências
ALBURQUERQUE, E. M. Sistemas nacionais de inovação e desenvolvimento. Revista da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 5, 10 out. 2006.

AROCENA, José. El desarrollo local: un desafío contemporáneo.  Caracas, Venezuela: Edito-
rial Nueva Sociedad, 1995.

BLAS, Asier; IBARRA, Pedro. La participación: estado de la cuestión.  Cuadernos de Trabajo, 
Bilbao: HEGOA, n. 39, 2006. 

BECK, Ulrick . ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalizaci-
ón. Barcelona: Editorial Paidós, 1998.

CARDONE, Vanessa. Cooperativas de Trabalho: legalidade e subsistência. São Paulo: Antiqua, 
2007. 

_______________. La sociedad del riesgo global. Madrid: Editorial Siglo XXI, 1999.

_______________. Generaciones globales en la sociedad del riesgo mundial. Revista CI-
DOB d’Afers Internacionals, Barcelona: Fundación CIDOB, n. 82-83, set. 2008.   

COLECTIVO IOÉ.  Investigación acción participativa: propuesta para un ejercicio colecti-
vo de la ciudadanía. 2003. Disponível em: <http://www.nodo50.org/ioe>.

CONCEIÇÃO, Daniela Torres. Cooperativas de Mão-de-Obra: uma análise a partir da re-
lação de emprego. 2002. 224 f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito. Belo Horizonte. 

CORTINA, Adela. Hemos de convertir las masas en pueblos.  Revista BUC-Revista de la 
Xarxa Vives d’Universitats, n. 3 , primavera 2009,  p. 22-25.

ESCOBAR, Arturo . La invención del Tercer Mundo. Construcción y reconstrucción del 
desarrollo. Bogotá, Colombia: Editorial Norma, 2004.

FRANKE, Walmor. A interferência estatal nas cooperativas: aspectos constitucionais, tri-
butários, administrativos e societários. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. 

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. Tecnologia Social: uma estratégia para o desenvolvimen-
to. Rio de Janeiro: (s.n.), 2004.

GEDIEL, José Antônio et al. Os caminhos do cooperativismo: Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba: Ed. UFPR, 2001.

IBASE, RELATÓRIO PARCIAL DA PROPOSTA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 2007 - Se-
mestre 2 - Geração de Trabalho e Renda: construindo uma alternativa solidária e cidadã – Ponti-



190  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

fícia Universidade Católica de Minas Gerais/PROEX – NUTRA-MDS/FINEP/PBH/PMC. 2005-
2008.

SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. Mapeamento dos empreendi-
mentos solidários. Disponível em: <http://www.ibase.br/pubibase/media/graficos2006fi-
nal.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2008.

ICAZA, A. Economía solidaria, prácticas cooperativas y desarrollo local en el sur de Brasil. CI-
RIEC – ESPAÑA. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Faculdad de Va-
lencia, Valencia - Espanha, n. 43, p. 41-60, 2002.

JARDIM, F.; OTERO, M. Rillo. Caderno de debates: Tecnologia Social no Brasil – Direito à 
ciência e ciência para a cidadania. Instituto de Tecnologia Social. Rio de Janeiro: Raiz, 2004.

LINS,  Hoyêdo Nunes. Cooperativas de trabalhadores: Opção frente à crise do emprego ou as-
pecto da crescente precariedade do trabalho? Nova Economia, Belo Horizonte, v. 11, n. 1, p. 
39-75, jul. 2001.

MELO, Ana Beatriz Trindade. Novos movimentos sociais e economia solidária: uma 
base cartográfica da autogestão como processo de subjetivação. 2007. 152f.  Dissertação (Mes-
trado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós Graduação em Psi-
cologia, Belo Horizonte. 

MELO, Raimundo Simão de. Cooperativas de Trabalho: modernização ou retrocesso? Síntese 
Trabalhista, Porto Alegre, v. 3, n. 148, p. 25-33, out. 2001.

MTBE- Ministério do Trabalho e Emprego. Programa Economia Solidária em Desenvol-
vimento. 2008. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/ecosolidaria>. Acesso em: 16 abr. 
2008.

NAVARRO, V. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla 
en nuestro país. Barcelona: Editorial Anagrama, 2003.

NORONHA, Adolfo Vasconcelos et al. Cooperativismo. (s.1.): (s.n.), 1976. 

NUNES, Leonardo. J. S. Cooperativas de trabalho. Experiências em cooperativismo: uma 
análise das virtudes e contradições do sistema cooperado frente às mudanças no mercado de tra-
balho.  2008. 57f. Monografia (Conclusão de curso) - Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Departamento de Ciências Econômicas, Belo Horizonte.

NUSSBAUM, Martha C.; SEN, Amarthya (Comp.). La calidad de vida. Fondo de Cultura Eco-
nómica  México, 1996.

OCB. Movimento livre da influência do Estado. Disponível em: <http://www.ocb.org.br/
site/cooperativismo/evolucao_no_brasil.asp>. Acesso em: 25 maio 2009a.



  191  TECnOLOgia sOCiaL aPrOPriada, TraBaLHO E aLTErnaTiVas ECOnÔMiCas sOLidárias 

_______________. Cooperativismo brasileiro se fortalece em 2008. Disponível em: 
<http://www.ocb.org.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/0209_parte3_apresentacaoOCB2.
pdf>. Acesso em: 25 maio 2009b.

OCBMS. Cooperativismo. Disponível em: <http://www.ocbms.org.br/cooperativismo.php>. 
Acesso em: 06 maio 2008.

_______________. A cooperativa e seus valores. Disponível em: <http://www.ocemg.org.
br/webcoop/Default.aspx?tabid=75>. Acesso em: 06 maio 2008.

OCERGS. História da cooperação. Disponível em: <http://www.ocergs.com.br/arqs/htm/
cooper.htm>. Acesso em: 06 maio 2008. 

ORTIZ T., Pablo. Guía metodológica para la gestión de participativa de conflictos so-
cioambientales. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2003.

PRATS, Joan. Otra mirada sobre la globalización. In: PRATS, Joan (coord.). A los príncipes 
republicanos. Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico.  La Paz, Bolivia: Edito-
rial Plural (IIG -Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya / INAP (Instituto Nacio-
nal de Administraciones Públicas), 2007, p. 103-105.

_______________. El lado oscuro de las democracias en  Gobernanza. Revista para la 
Cultura Democrática del siglo XXI. n. 11 Disponível em: <http://www.aigob.org>. Acesso 
em: jul. 2009.

PEARCE, Jenny. ¿Hacia una política post-representativa? La participación en el siglo XXI.  
Cuadernos de Trabajo, Bilbao: HEGOA, n. 40 , 2006. 

PEREIRA, Maria Isabel. Cooperativas de Trabalho: o impacto no setor de serviços. São Pau-
lo: Pioneira, 1999. 

PNUD . Informe sobre Desarrollo Humano. Barcelona: Editorial Mundi-Prensa, 1998.

_______________. Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 La lucha contra el cambio 
climático: solidaridad frente a un mundo dividido. Barcelona: Editorial Mundi-Prensa, 2008.

PORTAL DO COOPERATIVISMO POUPULAR. Cooperativismo popular no Brasil.  Dispo-
nível em: <http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/coop_oquee.php>. Acesso em: 06 maio 
2008.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Pró-Reitoria de Extensão. Re-
latório parcial da proposta de Extensão Universitária, ano 2007 , 2o semestre. Geração 
de trabalho e renda: construindo uma alternativa solidária e cidadã. PUC Minas/PROEX - NU-
TRA/MDS/FINEP/PBH/PMC. 2005-2008.

SANTOS, Ana Claudina Melo dos. Manual do Cooperado: O que é cooperativismo? Pará: 
Cecrespa, (19- ). 
 



192  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000.

_______________.Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial, 2003.

_______________. El valor de la democracia.España: El Viejo Topo, 2006.

_______________. Identidad y violencia. La ilusión del destino. Buenos Aires, Argentina: 
Katz Editores, 2007.

SENAIS - Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mapeamento de empreendimentos 
solidários. Disponível em: <http://www.ibase.br/pubibase/media/graficos2006final.pdf>.  
Acesso em: 16 abr. 2008.

SENNETT, Richard. El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad. 
Barcelona: Editorial Anagrama, 2003.

SIEBER, Wolfgang. Los actores en la dimensión local  en  RODRÍGUEZ. (s.n.), 1999.

SINGER, Paul; KRUPPA; Sonia Maria Portela et al. Senaes e a economia solidária: democracia e 
participação ampliando as exigências de novas tecnologias sociais. In: Tecnologia social: uma 
estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2004. p. 89 -101.

SUPERINTENDêNCIA DE COOPERATIVISMO (MG). Coordenadoria de Orientação e Contro-
le. Manual de Constituição de Cooperativa. Belo Horizonte: Imprensa Official, 1979. 

URQUIJO ANGARITA, Martín Johani. La ciudadanía reexaminada: un análisis a la ciuda-
danía democrática desde el enfoque de las capacidades humanas. Santiago de Cali, Colombia: 
Universidad del Valle/Departamento de Filosofía, 2007.

TEIXEIRA, T. C.; SOLER DOMINGO, A. La conformación del cooperativismo en Brasil: tenden-
cia y desafíos en el siglo XXI. CIRIEC – ESPAÑA. Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, Facultad de Económicas, Valencia - Espanha, n. 43, p. 205-229, 2002.



  193  MUdanÇas E PErManÊnCias nO TraBaLHO inFOrMaL UrBanO EM TrÊs rEgiÕEs METrOPOLiTanas BrasiLEiras

 O MUndO dO
TraBaLHO        Mudanças e permanências no trabalho informal 

      urbano em três regiões metropolitanas brasileiras
Maria de Fátima Pereira Rossi1

1 Introdução
Os países da América Latina tiveram processos fragmentados e incompletos de 

desenvolvimento econômico e político e o Brasil não foi exceção. O mercado de traba-
lho no país se desenvolveu de modo desigual e o assalariamento formal nunca chegou 
a se consolidar como o modelo preponderante de relação de trabalho. Grande parte da 
PEA brasileira trabalha em atividades não reguladas, seja como assalariado sem car-
teira, seja como trabalhador por conta própria, dois grupos que constituem os maiores 
contingentes de trabalhadores informais do país.

Este artigo traz algumas reflexões sobre os dados preliminares de uma pesquisa 
maior, ainda em andamento, sobre a informalidade do trabalho metropolitano no Bra-
sil. Utilizando-se de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 
o estudo está sendo desenvolvido por meio da comparação entre as características da 
população ocupada em três regiões metropolitanas no período de 2002 e 2011, de mo-
do a possibilitar a identificação de mudanças na dinâmica desses mercados, bem como 
no perfil dos trabalhadores. 

2 O trabalho informal metropolitano no Brasil
A última década trouxe uma série de alterações significativas para o mercado 

de trabalho brasileiro. A criação de grande número de empregos com carteira alterou 
a proporção entre trabalho formal e informal. Conforme os dados do Censo 2000, os 
empregados com carteira representavam 42,1%2 da população ocupada naquele ano e 
em 2010 esse número subiu para 50,6%3 no país. De acordo com Pochmann (2012), 
houve uma grande alteração na base da pirâmide social brasileira, com o fortalecimen-
to das classes populares assentadas no trabalho, via “expansão do setor de serviços, o 
que significou a difusão de nove em cada grupo de dez novas ocupações com remune-
ração de até 1,5 salário mínimo mensal”, juntamente com a “elevação do valor real do 
salário mínimo e transferência de renda”. (POCHMANN, 2012, p. 10).

Tendo em vista essa dinâmica recente do mercado de trabalho brasileiro, a 
questão que se coloca como guia para a pesquisa diz respeito à persistência do tra-
balho informal. Ou seja, as melhorias observadas na base da pirâmide do mercado 
de trabalho contribuíram para a redução significativa da informalidade e produziram 
alterações positivas entre os trabalhadores informais? 
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A informalidade do trabalho como um fenômeno persistente no país, mesmo 
em contexto de desenvolvimento econômico, tem sido alimentada pela reprodução da 
desigualdade na base da pirâmide social brasileira. Na base do mercado de trabalho 
brasileiro como um todo, onde está a maioria dos trabalhadores, eles podem se alter-
nar nas condições de formal e informal ou mesmo se encontrar nas duas situações, 
simultaneamente. Mas os trabalhadores mais pobres entre os pobres encontram-se na 
informalidade, ainda que haja situações diferenciadas, sobretudo no que diz respeito 
à formação escolar e ao grau de qualificação, o que pode definir formas distintas de 
inserção entre eles. Nesse sentido, ainda que todos os trabalhadores informais possam 
ser considerados desprotegidos, uns o são mais do que os outros. 

Grande parte da população trabalhadora brasileira vive, conforme Cardoso 
(2013), em um ambiente “rarefeito” das relações de trabalho, no qual é comum a al-
ternância entre as ocupações formais e informais, enquanto outra parte nunca teve ou 
mesmo terá uma ocupação formal. Cardoso e outros autores, como Chico de Oliveira 
(1972; 2003), têm contribuído fortemente para o estudo da temática, mas afirmam a 
pouca validade do conceito de informalidade para análise da questão do trabalho no 
país. Por ter muitos significados e, portanto, pouca especificidade e profundidade, tal 
conceito tem sido questionado em sua capacidade de explicação. Porém, defende-se 
aqui, neste estudo, que tal conceito, embora limitado, ainda mostra-se válido e efi-
caz na identificação e análise dos aspectos inerentes à realidade de grande parte dos 
trabalhadores brasileiros. O mercado de trabalho brasileiro segue marcado pela desi-
gualdade e um de seus pontos mais críticos, embora não seja o único, é a diferença de 
condições entre aqueles que estão e aqueles que não estão inseridos formalmente na 
estrutura do Estado e do mercado. Nas palavras de Cardoso Jr. (2007, p.8), “a ausência 
ou precariedade dos mecanismos de proteção social conferidos pelo Estado a boa parte 
de seus cidadãos tende a transferir aos âmbitos familiar e individual a responsabili-
dade pela sobrevivência numa sociedade marcada por uma crescente redundância do 
trabalho vivo.” 

O conceito de trabalho informal, aqui utilizado, refere-se, portanto, a um modo 
determinado de inserção no mercado de trabalho, caracterizado pela responsabilidade 
do próprio trabalhador em prover os meios para o seu sustento, ou seja, na instabilida-
de e insegurança de estar por sua própria conta e risco, uma vez que, ao encontrar-se 
sem vínculo formal a uma organização, ele está também sem proteção do estado. Essa 
“desfiliação”, para usar o termo de Castel (2008), constitui o ponto central do conceito 
de informalidade do trabalho, marcando a posição e a condição do indivíduo na socie-
dade, bem como o papel do estado nesse contexto e sua responsabilidade para com o 
indivíduo. 

Em função da representatividade da população ocupada nas grandes áreas 
urbanas, a pesquisa desenvolveu uma análise comparativa de três regiões metropo-
litanas, representando áreas distintas do país: a Região Metropolitana de Fortaleza 
representa o Nordeste, a Região Metropolitana de Belo Horizonte o Sudeste e a Região 
Metropolitana de Porto Alegre representa o Sul. Essas três regiões abrangem um gran-
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de número de municípios e guardam diferentes processos de desenvolvimento de suas 
economias e mercados de trabalho. 

3 Alguns resultados preliminares
A análise dos dados do período indicou uma redução significativa do trabalho 

informal em todas as regiões metropolitanas. A maior queda observada foi entre os 
empregados sem carteira (4,6%), segundo maior grupo na informalidade. O maior 
grupo de informais é o de trabalhadores por conta própria que também sofreu uma 
redução nesse período, mas de apenas 1,7%.

Nas três regiões metropolitanas, o trabalho informal predomina entre os mais 
jovens (10 a 17 anos) e os mais velhos (60 anos ou mais): os primeiros estão mais con-
centrados em ocupações como empregados sem carteira e não remunerados, enquanto 
os mais velhos como trabalhadores por conta própria. De acordo com o Quadro I, é 
possível perceber que as características dos trabalhadores das regiões metropolitanas 
de Belo Horizonte (RMBH) e Porto Alegre (RMPA) são semelhantes. Já na Região Me-
tropolitana de Fortaleza (RMF) percebem-se algumas diferenças significativas que evi-
denciam uma maior vulnerabilidade dos trabalhadores, sobretudo os informais. 

QUADRO 1: Características dos trabalhadores por região metropolitana em 2011 
                                                                                                                               

                                                 RMBH  (%)      RMPA  (%)    RMF (%)
Trabalhadores formais ..............................   64,0 65,4       50,5
Contribuintes da previdência....................    72,6                     74,2       54,7
Sindicalizados............................................    14,3                      15,8       12,7
Empregador c/ registro no CNPJ(*) ........    83,3 90,3       67,7
Conta própria c/ registro no CNPJ ..........    20,0                     32,0       12,3

Fonte:  IBGE/PNAD, 2011 
(*) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

Quanto às dinâmicas dos mercados de trabalho, observou-se que o crescimento 
da população ocupada foi maior na RMBH, seguido da RMF e o menor crescimento 
foi registrado na RMPA. Contudo, o melhor desempenho quanto à formalização foi da 
RMPA (redução de 9,8% de informalidade), que criou cerca de 322 mil empregos com 
carteira, seguida da RMF (-8,5%) e RMBH (-8,2%). O outro lado da informalidade, o da 
persistência, se revela quando são analisados os números inteiros: a RMPA conseguiu 
reduzir em torno de 96.364 o número de trabalhadores informais, desempenho muito 
superior ao da RMBH que teve redução de apenas 6 mil. Embora a RMBH tenha criado 
mais postos com carteira assinada (444 mil), houve grande entrada de informais como 
conta própria (81 mil).  Já a RMF criou em torno de 299 mil empregos com carteira, 
mas teve aumento de 117.485 trabalhadores informais, sobretudo como conta própria 
(94 mil) e sem carteira (43 mil). Isso mostra as diferentes dinâmicas dos três merca-
dos de trabalho: todos diminuíram a informalidade relativa, mas a RMF teve aumento 
em números absolutos. Além disso, as regiões de Belo Horizonte e Fortaleza tiveram 
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aumento no número de trabalhadores por conta própria. Entre os informais, houve 
redução do grupo dos trabalhadores na produção para o próprio consumo, que são 
agrícolas, o que indica um movimento ainda expressivo de urbanização dessas áreas.

4. Considerações finais
Embora o desempenho dos mercados de trabalho das regiões analisadas te-

nham se mostrado positivo, nos últimos anos, em relação ao processo de formalização, 
foi possível perceber que o mercado de trabalho informal também cresceu. Ou seja, 
em dados absolutos, constatou-se que o trabalho informal continua sendo alimentado, 
apesar dos números positivos de geração de emprego. Isso se deve, principalmente, 
aos trabalhadores por conta própria, grupo que registrou não apenas uma grande en-
trada em duas das três regiões analisadas, como também uma maior permanência, ou 
seja, grande parte que nele já se encontrava ali permaneceu. 

Os aspectos explorados acima, de forma breve, trazem algumas indicações da 
dinâmica da informalidade do trabalho e chamam a atenção para a necessidade de 
distinguir as diferentes formas de inserção no mercado de trabalho. 
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a contribuição do capital humano 
para o desenvolvimento: o caso da engenharia

          Um projeto que visa auxiliar o progresso dos alunos no âmbito escolar

Janaina Maria França dos Anjos 1

Luciana Farias Costa Bezerra2

Marcelo Augusto de Moura Abreu2

Nivaldo Miranda3

Túlio Henrique Coelho Coura2

“Somos, na verdade, a soma total de nossas escolhas.”
Woody Allen

Resumo
A fim de conduzir e orientar na fase mais conturbada da vida humana, ou seja, 

a transição entre pré-adolescência e adolescência propriamente dita, o principal foco 
deste projeto é demonstrar aos alunos a importância e influência desempenhada pela 
educação nesta etapa. Demonstraremos tal importância através de apresentações inte-
rativas e depoimentos direcionados ao público-alvo.

Palavras-chave: Escola. Educação. Aprendizagem.  Ensino. Palestras motiva-
cionais. 

1 Introdução
O projeto em andamento é destinado aos alunos na faixa etária dos quatorze 

aos dezoito anos de idade, fase primordial no processo de desenvolvimento e aprendi-
zagem educacional.  A vida humana pode ser dividida em quatro etapas fundamentais: 
a infância (desde o nascimento até o início da adolescência, na qual as crianças estão 
totalmente dependentes de seus pais, uma vez que ainda estão em fase de formação e 
não possuem a autonomia e autossuficiência para tomarem suas próprias decisões), 
a adolescência (fase em que se dão várias mudanças no corpo e na mente humana, 
ocorrendo transição da pré-adolescência (10 aos 16 anos) para a adolescência - 16 aos 
18 anos), a adulta (dos 18 aos 60 anos, fase determinante para o desenvolvimento de 
uma pessoa, visto que amadurece o pensamento cognitivo e passa a ser autônoma, 
podendo tomar suas próprias decisões), e por último a terceira idade (a partir dos 60 
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anos, uma fase sensível, já que o corpo não mais se desenvolve, necessitando de maio-
res cuidados).  

A fim de conduzir e orientar na fase mais conturbada da vida humana, ou seja, 
a transição entre pré-adolescência e adolescência propriamente dita, o principal foco 
do projeto é demonstrar aos alunos a importância e influência desempenhada pela 
educação nesta etapa, encaminhando-os.  

O acompanhamento educacional é extremamente importante por parte dos 
pais e professores, no entanto, é primordial que os alunos busquem ajuda e mante-
nham o foco para atingir seus objetivos, quaisquer que sejam eles. E para isso, a edu-
cação é o melhor caminho.

Com o intuito de proporcionar orientação e ajuda, partindo do pressuposto de 
que a educação é o melhor caminho para alcançar os objetivos sociais, pessoais e pro-
fissionais, buscamos fazer uma análise dos problemas educacionais no nosso país que, 
no ranking de educação ocupa o 53° lugar, tendo sido avaliados 65 países. 

Esta colocação se deve aos seguintes fatos: 731 mil crianças ainda estão fora da 
escola (IBGE), o analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos, registrado em 
28% da população (IBOPE), 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização 
sem conseguir ler, 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental não dominam 
o uso da leitura e da escrita (Todos pela Educação).

Como não é possível intervir nos problemas diretamente ligados a rede de edu-
cação como, por exemplo, infraestrutura das escolas, a didática e postura dos profes-
sores (devido às questões políticas e internas), temos como objetivo demonstrar para 
os alunos que deve partir deles a mudança, os questionamentos e a busca pelo aprimo-
ramento intelectual. 

Simplificando, o papel do professor é de mediador do processo de ensino e 
aprendizagem, enquanto o do aluno é o de sujeito atuante na construção do conheci-
mento, de maneira que possa colocar-se em contato com a herança histórica do saber 
humano. Já o papel da escola é o de apontar as necessidades de transformação das 
relações sociais em todas as suas dimensões. Diante disso, podemos concluir que a 
aprendizagem ocorre quando estimulada e/ou mediada, provocando saltos nos níveis 
do desempenho do aluno, característica ideal para aplicação do projeto. 

Nesse sentido, aluno, escola, professor e o projeto devem atuar em parceria, 
num processo de interação e reflexão da realidade social para fazerem uso de instru-
mentos que provocarão no processo ensino-aprendizagem a internalização dos conhe-
cimentos produzidos pelo conjunto da humanidade e, necessários ao desenvolvimento 
do ser humano.

2 Metodologia
O projeto consiste em palestras motivacionais, despertando nos alunos a im-

portância de se traçar objetivos para que sejam alcançados. Nesse caso, o estudo/edu-
cação é o principal foco, pois assim, terão base para se desenvolver e crescer, alme-
jando um futuro ainda mais próspero. O conteúdo é traçado visando interagir com o 
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público-alvo, através de produção de slides, vídeos, depoimentos pessoais e impessoais 
e dinâmicas de grupo, sempre utilizando uma linguagem informal e condizente com a 
faixa etária que visamos atingir.

Diante desse objetivo, o projeto propõe ainda a criação de um site ou blog para 
divulgação e interação entre projeto e aluno, sem limitar-se apenas a cidade de Belo 
Horizonte, como também envolvendo as cidades vizinhas e internautas de todo o país. 
Este, contará com espaço para postagem de fotos, depoimentos, agendamento de visi-
tas e comentários sobre tais conteúdos. 

3 Resultados
Ao longo do semestre, os participantes visitaram duas escolas parceiras onde 

foram realizadas as palestras. Pudemos observar que houve um grande interesse, por 
parte das escolas, em apoiar a iniciativa do projeto. 

Atuamos, primeiramente, na Escola Estadual Professor Morais, que nos pro-
porcionou o contato com cerca de 60 alunos em sua sala multimídia. Tais alunos, fo-
ram selecionados pela equipe pedagógica da escola, que teve como critério de escolha 
os alunos menos comprometidos com o ensino.

Posteriormente, estivemos na Escola Estadual Odilon Behrens, que nos dispo-
nibilizou o auditório e um público de aproximadamente 200 alunos do 1º ano E.M, 
distribuídos em duas palestras.

Como forma de avaliação, foram distribuídos questionários. Os alunos avalia-
ram a apresentação, postura dos ministrantes e conteúdo exposto. Por fim, deixaram 
sua crítica e/ou sugestão quanto a apresentação. A média de pessoas que avaliaram 
foram 66 pessoas, e os resultados indicaram satisfação.

Gráfico 1 – Resultados Gerais

Fonte: Elaborado pelos autores
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Com a palestra pude perceber que tenho capacidade para correr atrás 
dos meus sonhos criando metas e vencendo cada uma delas, porque 
por mais cansativo ou difícil que seja estudar, agora sei que se eu me 
esforçar posso chegar em qualquer lugar. Muito obrigado pelo incenti-
vo, estou feliz por saber que pessoas como vocês estão empenhadas em 
um projeto como esse.
 
Foi uma apresentação, surpreendentemente e admirável, por serem 
novos e se preocuparem tanto assim com o futuro de jovens que nem 
conhecem. Me fez pensar no que estou fazendo em minha vida e con-
segui ver o quanto sou inteligente e posso mudar o meu futuro, se co-
meçar agora.

4 Discussão
Ao término de cada apresentação, houveram alguns alunos que, espontanea-

mente, vieram aos extensionistas agradecer pela oportunidade de presenciarem a pa-
lestra.

Todos, enfatizaram que a iniciativa vinda por parte de jovens, fez com que o 
interesse pelo assunto fosse maior e a palestra tivesse um aspecto de bate-papo, devido 
à proximidade da linguagem e faixa etária.

       Figura 1 -  Alunos da EE. Odilon Behrens 

5 Conclusão
O retorno positivo, por parte de alguns alunos, não deve ser considerado co-

mo objetivo concluído. A importância de projetos ativos de vida, com o objetivo de 
gerar benefícios de diversas ordens para essa faixa etária, deve prosseguir. Um aluno 
influenciado positivamente, é exemplo para os demais e deve estimular àquele que o 
incentivou.
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Serious Games / livro-jogo: o uso da ludologia 
para estabelecer diálogos socioeducativos

Pedro Henrique Damasceno
Marcelo La Carretta1

O livro-jogo é uma espécie de livro com uma história não linear. Ou seja, ele 
permite desdobramentos de acordo com as escolhas que o leitor vai realizando ao lon-
go da leitura. Similar a um RPG solo, o leitor não precisa de instrumentos à parte 
(dados, fichas de controle, cartas) para jogá-lo. A história se desenvolve à partir das 
consequências das escolhas feitas pelo leitor (ex.: ir para direita, página 20; ir para 
a esquerda, página 12; conversar com fulano, página 04; etc). O nosso projeto visa 
a criação, produção e distribuição de quatro livros, criados para a plataforma digital 
(tablets). A ideia nasceu à partir da vontade de criar um vínculo com o público-alvo do 
projeto, a fim de desenvolver uma produto que estimule um início de diálogo socioe-
ducativo. A escolha pelo livro-jogo como instrumento que viabilizaria tal fim se deu 
por sua linguagem atraente, dinâmica e imersiva, características as quais facilitariam o 
alcance dos objetivos do projeto como um todo, utilizando-se da ludologia. Tal escolha 
teve como suporte a teoria construtivista, esta que tem como base, como bem definiu 
Fernando Becker: 

(...) a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, espe-
cificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, co-
mo algo terminado. Ele se constitui pela interação do Indivíduo com 
o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das 
relações sociais; e se constitui por força de sua ação e não por qualquer 
dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que 
podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência 
e, muito menos, pensamento. (BECKER, 1992).

O projeto tem como objetivo principal a criação de livros-jogos, que serão dis-
tribuídos em plataforma digital, como 80 Days, vencedor do prêmio de melhor livro 
de ficção digital2; e fazendo menção à antiga coleção de livros impressos Enrola e De-
senrola, da editora Ediouro. Pelo fato de o livro-jogo possuir uma narrativa não linear, 
cabe ao leitor decidir qual será o desdobramento da história, condicionando o leitor a 
tomar o protagonismo das decisões da mesma. Como alternativa a mecânicas clássicas 
de interpretação de histórias de forma lúdica, como as do gênero RPG (Role Playing 
Game), não há necessidade de maiores instrumentos para nortear a leitura (tais como 
dados, ficha de personagens, a presença de alguém no papel de mentor/tutor/mestre, 
etc), facilitando seu manuseio. 

Professor na Graduação Tecnológica em Jogos Digitais da PUC Minas. marcelo@lacarreta.com.br
Disponível em: <http://www.thebookseller.com/news/futurebook-innovation-awards-shortlists-unvei-
led>. Acesso em: 2 nov. 2014.
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Acredita-se que a transdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento pode 
contribuir para a excelência dos projetos em desenvolvimento, fortalecendo a Univer-
sidade como espaço do saber, da experimentação e da inovação. Esse projeto trabalha 
em parceria com o curso de Graduação Tecnológica em Jogos Digitais e o de Gradu-
ação Tecnológica em em Produção Multimídia, utilizando as tecnologias próprias da 
área do conhecimento, particularmente no que diz respeito à área de Produção Gráfica 
em interface com publicações para dispositivos móveis, no sentido de trabalhar com 
as tendências da convergência midiática, uma característica da comunicação contem-
porânea. A ideia foi criar, através da parceria entre os cursos acima citados, livros-jogo 
com temática socioeducativa. Ressalta-se que os roteiros que irão compor os livros 
serão gerados somente após sucessivos encontros com os professores da Puc Minas e 
de extensa pesquisa sobre os eixos temáticos abordados. A metodologia desenvolvida 
consiste, primeiramente, em pesquisas bibliográficas sobre os temas supracitados com 
base nos fundamentos de roteiro em Jogos Digitais (Quests e Narrativas não lineares). 
Uma vez definido o roteiro, chega-se à estrutura não linear, criada através de um flow-
chart/organograma. Finalizada a ilustração (que contará com artistas convidados), os 
livros serão produzidos em formato digital utilizando o software Kwik, um plugin que 
tem como base o Adobe Photoshop, e, assim, os livros ganharão trechos animados e 
hiperlinks para navegação. Essa etapa é finalizada com a pesquisa para posterior pu-
blicação nos portais de distribuição para aplicativos móveis (ITunes e Google Play). O 
passo metódologico final será em torno da divulgação do produto e, posteriormente, 
cogita-se a participação do grupo da pesquisa em oficinas e demais simpósios do tema.

Por ser uma linguagem dinâmica e atraente, cada vez mais jogos estão sendo 
usados para fins didáticos, seja para fixar conteúdo ou para exemplificar através da si-
mulação situações enfrentadas pela sociedade contemporânea. Serious Games seriam 
a definição e identificação destes jogos de cunho educativo, a saber:

As novas gerações convivem no dia  a  dia com uma cibercultura base-
ada nos jogos interativos. Um olhar mais superficial poderá levar a 
que se criem fantasmas relativamente aos videojogos, sobretudo em 
relação aos mais novos. No entanto, não há razões para alarmismos 
em relação à cultura de jogos que rodeia as crianças. A par de alguns 
perigos, os jogos têm também imensas potencialidades. Até há algum 
tempo atrás, os videojogos não eram um reflexo da sociedade. Com 
o surgimento do The Sims (Wright, 2000), as figuras centrais deixa-
ram de ser os monstros imaginários e passaram a ser pessoas “reais”. 
Os videojogos têm, assim, o potencial de representar a realidade não 
apenas numa junção de imagens, textos, mas como um sistema dinâ-
mico no qual o utilizador pode intervir. Os jogos permitem ao jogador 
criar situações reais baseadas em situações culturais, econômicas ou 
governamentais, teem o potencial de não representar apenas a reali-
dade, mas também de a modelar através de simulações. A simulação 
da realidade permite assim recriar situações reais e observar as conse-
quências das nossas opções no campo virtual, desafiando os jogadores 
a criarem uma visão acerca do mundo. (PEREIRA et al, 2014).
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Não obstante, Serious Games seriam uma das soluções para uma demanda cada 
vez maior de canais de comunicação com as gerações mais jovens, centradas em tecno-
logia, e que tendem a ter uma resistência ao aprendizado através das técnicas tradicio-
nais de ensino. A ideia central do projeto, apesar de calcada na pedagogia, não é educar 
literalmente; ou seja, não é intenção criar um novo método pedagógico ou mesmo uma 
cartilha. A ideia é promover o debate através da sugestão, de forma não implícita; em 
outras palavras, o projeto visa criar histórias lúdicas que remetem a situações pelas 
quais o publico-alvo convive em seu dia-a-dia, sem que o leitor perceba imediatamen-
te que trata-se de um livro de perfil socioeducativo. O livro cujo tema é ecologia, por 
exemplo, trataria de questões fundamentais para o entendimento do nosso papel no 
processo da preservação ambiental; já o de Bullying trataria sobre o respeito às dife-
renças, contado através de uma fantasia ficcional ou mesmo uma parábola. 

É muito comum vermos, no dia a dia, pais e tutores expressando opiniões con-
trárias à utilização de tecnologia – como Smartphones e Tablets – por crianças, co-
mo se estes fossem nocivos à sua formação. No caso do livro sobre tecnologias, nosso 
objetivo gira em torno de agir sobre esse prisma, integrando educador, tecnologia e 
criança. De acordo com a narrativa do primeiro livro, a história gira em torno de diver-
gências entre a criança (Picsel, um tablet), seu avô (Jornal) e seu pai (TV), criando um 
diálogo entre as gerações, integrando o tutor e a criança, e sugerindo que uma solução 
possível para o conflito é a imersão e o respeito ao universo/mundo de cada indivíduo. 

Em um levantamento prévio, baseados em pesquisas de imersão e background, 
constataram-se algumas TAGs (eventos que estavam sempre em pauta nas discussões 
acerca da relação com novas tecnologias):
• A criança como escolhedor do que quer ler ou aprender: ele seleciona a informação, 

os pais devem agir como norteadores morais, não apenas como sensores ou entrega-
dores da mensagem.

• Ponto interessante: 20% acham que a educação digital deveria ser papel da escola! 
mas 49% faz uso da internet em sua casa. Abandono da obrigação? 

• A escola não está sabendo lidar ainda com a inclusão digital.
• É consenso que quase todas as crianças procuram a internet para jogar ou para ver 

filmes infantis (e sob demanda deles próprios). 
• Conceito de infância delimitado por mídias: cada agente, no seu tempo de criança, 

lidou com mídias como extensões de sua cultura. 
• Faltam atividades na internet que dialoguem especificamente com crianças.
• Computadores e internet como extensões de si mesmos;
• Com a ciberinfância o adulto deixa de ser o detentor do conhecimento. A criança 

assimila muito mais rápido o conhecimento, e é consciente do seu poder de auto-
aprendizagem.

• Com a inversão propiciada pela ciberinfância, a hierarquia pai-filho está ameaçada 
segundo alguns; por outro lado, o laço estreitou-se.
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Por fim, vale lembrar que Serious Games por sua vez tem em seu design o foco 
em um resultado de aprendizado específico, seja nos campos educacionais, políticos, 
ambientais ou de relações sociais:

Se levarmos tudo o que desenvolvedores de jogos têm aprendido so-
bre como otimizar a experiência humana e organização de comuni-
dades colaborativas e aplicarmos sobre a vida real, eu prevejo jogos 
que irão nos fazer acordar de manhã excitados para começar o dia. 
Prevejo jogos que reduzem o nosso estresse no trabalho e aumentam 
drasticamente a nossa satisfação com a carreira. Prevejo jogos que 
fixam os nossos sistemas educacionais. Prevejo jogos que irão tratar 
a depressão, obesidade, ansiedade e transtorno de déficit de atenção. 
Prevejo jogos que ajudam a um engajamento e uma conexão social pa-
ra idosos. Prevejo jogos que irão aumentar as taxas de participação 
democrática. Prevejo jogos que resolverão problemas de escala global 
como a mudança climática e a pobreza. Em suma, eu prevejo jogos 
que aumentam as capacidades humanas mais essenciais, como ser fe-
liz, resiliente, criativo, e que irão capacitar-nos para mudar o mundo 
de maneira significativa. (MCGONIAL, 2011 – Tradução dos autores)3.

O intuito deste projeto é de que os livros usem o conceito norteado por Serious 
Games, porém com conceitos arraigados na retórica procedimental do autor Ian Bo-
gost; ou seja, não criaremos argumentos para mostrar como as coisas funcionam, mas 
sim daremos uma ideia de como trabalhar com certos problemas. O funcionamento do 
projeto em torno da pesquisa e extensão se dá pela demanda para atender a uma cres-
cente necessidade educacional das gerações atuais, uma vez que elas tendem a ter certa 
resistência às técnicas tradicionais de educação e, ao mesmo tempo, estão cada dia 
mais imersas nas novas tecnologias. Essa necessidade despertou o interesse do grupo 
no sentido de criar soluções educacionais que possam mesclar a ludologia com a edu-
cação, percebendo os livros-jogos como a solução mais viável, respeitando e utilizando 
os saberes populares na área, sem a pretensão de criar novas metodologias de ensino 
e sim de ser uma sugestão, ou seja, um ponto de referência para o diálogo. A questão 
norteadora pode ser resumida segundo um trecho do final do nosso primeiro livro:

O vovô Jornal achava que seu neto podia aprender mais sobre o mun-
do das coisas. 
Já o papai TV achava que o menino deveria se divertir mais pelo mun-
do.

Do original: “If we take everything game developers have learned about optimizing human experience 
and organizing collaborative communities and apply it to real life, I foresee games that make us wake 
up in the morning and feel thrilled to start our day. I foresee games that reduce our stress at work and 
dramatically increase our career satisfaction. I foresee games that fix our educational systems. I foresee 
games that treat depression, obesity, anxiety, and attention deficit disorder. I foresee games that help the 
elderly feel engaged and socially connected. I foresee games that raise rates of democratic participation. 
I foresee games that tackle global-scale problems like climate change and poverty. In short, I foresee ga-
mes that augment our most essential human capabilities—to be happy, resilient, creative—and empower 
us to change the world in meaningful ways.”

3
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E o Picsel achava que o mundo não o compreendia.
E todo mundo estava certo.
Mas agora todo mundo estava feliz.
E sabem por quê? Descobriram o grande segredo:
Para todo mundo entender o ponto de vista de cada um,
cada um precisa viver um pouquinho o mundo do outro!
(Trecho do livro “O mundo de Picsel”. 2014)
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Ponto de informação para juventude: 
a construção de uma ação de informação

Adriane Maria Arantes de Carvalho1

Ana Maria Pereira Cardoso2

Lívia Alves Brandão3

1 Introdução
No Brasil a ideia de “juventude” como tema de políticas públicas específicas é 

bastante recente. A institucionalização dos direitos sociais ocorreu com a promulga-
ção da Constituição de 1988 e a ampliação das preocupações sociais com a proteção 
especial aos menores, concretizada a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) de 1990. Nesse momento, segundo Abramo (2003), a categoria “juventude” não 
existia formalmente e estava excluída, portanto, do escopo de políticas, ações e mesmo 
do debate sobre direitos e cidadania.  A política nacional da juventude foi criada pelo 
Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE) em 2006. Mas, foi apenas em 2013 que 
foi instituído o Estatuto da Juventude. Este determina quais são os direitos dos jovens 
que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro, independente de quem 
esteja à frente da gestão dos poderes públicos.  

Apesar da existência da legislação ser fundamental, ela não é suficiente para 
o exercício da cidadania. É necessário prover acesso às informações sobre os direitos 
e permitir que os jovens se apropriem delas e possam exercer os seus direitos. Kerr 
Pinheiro (2001) destaca que a participação na sociedade está atrelada a dois fatores 
fundamentais: a possibilidade de acesso (físico) à informação e acesso aos conteúdos 
informacionais. O segundo exige uma nova formação educacional, que vá além da ca-
pacidade de domínio técnico, e que possibilite a transformação da informação em co-
nhecimento para seu uso de forma precisa e rápida.

É nesse contexto que o projeto de extensão “Ponto de Informação para Juven-
tude” se insere. Ele tem como objetivo o desenvolvimento de um ponto de informa-
ção virtual (portal de informações e um aplicativo para celular), que contribua para a 
construção da cidadania a partir do fornecimento de informações que permitissem aos 
jovens situarem-se como sujeitos autônomos e de direitos. 

O Estatuto da Juventude estabelece a faixa etária de 15 a 29 anos para os jovens. 
Atualmente esses jovens pertencem à Geração Net, ou N-Gen, chamados “nativos digi-
tais”.  É uma geração “ligada” na tecnologia da informação que a utiliza intensivamente 
para interagir. Decorre dessa perspectiva a intenção de uma “escrita conjunta” com os 
jovens dos produtos propostos pelo projeto: o portal e o aplicativo para celular.

Foi estabelecida uma parceria com o Colégio Santa Maria do Sistema Arquidio-
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cesano de Ensino e o Programa Beira Linha – coordenado pela Pastoral da Unidade 
São Gabriel, para produção de conhecimento, com o potencial de aplicação empírica 
junto aos jovens, que participam das atividades promovidas.

O projeto define como público-alvo jovens oriundos de diferentes realidades so-
ciais: alunos do ensino médio da rede do Colégio Santa Maria e jovens participantes de 
atividades do Programa Beira Linha. São jovens com perfis, necessidades e trajetórias 
diversas, condição e situação socioeconômicas diferentes.

2 Questões norteadoras de ações de informação direcionadas   
    aos jovens

A transformação em curso na sociedade atual exige dos sujeitos competências 
que contribuam para a superação dos desafios da inserção social ativa. Essas com-
petências envolvem a capacidade de intervenção qualitativa sobre o rumo da própria 
história e também sobre o mundo em seu entorno. Assim, espera-se o surgimento de 
um sujeito que se reconheça e aja como um ser autônomo, consciente de suas respon-
sabilidades, capaz de se posicionar diante dos problemas, superar adversidades e, ao 
mesmo tempo, assumir compromissos, ponderando sobre as conseqüências das suas 
escolhas e decisões. 

O conceito de ‘protagonismo’ tem sido aplicado, nas duas últimas décadas, co-
mo coadjuvante da ideia de auto superação das condições de vulnerabilidade por parte 
dos grupos sociais mais fragilizados social e economicamente. Espera-se que o sujeito 
protagonista seja o principal ator no processo de transformação social. Vista como ator 
político, a juventude é “promotora de uma transformação social baseada na construção 
política de demandas juvenis pensadas como direitos e posicionadas no espaço públi-
co pelos próprios jovens para exigir respostas do Estado e dos adultos” (MARGULIS; 
URRESTI, 1998, p.3). 

Carvalho et al (2012) constatam uma diferença gritante entre a política de in-
formação juvenil europeia e brasileira. Nos países europeus, desde o fim da Segunda 
Grande Guerra, os governos se preocupam com o fornecimento de informação e de 
orientação para a juventude. Em vários países surgiram centros e escritórios desti-
nados a ações de apoio e informação para a juventude. O pressuposto para estas ini-
ciativas é que o acesso à informação é um pré-requisito para a democracia, e deve ser 
assegurado como um direito do cidadão, que permite participar da sociedade civil e 
fazer escolhas de forma livre e responsável (CARVALHO et al, 2012).

No Brasil iniciativas dessa natureza encontram-se numa fase inicial. Destaca-se 
o lançamento do programa Estação Juventude pela Secretaria Nacional de Juventude 
(SNJ), da Secretaria-Geral da Presidência da República, em 2012, que tem como ob-
jetivo “promover a inclusão e emancipação dos jovens, com a ampliação do acesso às 
políticas públicas por meio destes equipamentos públicos” (BRASIL, 2012).

 Percebe-se a importância e a oportunidade de se pensar em políticas e ações 
de informação. Não se trata de “levar informação” aos jovens a partir de pressupostos 
previamente definidos. Na verdade busca-se reconhecer que para construção de au-
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tonomia e interesse, o projeto além de gerar oportunidades de acesso às informações 
socialmente significativas (GONZÁLES DE GOMEZ, 1999), precisa ser  construído co-
letivamente, a partir da participação dos próprios interessados. Em abordagens mais 
recentes de estudos de usuário, este deixa de ser visto como um sujeito passivo diante 
da informação, e passa a ser tratado como “um ser ativo, que constrói perguntas, res-
postas e caminhos para suas demandas de informação” (ROLIM; CENDÓN, 2013).

A iniciativa do projeto inscreve-se dentro da política extensionista da PUC Mi-
nas, a qual explicita a importância da democratização do conhecimento produzido - 
por meio da ampliação dos canais de interlocução com os segmentos externos, assim 
como entende que essa relação dialógica permite retroalimentar o ensino, a pesquisa e 
a própria extensão universitária (PUC Minas, 2006).

3 Procedimentos metodológicos
O projeto trabalha com uma abordagem dialógica com a comunidade alvo, por 

meio da participação dos jovens nas etapas de identificação das necessidades de infor-
mação e, futuramente, na monitoração e validação do portal e da experiência-piloto. A 
execução do projeto foi pensada em etapas que, muitas vezes, ocorreram em paralelo 
(fig. 1).

Figura 1 – Etapas do projeto Ponto de Informação para Juventude
 

Fonte: Elaborada pelos autores

Na primeira etapa ocorreu a realização de um estudo de usuários e suas neces-
sidades informacionais. Foi realizada uma visita para conhecer o mural (técnica de 
visualização de dados) construído de forma participativa pelos jovens do Programa 
PLUG Minas em interação com os pesquisadores do MIT Media Lab. Essa experiência 
foi muito interessante e contribuiu para o desenho das dinâmicas de grupo focal elabo-
rado pelas professoras e extensionistas.  Segundo Fraser e Restrepo-Estrada, citados 
por Di Chiara (2005), a técnica de grupo focal permite que sejam formados grupos 
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pequenos e homogêneos, mas representativos de uma comunidade. Essa escolha levou 
em consideração a perspectiva de que no grupo focal não se busca o consenso de opini-
ões, mas diferentes percepções e pontos de vista (Di Chiara, 2005). 

Foram realizadas seis dinâmicas: quatro no Colégio Santa Maria – unidades 
Coração Eucarístico, Pampulha, Floresta e Nova Suissa – e duas junto ao Programa 
Beira Linha. Elas ocorreram entre 15 e 22 de maio de 2014, sendo que na maioria das 
reuniões as funções de moderador e observador eram revezadas entre os extensionis-
tas. O levantamento teve a finalidade de permitir uma visão abrangente das questões 
relevantes para elaboração da lista de temas a serem incorporados aos produtos pro-
postos pelo projeto (portal de informações e aplicativo para celular ), os quais encon-
tram-se em desenvolvimento. 

4 Apresentação e análise parcial dos resultados
No total, participaram das dinâmicas 60 estudantes, com idades entre 14 e 21 

anos, sendo destes 23 do sexo masculino e 37 do sexo feminino. Dois dos estudantes 
eram portadores de deficiência (déficit de atenção / transtorno mental). 

Observou-se uma grande diversidade de temas, sendo que três foram seleciona-
dos: profissão; cultura e lazer; e tecnologia da informação. O tema profissão, pelo des-
taque dado pelos jovens, irá subsidiar a elaboração de uma cartilha e de um aplicativo 
para celular sobre “Guia de Profissões”. 

O levantamento junto aos jovens também evidenciou a demanda por formas 
mais lúdicas e interativas de obter informações. Pensando nisso, teve-se a iniciativa de 
desenvolvimento de um jogo digital sobre o Estatuto da Juventude. As etapas da cam-
panha de sensibilização junto ao público alvo, de teste e validação junto à comunidade 
atendida e de elaboração da cartilha serão realizadas até o término do ano.

5 Considerações finais
Harris (1991) utiliza o termo capacitação em informação para designar “a capa-

cidade de uma comunidade obter e usar a informação para desenvolvimento social e 
econômico”. A capacitação em informação poderia ser entendida como: (i) o conheci-
mento da existência da informação; (ii) o acesso aos recursos; e (iii) a exploração dos 
recursos. A criação de um portal de informação para a juventude e de um aplicativo 
para celular assume a forma de uma proposta de inovação social na medida em que 
pressupõe o caráter transformador e ativo da informação e contribui para essa capaci-
tação em informação dos jovens. 

De forma mais ampla, o desenvolvimento do projeto tem propiciado uma maior 
interação com os cursos envolvidos e com outras áreas da universidade. A produção de 
conhecimento e o aprendizado perpassam todos os envolvidos no projeto - professores 
e extensionistas - e exemplificam a interface entre ensino, pesquisa e extensão. Os re-
sultados previstos até o final do projeto são: um portal de informações (Ponto Jovem - 
www.pontojovem.net); o aplicativo para celular “Guia de Profissões do Ponto Jovem”; 
um jogo digital sobre o Estatuto da Juventude; uma cartilha com o Guia de Profissões.  
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O projeto “Ponto de Informação para Juventude” enquadra-se como uma atividade 
social em prol da cidadania e do desenvolvimento de jovens protagonistas, como tam-
bém atende às exigências de um projeto que envolve alunos, professores e sociedade.
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E inFOrMaÇÃO

Limites e possibilidades da biografia: 
um estudo acerca dos relatos biográficos 

sobre o cantor Wilson simonal1

Bruna Raquel de Oliveira e Santos2

Esta pesquisa teve como ponto de partida o interesse pelo estudo dos limites e 
possibilidades da biografia, mais especificamente, pelo interesse de entender como os 
biógrafos, para a construção das narrativas biográficas, apropriam-se da cobertura de 
acontecimentos jornalísticos sobre pessoas públicas veiculados pela mídia. Este estudo 
parte do pressuposto que a memória é constituída por processos de tensionamento en-
tre passado, presente e futuro e de negociação das lembranças, de maneira consciente 
ou não. As lembranças que se têm de uma pessoa ou de uma época estão sujeitas a 
essas negociações. E as biografias são elementos desse complexo mundo da memória.

O espaço dedicado ao biográfico não é uma novidade, no entanto, o seu cres-
cimento e a importância que têm ganhado nas últimas décadas merecem atenção. No 
Brasil, em especial, isso pode ser comprovado com a discussão recente sobre a exigên-
cia de autorização prévia para a publicação de biografias e a possibilidade de proibição 
garantida pela Lei 10.406/2002.

A biografia é uma forma de fazer perdurar a lembrança de uma pessoa ou insti-
tuição viva na memória. E por ser fruto de uma relação tensa entre passado, presente 
e futuro, neste estudo faz-se uma reflexão sobre a relação entre tempo e narrativa, me-
mória e esquecimento. Ao refletir sobre o que é o tempo, Agostinho (2011) afirma que o 
que correto a fazer é definir o tempo como três: presente do passado, presente do pre-
sente e presente do futuro, e não como três tempos (passado, presente e futuro). Afinal, 
o que medimos não é o que passou, mas o que está passando. O homem não é capaz de 
entender o tempo cósmico, mas, sim, o tempo acordado. Ricoeur (1994) afirma que a 
experiência humana do tempo se dá pela narrativa e esta seria a forma mais adequada 
para a questão. A narrativa, segundo o autor, dá forma ao que é informe.  

A memória também é uma construção narrativa. Ao dizer sobre um fato que 
ocorreu no passado, o que retorna não é a ocorrência em si, mas uma versão daquilo 
que aconteceu e é uma imagem configurada no presente. Dessa forma, a lembrança, 
que tende a se tornar uma imagem, se confunde de certa forma com o presente (BERG-
SON, 2010). O tensionamento entre passado, presente e futuro, ou, como aludiu Agos-
tinho (2011), o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro, 
assim como as negociações seriam processos constitutivos da memória que, por essas 
razões, não é estática.

Esse artigo é resultado da dissertação de mestrado em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais concluído em dezembro de 2013.
Mestra em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-graduada em 
Comunicação: Imagens e Culturas Midiáticas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Graduada em 
Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
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Uma das justificativas para uma busca estendida pela memória seria impedir 
o esquecimento de fatos e pessoas relevantes. Assim surgem as âncoras temporais, 
que amenizariam o desconforto causado pelo modo como o sujeito contemporâneo 
experimenta o tempo (HUYSSEN, 2000), e aquelas inspiradas no biográfico estariam 
ganhando, nas últimas décadas, uma grande importância.

No entanto, as biografias são apenas mais um elemento de um universo exten-
so da memória “que se substancia de mitos, imaginações, crenças sem fundamento 
e, também, claro, verdades. Uma substância informe que se rearranja, se recicla e se 
reconfigura permanentemente. E que nos dá uma única certeza em relação ao passado: 
ele nunca está concluído”. (BRUCK, 2013).

A problematização do objeto foi baseada em conceitos como ilusão biográfica 
(BOURDIEU, 1996), as relações entre tempo e narrativa (ARFUCH, 2010, e RICOU-
ER, 2009), memória e esquecimento (HALBWACHS, 1990 e POLLACK, 1989). A re-
lação do homem com o tempo se dá pela narrativa. Ou seja, a narrativa é mediadora 
da experiência temporal do homem e é por ela que é extraída uma configuração de 
uma simples sucessão. A memória também se estabelece como uma construção nar-
rativa e por não repor o fato, mas sim versões, está aberta à dialética da lembrança e 
do esquecimento. A memória é constituída por processos constantes de negociação e 
tensionamento.

As biografias seriam um grande quebra-cabeça, montado pelo biógrafo, e as pe-
ças seriam os biografemas, “possível elemento unitário e básico da biografia” (PENA, 
2002). Ao montar esse puzzle biodiagramático o narrador forma um significado da 
trajetória de vida. Esses biografemas seriam relatos sobre ocorrências da vida do bio-
grafado. Nesse sentido, pensando na relação entre jornalismo e biografia, pensamos os 
relatos midiáticos como metabiografemas3: ou seja, registros biográficos cuja inserção 
na mídia enseja a constituição dos relatos sobre os relatos dos biografemas da vida das 
personagens. Os discursos midiáticos contribuem, dessa forma, para a construção e 
reconstrução do puzzle biodiagramático das pessoas públicas como também para a 
compreensão de suas inserções no contexto social. Seriam pequenos relatos biográfi-
cos diários sobre a personagem.

O espaço biográfico é considerado, segundo Arfuch (2010), como a convivência 
das formas canônicas do discurso biográfico e da proliferação de múltiplas formas de 
relatos que aumentam consideravelmente. Ele só pode ser dimensionado pela narrati-
va já que as diversas formas de se contar uma vida, para além da definição de gênero, 
dá-se apenas por ela (a narrativa). 

Nas biografias, é preciso que o autor deixe claro quais são seus objetivos e seus 

Denomina-se aqui metabiografemas os registros biográficos cuja inserção na mídia enseja a constituição 
dos relatos sobre os relatos dos biografemas da vida das personagens. A utilização do prefixo meta se dá 
em uma alusão ao conceito de meta-acontecimento, de Rodrigues (1993), que o define como “uma espé-
cie de acontecimentos segundos”, “provocados pela própria existência do discurso jornalístico”. Segundo 
o autor, os meta-acontecimentos são regidos pelas regras do mundo simbólico, o mundo da enunciação. 
“É um discurso feito ação e uma ação feita discurso”, são acontecimentos discursivos. Um acontecimento 
criado pelo relato do acontecimento.

3
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caminhos de pesquisas para não levantar a dúvida no leitor. É a “ideia de um pacto bio-
gráfico que comprometeria o autor com seu leitor” (DOSSE, 2009, p.96). Um pacto ba-
seado na veracidade. Na concretização do pacto biográfico, o leitor também passa a ser 
um cúmplice, segundo Janet Malcolm (1995), do biógrafo. Haveria, de modo pressu-
posto, uma “permissão” do leitor para que o biógrafo vasculhe os segredos mais ocultos 
de seus personagens e os apresente como um troféu.Ao questionar se biografia seria 
uma arte, Virginia Woolf a considera uma arte jovem se comparada à poesia e à ficção 
e é uma forma de arte mais restrita por necessitar estar ancorada em fatos verificáveis. 

Sobre as características da narrativa biográfica, dois conceitos importantes fo-
ram a ilusão biográfica, de Bourdieu (1996), e a ingenuidade biográfica, de Bakthin 
(2011), conceitos similares. Para Bakhtin (2011), o biógrafo pauta-se pelos mesmos 
valores que o personagem em sua vida. O mundo de valores do biógrafo – portador da 
unidade da forma – é o mesmo mundo do biografado – portador da unidade da vida. 
O autor crítico, para Bakthin (2011), seria aquele que consegue quebrar essa relação 
de parentesco com a personagem, aquele que se detém à forma.A ilusão biográfica, de 
Bourdieu (1996), seria a de conseguir repor, pela narrativa, a trajetória de vida da per-
sonagem.Como alternativa para tentar fugir da ilusão biográfica, Felipe Pena (2004) 
propõe um modelo alternativo para a construção de uma biografia que não tenha a 
pretensão de tentar narrar uma trajetória de vida de forma coerente e estável, com 
começo, meio e fim.

A relação entre jornalismo e biografia também foi central em nossa pesquisa. 
Percebeu-se que os relatos jornalísticos foram muito utilizados na construção da nar-
rativa biográfica, como fonte e comprovação daquilo que os biógrafos defendem na 
biografia. Apesar de, nem sempre, os autores problematizarem os conteúdos de notí-
cias e reportagens sobre Simonal eutilizá-las, de modo acrítico, para legitimar aqueles 
aspectos que querem que fiquem como verdade ou, em outras situações, para contestar 
o que por muito tempo se acreditou e repetiu.

Ainda sobre essa relação com o jornalismo, “se, no passado, era preciso ler a 
biografia de uma estrela para conhecer passagens de sua intimidade que ela julgasse 
conveniente divulgar, hoje a biografia é escrita diariamente na mídia” (PENA, 2002, 
p.9). Como já disse, o jornalismo contribuiria, assim, para a construção diária da ima-
gem de personalidades públicas quando retratam situações de sua vida. E, consequen-
temente, para a construção e reconstrução dessas imagens e da memória coletiva sobre 
determinadas pessoas e/ou situações.

A luz desses conceitos norteadores, para se refletir sobre os limites e as pos-
sibilidades da biografia, fez-se a análise comparativa de duas obras biográficas sobre 
o cantor brasileiro Wilson Simonal – Nem vem que não tem: a vida e o veneno de 
Wilson Simonal, de Ricardo Alexandre (2009); e Quem não tem swing morre com a 
boca cheia de formiga: Wilson Simonal e os limites de uma memória tropical, de Gus-
tavo Alonso (2011) – e, a fim de complementar a pesquisa, fez-se também a análise de 
entrevistas e reportagens publicadas no jornal O Pasquim sobre o cantor, entre 1969 e 
1972, citadas pelos autores das biografias. O semanário foi escolhido devido ao número 
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elevado de citações ao jornal na biografia de Gustavo Alonso e de ser considerado, na 
biografia escrita por Ricardo Alexandre (2009), como um ator decisivo para a definição 
do cantor Wilson Simonal como dedo-duro da ditadura.

Como metodologia, além de uma revisão bibliográfica sobre o tema, foram es-
colhidas três técnicas que compuseram a análise: Análise de Conteúdo, Análise Prag-
mática da Narrativa Jornalística e Intertextualidade. Com as análises das biografias 
sobre a vida de Wilson Simonal escolhidas para compor esta pesquisa, pode-se perce-
ber o movimento da memória ao longo dos anos. Simonal, de um sucesso estrondoso, 
passou ao esquecimento e retornou em um processo de “absolvição”. 

Pela análise das biografias sobre o cantor, pode-se perceber esses movimentos 
de tensionamento da construção da memória: Simonal passou de um sucesso estron-
doso para o esquecimento. Na década de 80 ele sequer era mencionado, seja em narra-
tivas jornalísticas, seja em textos históricos. Na década de 1990, ele passou a ser citado 
por alguns. E em 2000, principalmente após a sua morte, a menção ao cantor passou a 
ser “permitida”. Mas ele retornou como uma vítima. Foram encontrados outros algozes 
na história.

Como já mencionado percebeu-se a similaridade conceitual entre a ingenuida-
de biográfica, de Baktin (2011) e a ilusão biográfica, de Bourdieu (1996). Pela análise 
das biografias, pôde-se perceber que os biógrafos têm valores próximos aos do biogra-
fado. Apesar de Gustavo Alonso, por exemplo, ter uma visão mais crítica ao construir 
seu livro, ao escrever sobre o cantor, ele se aproxima da ingenuidade biográfica/ilusão 
biográfica.

Em relação à apropriação do jornalismo pelos biógrafos para a composição na 
narrativa biográfica, percebeu-se que utilizam-se, muitas vezes, de coberturas jornalís-
ticas como comprovação das ocorrências do passado a fim de corroborar as ideias que 
defendem em seus livros. No entanto, os biógrafos, muitas das vezes, não problemati-
zam as mídias jornalísticas como um “narrador do presente”. É inegável a função social 
de legitimação que o jornalismo possui, mesmo com o avanço de alternativas de fontes 
de informação, como as mídias sociais.

Mas a construção de uma memória coletiva vai além da ação de instituições. Ela 
é uma construção social que envolve instituições, indivíduos, sociedade. A memória 
é intertextual, composta pela memória dos autores, pela memória dos leitores e pela 
memória do texto. Podemos pensar a intertextualidade como um motor para a (re)
construção de lembranças e imagens de uma pessoa, instituição ou de uma época. O 
objetivo deste trabalho foi despertar uma discussão sobre as possibilidades e os limites 
da biografia e, assim, contribuir para a discussão sobre o tema que está longe de seu 
esgotamento.
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anorexia e sexuação feminina
Cristina Moreira Marcos1

Juliana Meirelles Motta2

Em nossa pesquisa, buscamos interrogar a incidência da anorexia em jovens 
mulheres nos dias atuais, buscando extrair uma possível relação entre a anorexia e 
o feminino. Parte-se do pressuposto de que a anorexia não é do gênero feminino por 
causa da cultura, mas é antes uma posição do sujeito na qual se evidencia uma afini-
dade estrutural com o feminino. A incidência da causalidade social sobre o sujeito não 
é negligenciada, entretanto é preciso interrogá-la. Se hoje o ideal feminino consiste 
no corpo magro, não devemos encerrar a questão estabelecendo como causa eficiente 
deste fenômeno o discurso veiculado pela moda e pela sociedade capitalista. Devemos 
nos interrogar acerca do sujeito e de sua posição, portanto da sua sexuação. A mul-
tiplicação dos casos de anorexia, nas últimas décadas, chama a atenção sobre o peso 
do contexto sociocultural na manifestação desta patologia, entretanto não podemos 
considerar a causa social sem levar em consideração a posição do sujeito. As seguintes 
questões norteiam nossa investigação: Porque ocorre uma incidência preponderante 
da anorexia em jovens mulheres nos dias de hoje? A anorexia seria uma resposta à 
problemática da sexuação feminina? Tais interrogações fundam-se nas dificuldades 
clínicas encontradas na direção do tratamento. Quais as possíveis estratégias clínicas 
no tratamento da anorexia: o manejo da transferência, a função da angústia e a função 
do fazer no lugar do dizer? 

Hoje, fala-se em patologias aditivas, como a bulimia, a toxicomania, o alcoolis-
mo, que ligariam o sujeito, de modo mortífero, a um objeto. A anorexia seria o negativo 
deste consumo desenfreado. Aos poucos, os estudos sobre a anorexia foram se distan-
ciando da histeria e o que era considerado como um sintoma passou a ser investigado 
como uma problemática autônoma. Na verdade, a dificuldade de se situar a anorexia 
em relação às estruturas clínicas permanece e se faz necessário um maior apuramen-
to e precisão teórica do modo como se define a anorexia hoje.       Evidentemente, a 
questão da contemporaneidade do sintoma anoréxico merece considerações. Mesmo 
se diversos psicanalistas associem anorexia e discurso capitalista, não podemos deixar 
de lembrar que os relatos acerca das práticas de jejum semelhantes ao que encontra-
mos na anorexia existem muito antes do capitalismo. Há de se considerar, por um 
lado, o que haveria de estrutural na relação entre anorexia e feminino independente 
do momento civilizatório e, por outro, em que medida este sintoma é a tradução de 
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um mal-estar contemporâneo. O aforisma de Lacan “O inconsciente, é o discurso do 
Outro” (Lacan, 1999) juntamente com o conceito do Outro, concebido como o universo 
simbólico, equivalendo à cultura, ao conjunto de marcas que pré-existem, constitui o 
sujeito. Sendo o Outro essencial à constituição do inconsciente, pode-se afirmar que 
as manifestações inconscientes evidenciam-se na cultura. Lacan (1973) afirma que as 
manifestações do inconsciente se presentificam na civilização.

A anorexia, através de uma recusa obstinada da alimentação, de uma luta con-
tra a necessidade, acaba por afirmar o desejo, desafiando os limites. Tal como a histéri-
ca oferecia o espetáculo teatral da encenação dos seus sintomas, a anorexia se oferece 
ao olhar, ao mesmo tempo, fascinado e horrorizado diante de uma espécie de presen-
tificação da morte. As inúmeras pesquisas acerca do tema não esgotam o enigma da 
experiência da anorexia - a tensão entre a necessidade e a recusa em satisfazê-la. Tal 
paradoxo coloca no centro da anorexia o problema do gozo, situado além do princípio 
do prazer. Que economia de gozo está presente na anorexia e o que ela nos ensinaria 
sobre o feminino e seus modos de gozo nos dias atuais? Se pensamos que o mal-estar 
feminino manifesta-se na clínica através de novos sintomas, caberia perguntar se a 
anorexia, fenômeno cada vez mais frequente na clínica, não poderia ser considerada 
como a encenação de um mal-estar feminino contemporâneo, assim como a histeria 
foi, no século XIX a teatralização do mal-estar do sujeito da razão em crise de identida-
de (NERI, 2005). Nossa hipótese é de que a anorexia seria uma resposta aos impasses 
colocados pela sexuação feminina, evidenciando-se como um extremo patológico da 
dificuldade de subjetivação do corpo enquanto corpo feminino.

Os casos clínicos nos permitirão abordar esta afinidade entre anorexia e femini-
no, não a partir de uma generalização ingênua e insuficiente da influência dos discur-
sos da moda e da beleza, veiculados pela sociedade capitalista, nos quais o corpo magro 
se constitui como ideal de beleza feminina, mas a partir do um a um do caso clínico e 
de sua singularidade. É na construção de cada caso que se pode averiguar a posição do 
sujeito. Desse modo, a elucidação da definição da anorexia como uma patologia femi-
nina e contemporânea será interrogada, visando testar a hipótese de que a anorexia 
seria uma resposta à problemática da sexuação feminina.

Nosso trabalho desenvolve-se em um hospital psiquiátrico público 100% SUS e 
convidamos alguns técnicos para participarem da pesquisa pois será a partir do relato 
dos mesmos e  a partir dos casos selecionados que será possível a identificação ou não 
do objeto da nossa investigação. Segundo Viganó (1999), o trabalho da construção do 
caso clínico deve preceder ao ato clínico e constituir uma pré-condição para que seja 
possível construir a demanda do indivíduo ao tratamento. Ou seja, será neste trabalho 
análogo a uma arqueologia, no descascar e cavar as informações e relatos de cada téc-
nico da equipe responsável pelo caso, que vai se localizando a atividade mental (fantas-
mática) através da qual o sujeito em estudo foi estratificando seus modos de satisfação. 
Essas vão se manifestar nos fenômenos alucinatórios, nos distúrbios alimentares, nos 
quadros depressivos e nas alterações de imagem de corpo. Assim, a construção vai 
dizer a respeito à irredutibilidade do objeto psíquico, que permanece e que deve ser 



220  UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

reconstruído pelo testemunho de vários a respeito das diversas fases do trabalho do 
paciente em questão. Constitui-se um preliminar lógico: um tempo para compreender 
o caso, um tempo para o diagnóstico inicial, um tempo para colocar o paciente em tra-
balho, registrar seus movimentos, recolher as passagens subjetivas.

Freud (1937/1975) emprega o termo “construção”, diferenciando-o da interpre-
tação, como uma operação necessária à aproximação do núcleo recalcado inconscien-
te. Vorcaro (2014) propõe “tomar a construção em psicanálise como ensinamento de 
método para estabelecer um dispositivo de construção do caso clínico junto a agentes 
clínicos responsáveis pelo tratamento de pacientes, que estão embaraçados em seu 
savoir-faire, em serviços de saúde mental”. Para Viganó (2010), a construcão de um 
caso é a construção de um ato, quando houve um ato.  Ou seja, trata-se de um ponto de 
não retorno, de deslizamento do sujeito em questão em relação à sua posição no início 
do tratamento, deslizamento não para uma ruptura com o campo do Outro (tentativas 
de suicídio, heteroagressões, autoagressões) mas sim um deslizamento para um bem 
dizer, um ato de construção de um discurso: de como se sofre e como se está implicado 
neste sofrimento.

Freud em suas construções clínicas fez isso magistralmente pois para ele cons-
truir um caso era construir teoria. Assim, convidando os profissionais trabalhadores da 
instituição para relatarem os casos estamos utilizando a metodologia da construção do 
caso clínico em psicanálise. Escutando como esses mesmos técnicos registram os mo-
vimentos dos pacientes, recolhem as passagens subjetivas que apontam para pontos 
elucidantes de uma diferença que aparece em um determinado momento, como por 
exemplo um paciente que faz a mesma atividade durante semanas ou meses e, através 
de uma simples pergunta de quem atende, muda a forma de realizá-la. A mudança 
ocorreu e assim pode-se afirmar que algo está sendo construído em relação ao mesmo.

Há que se dizer que esse método não contempla uma interpretação da mudança 
propriamente dita, pois desta forma estaríamos ressaltando um saber e uma ficção que 
não é a do sujeito em jogo mas sim de quem escuta. Não se trata disso e sim de registrar 
o ato, a mudança. A interpretação dos relatos não irá fazer parte da nossa pesquisa e 
sim o apontamento das diferenças de posição indicadas pelos relatores dos casos. A 
construção do caso em um grupo, é um trabalho que tende a esclarecer a relação do 
sujeito com o seu Outro, o que ele fala deste Outro, como este Outro está para esse su-
jeito. Desta forma, o que se trabalha é o discurso, um diagnóstico de discurso.

A partir do mapeamento de casos clínicos de anorexia/bulimia, nos quais se 
verifica uma relação entre a anorexia e o feminino, foram selecionados casos que colo-
cam um impasse para a equipe e produzem um certo embaraço quanto à condução do 
tratamento. Este campo de pesquisa nos permitirá interrogar e colocar à prova a nossa 
hipótese segundo a qual a anorexia seria um extremo patológico da dificuldade de sub-
jetivação do corpo enquanto corpo feminino. Ainda é preciso dizer que, na perspectiva 
psicanalítica que adotamos, anorexia e bulimia não encerram um diagnóstico estru-
tural, mas são tomadas como posições subjetivas em sua pluralidade. Tais casos não 
são agrupados a partir de nenhum tipo particular de estrutura, podendo tratar-se de 
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casos de neurose ou de psicose. Trata-se de interrogar, a partir do entrecruzamento da 
teoria e dos casos clínicos, em que consiste a afinidade entre o feminino e a anorexia? 
Interessa-nos interrogar tais afinidades para além do paradigma da anorexia histérica.

Buscando sustentar a interrogação acerca dos impasses do caso, visaremos re-
colher, articular e interrogar junto a cada profissional da equipe as estratégias empre-
endidas na condução do caso e seus pontos de limite: falas, frases, observações, regis-
tros de prontuários. Não se trata de uma entrevista com os técnicos responsáveis pelo 
caso, nem de uma entrevista com o próprio paciente, mas da formalização da constru-
ção do caso clínico. Sendo assim, o recolhimento dos dados se fará a partir do relato 
da equipe e dos registros de prontuário. Podemos considerar que a construção do caso 
prescinde da presença física do paciente e ainda que o caso não se limita ao paciente, 
ele inclui o paciente e seu tratamento pela equipe (Cf. Vorcaro, 2014). Nesse sentido, 
há uma indissociabilidade entre o caso e a equipe. Toda a sessão clínica será gravada.
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Oficinas de cuidado aos usuários de crack, 
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1 Introdução
A dependência de crack, álcool e outras drogas é considerada doença crônica 

cujo diagnóstico se faz pela presença de uma série de sintomas indicadores de preju-
ízos e comprometimentos das pessoas que as consomem. Considerando o fato de que 
é uma doença crônica, o tratamento é direcionado para a redução da sintomatologia 
que além de afetar o usuário, afeta ainda as pessoas em seu entorno: familiares, vizi-
nhos, comunidade. Mesmo com os prejuízos pessoais devido ao consumo, indivíduos 
dependentes retornam ao uso após tratamento sendo este fenômeno nomeado como 
recrudescência ou recaída. A rotina de vida passa a ser controlada pela droga apontan-
do para a perda parcial ou total da autonomia pessoal. A dependência química consta 
na Classificação Internacional de Doenças (CID 10) entre os transtornos psiquiátricos 
com abrangência extensa de áreas de funcionamento para além da saúde tais como 
social, psicológica, educacional, legal e criminal. 

O tratamento deste transtorno deve incluir aspectos considerados comuns aos 
dependentes como também aspectos particularizados de cada um. O tratamento é uma 
das possibilidades de minimizar os danos ocorridos ao longo da vida do usuário, de 
seus familiares, de seus vizinhos e possíveis empregadores, do município, do Estado, 
do país onde ele vive. É de grande importância a investigação de expectativas do usuá-
rio quanto ao tratamento uma vez que expectativas irreais contribuirão para a frustra-
ção e baixa adesão ao processo.

A história clínica do dependente deve conter informações sobre drogas já con-
sumidas, as de consumo no momento com possíveis usos concomitantes com outras 
drogas, as vias de uso, a quantidade consumida, o volume de investimento financeiro 
no uso bem como a frequência do consumo (LEITE, M.C; ANDRADE, A.G, 1999).

Estas informações quanto ao consumo devem ser colhidas em paralelo à histó-
ria de vida do usuário para a identificação do contexto para o uso de drogas como os 
aspectos de vida pessoal que facilitaram ou propiciaram o início do consumo, a pro-
gressão do uso, a identificação dos prejuízos causados e a busca pelo tratamento. (LEI-
TE, M.C; ANDRADE, A.G, 1999).

A entrevista com a família irá contribuir para a certificação das informações já 
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obtidas com o usuário bem como irá propiciar a investigação de fatores familiares que 
possam estar relacionadas ao consumo. 

A família também necessita de cuidados, pois a instituição familiar sofre pro-
fundo abalo ao identificar um membro deste agrupamento como usuário de drogas. A 
forma como a convivência familiar se firma, como os relacionamentos interpessoais se 
estruturam, como os conflitos se estabelecem além das influências do ambiente a que 
todos os participantes da família estão sujeitos, são considerados fatores de relevância 
para a dependência química. (LEITE, M.C; ANDRADE, A.G, 1999).

Como proposta de participação/contribuição no enfrentamento destas neces-
sidades, apresenta-se o Projeto “Oficinas de cuidado aos usuários de crack, álcool e 
outras drogas e seus familiares” que faz uma abordagem de ações no enfrentamento 
de consequências físicas e psíquicas do consumo de drogas bem como de ações pro-
motoras de formação de consciência crítica quanto ao uso e abuso de drogas. A partici-
pação de discentes e docentes do curso de Graduação em Enfermagem da PUC Minas 
Barreiro na construção da interface com as disciplinas de Saúde Mental, Psicologia em 
Saúde, Sociologia e Saúde, Farmacologia e Enfermagem, Ética, Gênero e Saúde, Hu-
manização do Processo de Trabalho em Enfermagem, Práticas Investigativas e Exten-
sionistas e Saúde da Mulher possibilitará a realização dessas práticas com os depen-
dentes químicos e seus familiares no Centro de Referência em Saúde Mental – Álcool 
e Drogas Barreiro (CERSAM-AD).

2 Objetivos
• Desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal terapêutico através da prá-

tica no cuidado com usuários de crack, álcool e outras drogas em tratamento no 
Centro de Referência em Saúde Mental - Álcool e Drogas (CERSAM-AD) Barreiro;

• Desenvolver ações de educação em saúde com os usuários de crack, álcool e outras 
drogas em tratamento no CERSAM-AD Barreiro;

• Sensibilizar usuários em tratamento para a Redução de Danos;
• Desenvolver ações de informação e prevenção, destinadas à comunidade acadêmica 

e aos parceiros da Rede Social da PUC Minas Barreiro com vistas à participação co-
munitária;

• Realizar atividades da programação do serviço com usuários, família e funcionários 
no CERSAM-AD;

• Realizar atividades de oficinas com usuários e familiares;
• Promover discussão das leis criminais de drogas e implementação de dispositivos 

legais para a equidade do acesso dos usuários de álcool e drogas às ações de pre-
venção, tratamento e redução de danos, de acordo com prioridades locais e grau de 
vulnerabilidade.
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3 Metodologia
Para a realização dos objetivos propostos no Projeto faz-se necessário o uso 

de uma metodologia que fundamente a construção de um processo crítico no desen-
volvimento das Oficinas de Cuidado. Nesse intuito, serão observadas e analisadas as 
relações interpessoais entre familiares e dependentes químicos bem como a história 
de vida pessoal.

O planejamento e a execução das ações propostas serão continuamente avalia-
das por todos os participantes do Projeto, objetivando o direcionamento e redireciona-
mento das atividades.

As estratégias utilizadas são:
• Oficinas interdisciplinares com usuários e familiares no CERSAM-AD Barreiro;
• Práticas educativas em saúde, práticas de autocuidado com usuários;
• Desenvolvimento de oficinas com usuários, familiares e alunos extensionistas sobre 

questões de leis municipais, estaduais e federais relativas aos usuários de crack, ál-
cool e outras drogas;

• Desenvolvimento de oficinas com os familiares e usuários sobre relatos de experiên-
cia trabalhando junto à equipe do serviço a relação de co-dependência;

• Promover oficinas de “Multiplicadores” do Projeto na PUC Minas, abertas ao público 
externo objetivando formação de consciência para participação voluntária em ativi-
dades desenvolvidas pelo Projeto;

• Promover reuniões com os acadêmicos e professora envolvidos para elaboração das 
práticas que serão realizadas semanalmente;

• Registrar as atividades realizadas por meio de relatórios, fotos, vídeos, banners, ar-
tigos e outros.

4 Resultados

4.1 Para a comunidade acadêmica:
Para as alunas extensionistassão esperados o desenvolvimento de habilidades 

tais como a capacidade para formular problemas e projetos, formação humanística e 
reflexão crítica sobre a prática profissional.

Para a prática docente são esperados o aprimoramento da reflexão crítica sobre 
a prática profissional e retro-alimentação da prática didático-pedagógica. Por fim os 
resultados esperados para a instituição de ensino são o cumprimento da missão insti-
tucional, fortalecimento das parcerias e novas instâncias de formação.

4.2 Para a população envolvida
São esperados resultados na formação de multiplicadores na comunidade, sen-

sibilização para com a temática do uso de álcool e drogas, desenvolvimento de atitudes 
solidárias e promoção na área da saúde.
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4.3 Outros resultados
O Projeto pode ajudar a promover a redução de danos como uma ação que inter-

vém na construção de redes de suporte social, visando avançar em graus de autonomia 
dos usuários e seus familiares. O Projeto pode também ajudar a lidar com as consequ-
ências do uso abusivo de álcool e outras drogas, tais como a hetero e a autoviolência, 
usando recursos que não sejam repressivos, mas comprometidos com a defesa da vida.
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   As universidades são instituições reconhecidas pela Constituição Federal do 
Brasil e 1988 com autonomia no desenvolvimento do ensino, pesquisa e da extensão 
e se integram às comunidades a partir das práticas extensionistas. Na Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) as atividades de extensão são desen-
volvidas há mais de 40 anos como exercício de sua função social. Reconhecida como 
processo de construção do conhecimento, a extensão universitária se articula com o 
ensino e a pesquisa nos cenários das práticas multiprofissionais para atender a socie-
dade. “No retorno à Universidade, professores e estudantes trarão um aprendizado 
que, submetido à reflexão teórica, ampliará o nível do conhecimento anterior.” (SESU, 
2008).

Conhecendo a responsabilidade que envolve a Extensão no âmbito da universi-
dade, um grupo de professores extensionistas propôs em 2010 uma interlocução entre 
a Instituição de Ensino Superior (IES) e a comunidade por meio de um Projeto de 
Extensão, denominado Saúde nos Interessa: Instituindo um Observatório do Controle 
Social no Sistema Único de Saúde - SUS - (OBCS SUS), sugerindo a discussão do di-
reito e exercício da cidadania, fortalecendo os mecanismos de controle social no SUS. 
(REIS et. al. 2011). 

O conceito Observatório, representando instituição ou grupo de estudo multi-
disciplinar de determinada situação de saúde tem conotação atual e foi constituído na 
França em meados dos anos de 1970 para monitorar regiões de saúde. No Reino Unido 
a experiência surgiu em Liverpool em 1990 e expandiu subsidiada pelo Departamento 
de Saúde da Inglaterra. A função dos observatórios estaria centrada na localização, co-
leta, análise crítica e síntese de dados sobre o estado de saúde de determinada região, 
a partir de parcerias estabelecidas com outros órgãos de saúde e com as universidades. 
(HEMMINGS e WILKINSON, 2003). 

Esse trabalho relata a experiência obtida pelos professores e alunos ligados aos 
cursos de Administração, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Psicologia e Sistema 
de Informação e pelos preceptores, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de 
Betim (SMS/Betim) no projeto de extensão.

A Lei Federal nº 8142/90 (BRASIL, 1990) estabelece as formas de participação 
da população na gestão do Sistema Único de Saúde mediante sua atuação nas Confe-

 saúdE
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rências e nos Conselhos de Saúde. A comunidade, através de seus representantes, pode 
julgar definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde desenvolvidas pelo 
Estado. No entanto, outras formas de participação devem ser consideradas como a 
presença do cidadão nas reuniões de equipes dos serviços de saúde e a interferência 
durante os procedimentos de sua assistência (VASCONCELOS, PASCHE, 2013) repre-
sentando o poder da população em modificar planos, políticas públicas e não só no 
campo da saúde. 

CECCIM e FEURWERKER (2004), discutindo os textos de Côrtes (1996), abor-
dam a ênfase dada à legislação brasileira que prevê a “presença da população nas ins-
tâncias máximas da tomada de decisões em saúde”. Os autores concluem que o Siste-
ma de Saúde brasileiro permite caracterizar o controle social como “direito e dever da 
sociedade de participar do debate e da decisão sobre a formulação, execução e avalia-
ção da política nacional de saúde”. Em outro conceito, o controle social representa os 
mecanismos que “disciplinam a sociedade e submetem os indivíduos a determinados 
padrões sociais e princípios morais” (CORREIA, 2014), proposta distante da democra-
cia participativa idealizada pelas diretrizes do SUS. No entanto, é necessário ressaltar 
aspectos que caracterizam contradições e criam obstáculos à participação popular no 
sistema de saúde brasileiro: o discurso técnico-científico distante dos usuários, o difícil 
mecanismo de representação nos conselhos de saúde, a reprodução do jogo político 
local em suas relações de força e exercício de poder. (GUIZARDI, 2008). Tais caracte-
rísticas favorecem o distanciamento dos profissionais de saúde das políticas públicas 
desenvolvidas pelo Estado, compromete a concretização de um sistema de saúde de 
qualidade, com integralidade das ações e amplo acesso aos serviços. (REIS et. al. 2011). 
A possibilidade de enfrentamento dessa situação pelos conselhos de saúde é remota 
na visão de determinados autores, decorrente de seu frágil desempenho e do fato de 
estarem desmantelados e a serviço de interesses políticos diversos e não no interesse 
da política pública, comprometendo sua representatividade e a efetividade do con-
trole social. (CARVALHO, 2003, KRÜGER, 2008, ROLIM, CRUZ e SAMPAIO, 2013, 
MÀXIMO, OLIVEIRA, 2013, VASCONCELOS, PASCHE, 2012). Essas considerações 
fomentaram estudos e motivaram a discussão do tema na comunidade da PUC Minas 
em Betim, e assim, o tema controle social e as decisões das Conferências de Saúde 
configuraram o embrião para o desenvolvimento do Projeto Observatório no período 
de 2010 a 2014. 

Aproximadamente oito professores e 50 alunos desenvolveram atividades de 
pesquisa, monitoramento de situações de saúde e capacitação de conselheiros de saú-
de, dos discentes e do público em geral. Os extensionistas do projeto foram financiados 
pela Pró-reitora de Extensão da PUC Minas e pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Betim (2010 a 2012). Em 12/2011 o projeto foi aprovado no Edital nº 24 do Programa 
de Educação pelo Trabalho pela Saúde do Ministério da Saúde (PET-Saúde) com inclu-
são de seis preceptores, técnicos da Secretaria Municipal de Betim, efetivado em 2012.

O PET-Saúde constitui-se em um instrumento para viabilizar progra-
mas de aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais 
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da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências, 
dirigidos aos estudantes da área, de acordo com as necessidades do 
Sistema Único de Saúde – SUS. (BRASIL, 2008).

Para a atuação na pesquisa, no monitoramento e na capacitação foram desen-
volvidos estratégias e instrumentos de trabalho próprios aos objetivos do projeto, ou 
seja, a reflexão para a qualificação dos mecanismos de controle social do SUS, na ex-
pectativa da melhoria do sistema público de saúde e conseqüentemente melhor quali-
dade de vida e saúde da população.  A equipe se reuniu mensalmente para programa-
ção e avaliação das atividades, semanalmente três subgrupos, compostos por alunos, 
professores e preceptores desenvolveram as atividades operacionais. Estas previam a 
apropriação teórica dos temas, a busca de vivências em visitas técnicas, participação 
em reuniões no Conselho de Saúde e na Comissão Gestora Local do Pró Saúde, na 
realização de oficinas de sensibilização para comunidade acadêmica e na produção 
literária. Os alunos registraram suas experiências em portfólios e sistematicamente 
essa produção revisada era estimulada a gerar um resumo ou artigo de divulgação. O 
projeto foi supervisionado por técnico do Ministério da Saúde que redirecionava as 
atividades às metas do PET.

Decorridos quatro anos da iniciativa do OBCS SUS vários produtos foram de-
senvolvidos e experiências adquiridas, disseminadas em congressos e seminários, ge-
rando oito artigos publicados dentro e fora da universidade. Os temas abordavam a 
metodologia do projeto, o planejamento e o monitoramento das Conferências Muni-
cipais de Saúde, as pesquisas sobre o perfil dos conselheiros de saúde, gestores, tra-
balhadores e usuários do SUS e suas experiências. A divulgação do Observatório foi 
realizada a partir da elaboração de blogs e sites, edição, editoração e distribuição de 
folders e cartilhas. Quatro Encontros de Saúde e Cidadania foram realizados com o 
envolvimento da comunidade acadêmica e de conselheiros. As oficinas de capacitação 
desenvolveram 32 encontros em seis turmas de conselheiros de saúde e pessoas da 
comunidade, dentre estes, gestores e trabalhadores de outros municípios, totalizando 
40 participantes. Oficinas de sensibilização foram realizadas para a preparação da IX 
Semana de Extensão em setembro de 2014, os onze cursos da unidade PUC Betim re-
ceberam os alunos extensionistas em dinâmicas de observação e verbalização de temas 
ligados a um conteúdo programático das disciplinas escolhidas, tendo como eixo de 
discussão o controle social no SUS. Foram utilizadas estratégias de Educação Popu-
lar reconhecendo as dinâmicas de cada grupo, promovendo o autoconhecimento e a 
construção coletiva sobre as práticas de saúde, gestão pública e o direito constitucional 
garantido nos princípios e diretrizes do SUS. Ainda sobre a formação acadêmica-pro-
fissional registra-se a produção de trabalhos de conclusão de cursos, de pesquisas, a 
inserção dos alunos como conselheiros e delegados do Conselho Municipal de Saúde e 
das Conferências de Saúde. Trinta e seis apresentações públicas em diferentes cenários 
científicos e educacionais, dois vídeos institucionais e a disseminação das atividades 
por meio de mídia eletrônica cumpriram a meta de divulgação do projeto. Pesquisas, 
em andamento, sobre o conteúdo dos projetos políticos pedagógicos e planos de ensino 
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das disciplinas afins dos cursos da unidade (PUC Betim) buscam a abordagem do tema 
controle social na formação profissional. A colocação de alunos extensionistas como 
atuais profissionais do SUS pode ser citada como desdobramento do projeto, satisfa-
zendo as orientações de formação do Programa de Educação pelo Trabalho pela Saúde 
do Ministério da Saúde (PET-Saúde).

É indispensável o fomento à participação da população, dos profissionais da 
saúde e da gestão do SUS na discussão das políticas públicas de saúde, sendo esse 
um dos objetivos do Projeto Observatório do Controle Social do SUS desenvolvido em 
diferentes cenários.  Durante as oficinas foi possível registrar divergências conceituais 
e políticas sobre a organização universal, equânime, integral e hierarquizada dos servi-
ços de saúde. Estas atividades estimularam a discussão sobre a forma de participação 
para a consolidação do SUS e as responsabilidades da população e dos conselhos de 
saúde. A universidade, e em especial o Projeto OBCS SUS, deve preservar o espaço 
da discussão democrática dos conflitos, da revisão crítica de fatos, na perspectiva de 
construção permanente da sociedade.
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    Práticas corporais e promoção da saúde no 
     programa academia da Cidade em Belo Horizonte/Mg

Mauro da Costa Fernandes1

Resumo Expandido
Pensar a inserção das práticas corporais  no serviço público de saúde, na con-

temporaneidade, é refletir sobre os diversos discursos produzidos historicamente 
em relação à construção da legitimidade de tais práticas. Tal ação reflexiva remete à 
problematização da relação entre educação física e saúde que vem sendo reproduzida 
nos diferentes espaços sociais, predominantemente numa perspectiva biomédica. Tal 
dimensão, muitas vezes, busca reduzir o sujeito a objeto bem como priorizar aspec-
tos quantitativos e individuais em detrimento da busca pelo significado das ações hu-
manas.  O modelo em questão foi construído historicamente no campo acadêmico da 
educação física, na transição do século XIX para o XX no Brasil, tendo a higiene como 
referência importante da saúde pública e determinante para os rumos dessa educação 
física no período em questão. A perspectiva médico-higienista influenciou significati-
vamente o campo acadêmico da educação física até, aproximadamente, a década de 
1950 (Soares, 1990). Após este período com o ainda predomínio das ciências biológicas 
nas décadas de 1960/1970, se impôs para a área, a denominação Ciência Desportiva; 
e isto, em função de uma tendência internacional bem como, do fato de que o espor-
te tornou-se o fenômeno dominante nesta área. As bases científicas que sustentavam 
a educação física/esporte eram de cunho predominantemente biológico, onde o seu 
objeto de estudo central passa a ser então a “performance esportiva”, (Bracht, 1999). 
Após este período, paralelamente ao processo de redemocratização da sociedade bra-
sileira, o campo acadêmico da educação física  passa por uma “crise” epistemológica, 
onde suas bases de sustentação acadêmicas são questionadas e neste sentido, alguns 
intelectuais da área passam então a dialogar com o campo das ciências humanas e 
sociais. A partir do dialogo com o campo das ciências sociais, mais especificamente a 
antropologia e a sociologia, buscam-se aproximações com o campo da saúde coletiva. 
Destacamos na produção teórica da educação física os estudos de CARVALHO (1995, 
2001), onde segundo a autora, partir do referencial das ciências humanas e sociais 
para compreender as relações entre as áreas da educação física e da saúde coletiva visa 
construir um tensionamento à exclusividade do modelo biológico. Neste sentido faz-se 
necessário chamar a atenção para a complexidade da vida e para os múltiplos fatores 
que determinam as ações humanas; as diferenças entre os sujeitos e as influências 
culturais que recebem; as condições de vida que possuem; a construção de políticas 
que possibilitam o acesso a seus direitos sociais; as tensões existentes entre o saber 
científico e o popular; as representações formuladas em torno da natureza que acabam 

Doutorando no programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC Minas. Linha de Pesquisa: 
Intervenções Clínicas e Sociais.

1
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por influenciar as intervenções sobre o próprio homem e seu entorno socioambiental, 
bem como as relações com seus semelhantes, dentre outros aspectos. É considerar a 
dinâmica da vida como ela é, sem reparti-la, resumi-la ou universalizá-la. (Freitaset al, 
2006). Este trabalho diz respeito ao projeto de pesquisa “Práticas de promoção da saú-
de no programa academia da cidade em Belo Horizonte-MG”, apresentado e aprovado 
no Programa de Pós-Graduação em Psicologia na PUCMinas, nível doutorado, linha 
de pesquisa - “Intervenções Clínicas e Sociais” -  iniciado em março de 2014. Busca 
investigar os processos de subjetivação a partir das práticas corporais (ginásticas, es-
portes, danças, lutas, etc...) no Programa Academia da Cidade em Belo Horizonte-MG 
e sua articulação com as demais ações de promoção da saúde dos sujeitos usuários, 
mais especificamente, analisar os discursos que são produzidos no âmbito das ações de 
promoção da saúde nesse programa, pelos profissionais da saúde e sujeitos usuários.O 
Programa Academia da Cidade se constitui como uma política pública da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte-MG, voltado à prevenção de doenças e promo-
ção da saúde e se vincula ao Sistema Único de Saúde (SUS), com espaços específicos 
para o desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais (esportes, ginásticas, 
danças, lutas, jogos e brincadeiras) que buscam a prevenção de doenças e promoção 
da saúde. Em Belo Horizonte o programa teve início no ano de 2006 e hoje se insere 
em todos os distritos sanitários dessa capital, além de buscar atender aos usuários que 
frequentam as Unidades Básicas de Saúde nesse município.Nos apoiaremos no enten-
dimento de saúde a partir do campo da Saúde Coletiva (Mattos, 2007; Nunes, 1994), 
dentre outros, que compreendem este fenômeno como um constructo social permeado 
por diferentes determinantes. Nossa problematização enfatiza a compreensão linear 
e positivista de educação física construída historicamente que atrela a atividade física 
como sinônimo de saúde. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual optamos pela 
Observação Participante (Flick, 2009), bem como entrevistas semiestruturadas com os 
sujeitos usuários e profissionais de saúde ligados ao programa. Utilizaremos a Análise 
do Discurso de FAIRCLOUGH (2001), para o diálogo com as entrevistas.Realizaremos 
a pesquisa em duas Unidades de Saúde da Família de Belo Horizonte-MG, na qual 
entrevistaremos um contingente aproximado de oito usuários em cada unidade, jun-
tamente com os profissionais de saúde responsáveis pelo programa nesses recintos. 
Faremos também Análise Documental (Celard, 2010) de documentos específicos do 
programa em questão, bem como da política de Promoção da Saúde do município.
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Pesquisa em clínica universitária de dTM
Heloísa Cançado Lasmar

Lylian Vieira de Paula

1 Introdução
Com o objetivo de verificar a incidência de queixas de dores crônicas, distri-

buídas por gênero, em pacientes que procuravam por tratamento de DTM (disfunção 
temporomandibular), analisamos os prontuários de 92 pacientes que foram atendidos 
na Clínica de Extensão de DTM e Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Pon-
tifícia Universidade Católica de MG, unidade BH, no período de março a novembro de 
2006. Os prontuários foram preenchidos pelos acadêmicos do 9º período do Curso de 
Odontologia, que procederam aos atendimentos sob a orientação de professores. Vinte 
nove prontuários foram excluídos da pesquisa porque os dados estavam incompletos 
ou eram imprecisos. Os pacientes foram encaminhados por outras Clínicas da Univer-
sidade e por Serviços Públicos de Saúde, passaram pela triagem de uma funcionária 
que os conduzia à Clínica de extensão. Uma análise estatística foi feita quanto à pre-
sença ou ausência de dor aguda ou crônica, de acordo com o gênero. Foram computa-
das como crônicas as dores superiores ou iguais a seis meses , as de duração inferior 
foram marcadas como agudas.

2 Revisão da literatura
Hansson, T., Mcneill, C. e Marcel, T. (1992) pesquisaram 64 pacientes, em três 

Universidades distintas, com o objetivo de avaliar as mudanças de dores de cabeça, 
dor facial, travamento, clique e crepitação após a utilização de placas interoclusais no-
turnas e comparar com o resultado dos pacientes que utilizaram placas interoclusais 
24horas por dia. A população deste estudo foi retirada do grupo de pacientes que ti-
nham freqüentado as três clínicas de dor orofacial, sendo eles 5 homens (7,8%) e 59 
(92,2%) mulheres, com idade média de 32 anos.

Berkley (1997) pesquisando a incidência de dor por gênero, relata que a relação 
das desordens dolorosas que afetam as mulheres é duas vezes maior do que a dos ho-
mens e que, interessantemente, muitas das condições dolorosas que afetam as mulhe-
res se expressam no nível da cabeça e pescoço e são de etiologia ainda desconhecida . 

Dao (2002) Discute que apenas uma doença na região da cabeça e pescoço na 
tabela apresentada por Berkley, é causada por uma doença local identificável e que a 
maioria das outras pode ser classificada como dor neurogênica. Aponta que a dor nas 
desordens temporomandibulares tem predominância feminina. 

Gonzalez, Y. e Mohl, N. (2002) relataram que o atual “estado da arte” das DTM 
envolve condições mais conservadoras, com tratamentos reversíveis, de baixa comple-
xidade tecnológica, e com isto oferece uma melhor oportunidade de ensinar, de forma 
coerente, a aplicação clínica sobre o assunto de disfunção temporomandibular. Em 

 saúdE
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seu trabalho relatam que em um período de 3 anos, 71 pacientes foram encaminhados 
para a clínica de DTM em que os alunos, do quarto ano da Faculdade de Odontologia 
na Universidade de Buffalo, atendiam. Nesta população a idade média foi de 43,1 anos, 
a distribuição por gênero nesta população foi 84% mulheres e 16% homens. Os trata-
mentos conservadores consistiram em medidas educacionais para 100% dos pacientes, 
estabilização interoclusal, por meio de placa interoclusal, em 57%, terapia física em 
47% (calor, frio ou ambos), exercícios em 49% e em 34% farmacoterapia; sendo que 
a maioria recebeu uma combinação destas terapias descritas acima, que contou com 
uma média de quatro visitas à clínica pelos pacientes, os mesmos relataram que ao 
final deste período houve resolução completa ou parcial de seus sintomas.

Michelotti, A. e colaboradores (2004) pesquisaram setenta pacientes, em um 
universo de 262 pacientes que procuraram por tratamento na Universidade de Naples 
em um período de um mês. Os indivíduos foram avaliados por um especialista que re-
alizou exame clínico e funcional, de acordo com o critério RDC/DTM para diagnosticar 
casos miogênicos, os critérios de inclusão e exclusão foram determinados. Do total de 
pacientes, com DTM muscular, 8 (11,4%) eram homens e 63 (89,6%) mulheres, mos-
trando uma predominância do sexo feminino.

Becker et al. (2005) discutem que dores crônicas geralmente parecem não ter 
relação com patologias identificadas ou têm identidade desproporcional com elas.

3 Metodologia
Avaliação de prontuários de pacientes que procuraram por tratamento, na área 

de dor orofacial e disfunção temporomandibular no período de março a novembro de 
2006. 

A triagem foi realizada por uma funcionária que selecionou os encaminhamen-
tos de pacientes com queixas de dor ou disfunção temporomandibular. Esses pacientes 
foram encaminhados por Serviços Públicos de Saúde e por outras Clínicas da Univer-
sidade PUC Minas.

Critérios de exclusão:
- os prontuários que não continham os dados pesquisados completos: sexo, presença 

ou ausência de dor e duração da dor.
- os prontuários que não continham respostas precisas.

Critérios de inclusão:
- os prontuários que continham os dados pesquisados completos e precisos.

Em um universo de 92 prontuários, somente 63 prontuários foram analisamos, 
uma vez que 18 foram eliminados por não conterem os dados pesquisados e outros 11 
também foram excluídos da pesquisa por não conterem respostas precisas.

Os prontuários foram preenchidos pelos acadêmicos do 9º período do Curso 
de Odontologia, que participaram de um projeto de Extensão em DTM. Os alunos pro-
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cederam aos atendimentos sob a orientação de professores experientes na área de dor 
orofacial.

4 Resultado
O teste de Qui-quadrado foi usado, com grau de liberdade igual a 1 (K=1). Ana-

lisou-se a presença de dor aguda ou crônica, de acordo com o gênero. 
Os valores encontrados demonstraram uma distribuição desigual de gênero – 

56 mulheres e 7 homens, bem como das desordens dolorosas – 56 dores crônicas e 7 
dores agudas (quadro 1) .

 Os dados dispostos no quadro 1 foram analisados. No entanto, não apresenta-
ram diferença estatisticamente significante, não permitindo assim explicar a natureza 
das diferenças e as causas dessa discrepância .

O erro padrão e o intervalo de confiança, das diferenças entre proporções, só 
podem ser calculados quando cada célula é maior do que cinco, e como se pode ver no 
quadro 1, na célula referente aos homens com dor aguda o numeral é 2. Mesmo fazen-
do à correção de Yates a diferença continuou estatisticamente não significante.

O gráfico 1 mostra a distribuição de todos os níveis de dor

Quadro 1 – Distribuição de dores crônicas e agudas por gênero

DOR MASCULINO FEMININO  TOTAL

Aguda      2  (3%)                     5   (8%)                7  (11%) 

Crônica          5  (8%) 51  (81%)             56 (89%)

Total               7  (11%) 56  (89%)            63 (100%)
  

Fonte: Clínica de DTM e dor orofacial da Puc Minas

Gráfico 1 – Distribuição de dores crônicas e agudas por gênero

 

Fonte: Clínica de DTM e dor orofacial da Puc Minas

Dor crônica

Dor aguda

MASC. FEM.

Todos os níveis de dor (3 e 6 meses)
55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5



  237  PEsQUisa EM CLíniCa UniVErsiTária dE dTM 

5 Discussão
Embora os valores encontrados tenham demonstrado uma distribuição desi-

gual de gênero, bem como dos processos dolorosos, eles não apresentaram diferença 
estatisticamente significante, não permitindo assim explicar a natureza das diferenças 
e as causas dessa discrepância. Resultados semelhantes foram encontrados por outros 
autores que tão pouco discutiram o porquê de tal constatação (Michelotti, A. et al., 
2004; Gonzalez & Mohl, 2002; Hansson, Mcneill, e Marcel, 1992).

Pode-se considerar que a maioria dos estudos aponta para prevalência de dor 
por DTM entre 1,5 a 2 vezes mais elevada em mulheres que em homens.

Talvez a amostra inicial de 92 pacientes tornasse a análise possível, já que terí-
amos aumentado o número de pacientes do sexo masculino: a imprecisão dos registros 
obrigou-nos a excluir 29 prontuários. Talvez mesmo a amostra aumentada não nos 
proporcionasse a análise já que um pequeno número de queixa de dores em pacientes 
de sexo masculino é apontado também em outros trabalhos, como o de Michelot et al. 
(2004) que  encontraram 8 pacientes homens (3%) numa amostra de 262 pacientes, 
mas não mencionam diferenças de dores crônicas ou agudas. Já o de Gonzáles e Mohl 
(2002) encontrou 11 pacientes do sexo masculino (16%) numa amostra de 71 pacien-
tes, mas também não discriminaram dores crônicas ou agudas. Hansson et al. (1992) 
encontraram 5 homens (7,8%) numa amostra de 64 pacientes, e, como nos estudos 
anteriores, também não discriminaram entre dores agudas ou crônicas. Nossa amos-
tra indicou 7 pacientes do sexo masculino (11%). Vemos que em todas as amostras o 
número de homens é significantemente menor do que o de mulheres. Nossa amostra 
confirma a predominância das mulheres, 89% do total, e revela ainda uma grande pre-
dominância de dores crônicas nas desordens temporomandibulares, 89% do total.

Berkley (1997) não pesquisou a porcentagem da incidência de dor por gênero, 
mas seu estudo evidenciou que a relação das desordens dolorosas que afetam as mu-
lheres é duas vezes maior do que a que afeta os homens, sendo que a maioria delas se 
expressa no nível de cabeça e pescoço. Dao (2002) discute que a maioria das patolo-
gias indicadas no estudo de Berkley pode ser classificada como dores neurogênicas; 
também aponta que a dor nas desordens temporomandibulares tem predominância 
feminina. Becker et al. (2005) discutem que dores crônicas geralmente parecem não 
ter relação com patologias identificadas ou têm identidade desproporcional com elas.

6 Conclusão
Foi possível concluir que é fundamental salientar a importância no preenchi-

mento dos prontuários, motivando o acadêmico a se envolver com a melhora do indi-
víduo, isto certamente resultará em futuros profissionais mais compromissados com a 
pessoa que tem uma doença e não pela doença que o paciente apresenta. 

Como nos demais trabalhos, nosso estudo também apontou um número maior 
de dor, nas desordens temporomandibulares, em pacientes mulheres em relação aos 
pacientes homens. Procuramos cruzar os dados de gênero com a distribuição de dores 
crônicas e agudas, já que na prática clínica as dores crônicas colocam desafios especiais 
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em relação às dores agudas, mas não foi obtida consistência estatística para a diferença 
de gênero.  A pesquisa revelou, pela precariedade do registro dos dados, uma disjunção 
entre a prática clínica e a pesquisa no curso de graduação, mas, ao mesmo tempo, pelo 
grande número de pacientes recebidos, a importância desta prática para  a compreen-
são das desordens dolorosas nas disfunções temporomandibulares.

Pesquisas futuras são essenciais para elucidar o porquê, na maioria das vezes, 
o número de mulheres é maior que o de homens, bem como a maior incidência de 
queixas de dor crônica que aguda na população de que procura por tratamento de dor 
orofacial.

Após revisão crítica sobre estudos descritivos de dor decorrente de DTM che-
gamos à conclusão que um fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento de 
dor na região temporomandibular é o de pertencer ao sexo feminino. 
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Resumo
O Projeto Atletismo na PUC Minas oferece a prática sistematizada do Atletismo 

para adolescentes visando a difusão da modalidade, a formação inicial de praticantes, 
a melhoria da aptidão física e da saúde, e a formação cidadã. O projeto tem suas ações 
também direcionadas para a formação inicial de acadêmicos, fundamentalmente de 
Educação Física. É preciso empenhar esforços no sentido de modificar o contexto atual 
de quase desconhecimento do Atletismo no âmbito de Minas Gerais, bem como a quase 
inexistência de praticantes. Nesta direção, o presente estudo objetivou apresentar pro-
duções acadêmicas de Extensionistas atuantes no projeto, trabalhos estes elaborados a 
partir de reflexões e discussões, e da (re)construção de conhecimentos, apresentando 
diferentes abordagens e formatos metodológicos. Os trabalhos produzidos a partir das 
experiências oportunizadas pelo projeto são contribuições riquíssimas para: (1) abor-
dagens realizadas em disciplinas e, sendo assim, para a formação inicial de acadêmicos 
(ensino); (2) reflexões sobre as práticas do cotidiano do projeto e, com isto, para a 
melhor estruturação dos conteúdos desenvolvidos nas aulas-treino e para o projeto de 
forma geral (extensão); e (3) como contribuição para outros estudos, análises, enfim, 
produções relativas ao trabalho com adolescentes, ao desenvolvimento do Atletismo e 
outros temas de natureza semelhante (pesquisa). Procurou-se estabelecer as relações 
nos níveis multi, inter e transdisciplinar, e a integração ensino-pesquisa-extensão.

1 Introdução
O projeto ‘Atletismo na PUC Minas’ refere-se a uma intervenção da Pro Rei-

toria de Extensão em conjunto com Departamento de Educação Física e Complexo 
Esportivo da PUC Minas no desenvolvimento de práticas do Atletismo para crianças 
e adolescentes, objetivando a apresentação inicial de provas e técnicas da modalidade 
e a participação em competições. Como objetivo geral, visa-se a formação cidadã e a 
melhoria da saúde. Sobre outro olhar, tem-se a contribuição para a formação inicial de 
acadêmicos e a proposta de transformação da atual condição de prática do Atletismo 
no âmbito de MG que é quase inexistente. (VIDIGAL, 2013).
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Como mencionado, tem-se como um dos pontos fundamentais do projeto a 
formação inicial de acadêmicos, em especial daqueles atuantes como extensionistas. 
Nesta direção, tem sido motivada a reflexão, discussão e (re)construção de conheci-
mentos e intervenções. Assim, trabalhos estão sendo produzidos apresentando dife-
rentes abordagens e, sendo assim, diferentes formatos metodológicos. É preciso criar 
situações que motivem os acadêmicos extensionistas, individual e coletivamente, a 
fundamentar as propostas, refletir sobre as práticas, registrar suas construções e cons-
tatações, e elaborar trabalhos visando difundir as experiências e os conhecimentos. 
Sendo assim, o presente trabalho objetiva apresentar sínteses de trabalhos produzidos 
a partir de registros feitos.

2 Relato de Experiência: Integração dos Cursos de Pedagogia 
    e Educação Física no Projeto ‘Atletismo na PUC Minas’

A Pedagogia tem funções abrangentes. Libâneo (2002, p.28) cita que “o peda-
gógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo 
esferas mais amplas da educação informal e não formal”.

A proposta de trabalho interdisciplinar colocada como desafio para o projeto 
‘Atletismo na PUC Minas’ tem possibilitado a construção de uma atuação conjunta da 
Pedagogia e da Educação Física. Desta forma, o presente registro objetiva descrever 
impressões sobre a produtiva integração da Pedagogia e da Educação Física concreti-
zada no cotidiano das atividades do projeto.

2.1 A ‘Pedagogia’ no Projeto ‘Atletismo na PUC Minas’
O caráter interdisciplinar extrapola a abordagem especializada de cada área de 

conhecimento e favorece a visão integrada do social (PUC Minas, 2006). Ciente disto, 
o projeto ‘Atletismo na PUC Minas’ possibilitou um encontro entre os cursos de Peda-
gogia e Educação Física. Num primeiro momento houve um período de aproximação 
e (re)conhecimento dos objetivos do projeto e dos papéis dos cursos para a idealização 
das atribuições/contribuições da Pedagogia no desenvolvimento das atividades.

Cabe ressaltar a importância do projeto na vida dos adolescentes participantes.  
Observou-se uma expressiva evolução dos mesmos. Tal evolução ultrapassa a execução 
de técnicas, abrangendo também aspectos relativos às interações sociais. Percebe-se o 
cumprimento dos objetivos, já que o projeto busca contribuir para a melhoria da apti-
dão física, mas também para a formação cidadã. Estes pontos são observados a partir 
de relatos de alunos/as: “meu batimento cardíaco melhorou, conquistei muitas coisas 
e o melhor de tudo adquiri muitos amigos e amigas” (Relato de aluno/a, 2014).

O projeto procura mostrar a importância do Atletismo que vai além do vencer 
individualmente, mas tendo a participação e o trabalho em equipe como fatores im-
portantes. 

“No Atletismo aprendi várias coisas, fiz novas amizades e também me-
lhorei meu preparo físico e várias outras coisas. Através dos profes-
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sores mudei meu conceito que não iria me dedicar, pois perderia. Me 
mostraram que estava totalmente errada, o importante não é vencer, 
mas você conseguir superar sua própria meta. Após este pensamento 
me dediquei mais, amadureci bastante”. (Relato de aluno, 2014).

É possível notar a contribuição para uma formação mais ampla dos adolescen-
tes participantes. Estas constatações estão muito associadas a uma concepção cons-
trutivista.

2.2 Abordagem construtivista
Para esclarecimento das contribuições da Pedagogia no projeto em questão, 

considerou-se a abordagem construtivista como ponto de referência para a interlo-
cução entre os cursos e o pensamento por trás da definição das funções da Pedagogia.

“Para os construtivistas, o conhecimento não é inato nem só transmitido; não 
está só no sujeito nem é dado apenas pelo objeto, mas se forma e se transforma pela 
interação entre ambos.” (ARANHA, 1996, p.202). O construtivismo tem como um dos 
representantes, Jean Piaget, um biólogo que desenvolveu a teoria da epistemologia 
genética. Essa teoria procura explicar o desenvolvimento da criança em relação ao pro-
cesso de construção de conhecimento, dividindo-o em estágios: sensório motor (0 a 
2 anos), pré operatório (2 a 7 anos), operatório concreto (7 a 11 anos) e operatório 
formal (12 anos em diante). O desenvolvimento aconteceria quando a criança passasse 
de um estágio para o outro, por meio de assimilação e acomodação diante da interação 
com o meio e com o outro. Dessa forma, percebe-se que a abordagem construtivista 
tem como principal característica a função do professor, que diferente da abordagem 
tradicional, é apenas um facilitador/mediador. A educação está centrada no sujeito e 
acredita que sua aprendizagem consiste na interação com o meio (ambiente) e com os 
outros (alunos e professores). Procura formar cidadãos com pensamento crítico e para 
uma aprendizagem efetiva está sempre analisando o contexto do/a aluno/a.

2.3 Interlocução Pedagogia e Educação Física
O projeto “Atletismo na PUC Minas” propõe, além da aprendizagem de técnicas 

convencionais, a formação ampla dos participantes. “No que se refere à comunidade 
atendida, o propósito maior é contribuir para a formação cidadã e melhoria da qualida-
de de vida, procurando atender às necessidades sociais emergentes.” (VIDIGAL, 2013). 
É nesse âmbito que a Pedagogia tem auxiliado. A Pedagogia tem como finalidade for-
mar cidadãos utilizando a educação como ferramenta. Pelas experiências obtidas no 
projeto, observa-se que o mesmo, por intermédio de suas atividades, tem orientado su-
as intervenções no sentido da formação de cidadãos autônomos, conscientes e críticos.

Tendo em vista a interação com o meio e com os outros, proposta pelo constru-
tivismo, busca-se desenvolver nos alunos/as-atletas, uma formação completa, sem que 
o sujeito seja segmentado, trabalhando “corpo e mente” integrado, já que os mesmos 
não se separam. Isto tem se concretizado através de momentos de reflexão sobre dife-
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rentes pontos, como os desempenhos alcançados, as relações entre alunos/as e destes 
com os extensionistas/professores.

3 Narrativa sobre o Projeto ‘Atletismo na PUC Minas’: um 
    olhar sobre o adolescente atendido

O presente relato focou o olhar no/a aluno/a-atleta participante, tratando-se 
de crianças e adolescentes de 10 à 18 anos. O processo de análise se deu, inicialmen-
te, através de questionários e de narrativas orientadas. Considerou-se também relatos 
orais e narrativas espontâneas realizadas em redes sociais.

Os processos pedagógicos propostos para o desenvolvimento das atividades do 
projeto possibilitaram a observação de situações e dados interessantes. A equipe de ex-
tensionistas iniciou o trabalho de maneira acanhada, mas aos poucos ganhou confiança 
criando novas possibilidades. Os extensionistas foram evoluindo concomitantemente 
com os/as alunos/as-atletas. O conhecimento foi sendo (re)construído e difundido, as 
aulas treinos foram se desenrolando, percebendo-se um envolvimento gradativo dos/
as alunos/as-atletas.

No decorrer das atividades conseguiu-se verificar melhoras significativas no 
desempenho dos participantes - marcas melhoraram - sendo a evolução conseguida, 
principalmente, em função da dedicação, esforço e superação de cada um.

É possível constatar a apropriação do projeto por parte de alguns participantes. 
Constata-se isto, não somente no momento de encontros/aulas-treinos, mas também 
em outras situações. O projeto possui uma página em uma rede social no qual alguns 
descreveram: “aula sexta tava (sic) muito bom”; “quem não foi perdeu”; “hoje foi show 
em (sic)”. Ainda na rede social foi possível verificar manifestações espontâneas. Nelas 
pode-se observar como foi importante a participação no projeto; como a difusão do 
Atletismo superou barreiras. Assim,

É com imensa tristeza que me despeço... Mas antes gostaria de agra-
decer a cada um de vocês que fizeram do Atletismo, o melhor lugar 
que poderia existir para passar as nossas tardes de quarta e sexta. No 
começo éramos meios acuados, porém com o tempo fomos formando 
uma verdadeira família. Nós nos tornamos muito especiais uns pelos 
outros, e hoje um carinho mutuo é compartilhado por todos. O Atletis-
mo não só foi um lugar de praticas esportivas/lazer, mas de intera-
ções, momentos incríveis/memoráveis, crescimento pessoal, quebra de 
preconceitos e paradigmas. Hoje posso dizer que tudo que eu esperava 
deste esporte e das pessoas (todos), não chegam nem aos pés da reali-
dade. Me surpreendi muito (positivamente) e tenho certeza que levarei 
este esporte e todos vocês aqui comigo. (Relato de aluna, 2013).

Outro registro postado em uma rede social mostra que a prática do Atletismo 
pode contribuir de diferentes formas para o desenvolvimento da personalidade. A auto 
superação, a determinação, a disciplina, a alegria e o prazer estão cravados no registro 
da aluna-atleta,
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Antes eu pensava que atletismo era correr, tacar uma bola pesada e 
dá um simples pulo na areia, mas esse ano eu descobri que atletismo 
é muito mais do que isso, é muito mais do que ficar parado ouvindo 
oque os profs tem a dizer, é respeitar os seus próprios limites, é colocar 
metas para você mesmo conseguir vencê-las, é dar o seu máximo, é 
se superar a cada corrida, é se concentrar, é zuar, é competir, é se di-
vertir, é comemorar quando você dá uma volta sem parar, é persistir 
quando você não pula 2 metros na areia... Eu não podia ter profes-
sores melhores, cara vocês são pra mim o QUARTETO FANTÁSTICO, 
são perfeitos, conseguem zuar, mas falam oque precisa falar, entendi a 
nossa língua não fica uma coisa careta. (Relato de aluna, 2013).

Alguns alunos/as-atletas relataram aprendizados interessantes com a partici-
pação no projeto e com a prática do Atletismo,

Através dos professores mudei meu conceito que não iria me dedicar, 
pois perderia. Me mostraram que estava totalmente errada, o impor-
tante não é vencer, mas você conseguir superar suas próprias metas. 
Após este pensamento me dediquei bastante amadureci bastante. (Re-
lato de aluna, 2014).

Em algumas narrativas ainda encontra-se relatos relacionados com a saúde,

Gosto de ver o meu desempenho e dos meus colegas ir crescendo, todos 
procuram a melhoria da qualidade de vida, meu batimento cardíaco 
melhorou, melhorei meu físico, minha velocidade, minha resistência, 
minha força. (Relato de aluno, 2014).

Perdi peso, mudei alimentação, tenho mais energia, mais ânimo. (Re-
lato de aluno, 2014).

Nestes relatos é visível a influência das atividades do projeto na mudança de 
atitudes e na qualidade de vida, sendo este um espaço para estar, se socializar e fazer 
amigos, além de proporcionar a redução do estado de imobilidade física e o desenvol-
vimento da aptidão física.

Assim, o projeto tem possibilitado a prática sistematizada do Atletismo, pro-
porcionando a assimilação das técnicas empregadas e a melhoria da saúde. Contribui 
também para a vivência de conteúdos que vão além do “quarteto fantástico” (futebol, 
vôlei, basquete e handebol). O projeto é um “espaço” onde ideias e vontades podem 
brotar; um “espaço” que fomenta sonhos; alguns vislumbram a possibilidade de serem 
atletas. Esta é mais uma opção para crianças e adolescentes que sonham com um fu-
turo melhor.

 
4 Barreiras promotoras de desistência em adolescentes 
    participantes do projeto ‘Atletismo na PUC Minas’

Devido a observação de um número considerável de participantes do projeto 
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Atletismo na PUC Minas terem abandonado o mesmo, deixando de se beneficiar das 
atividades desenvolvidas, surgiram dúvidas sobre o que poderia ter motivado a saída. 
Essas dúvidas são provenientes de tentativas de agir contra as evasões, pois, tendo-se 
um maior conhecimento sobre o problema, torna-se mais fácil elaborar ações para sua 
minimização.

Com o intuito de um melhor esclarecimento, identificação e compreensão dos 
possíveis motivos que ocasionaram a desistência de alunos/as do projeto em questão, 
o presente estudo buscou verificar as principais barreiras que levaram ao desligamento 
das atividades.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram entrevistados 16 sujeitos, com idade 
entre 12 e 18 anos, que deixaram o projeto após um período mínimo de um mês de 
participação. Foi aplicado um questionário para avaliar a importância de cada uma das 
22 barreiras pré-definidas, objetivando identificar os principais motivos que influen-
ciaram na decisão de abandono, além de ampliar os conhecimentos sobre os fatores 
que dificultam ou atrapalham a continuidade dos participantes.

4.1 Barreiras
O processo de adesão e manutenção em um programa de atividade física de-

pende de uma boa relação entre os aspectos biológicos, sociais e ambientais (SANTOS 
et al., 2009).  Quando as variáveis encontradas contribuem para a permanência de um 
estilo de vida fisicamente ativo, são considerados como “fatores facilitadores”, porém, 
quando dificultam ou atrapalham, são identificados como “barreiras” (MARTINS; PE-
TROSKI, 2000).

Segundo Pinheiro, Silva e Petroski (2010), identificar essas barreiras constitui 
uma ação muito importante, pois um maior conhecimento sobre os fatores que dificul-
tam a prática de exercícios físicos auxilia na elaboração de estratégias que estimulem 
as mudanças de comportamento e também minimizem a incidência de algumas bar-
reiras.

4.2. Resultados
Os comentários abertos do questionário aplicado foram breves e objetivos, não 

sendo possível realizar uma análise aprofundada sobre a opinião dos pesquisados, 
contudo, revelaram que a jornada de trabalho, falta de companhia, falta de recursos 
financeiros, dores leves ou mal-estar, falta de energia (cansaço físico), falta de interesse 
em participar, afazeres da escola, antipatia por outro aluno do projeto, compromissos 
familiares e medo de lesionar-se correspondem aos 10 principais motivos que levaram 
os 16 pesquisados a abandonarem o projeto. Informação confirmada pelo trecho do 
questionário pertinente à identificação do grau de importância de cada fator indicado 
como barreira para a continuidade no projeto. 

A tabela 1 destaca todos os fatores que foram considerados importantes e os 
classifica em ordem, de acordo com o número de vezes que foram indicados pela amos-
tra. Indicando a “Falta de companhia”, “Falta de energia (cansaço físico)” e as “Dores 
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leves ou mal-estar” como as barreiras frequentes em impedir que os pesquisados par-
ticipassem do projeto.

Tabela 1 - Fatores indicados em “Sempre/ Quase sempre”

FATOR                                                                                                  N° %

Falta de companhia ............................................................          4 25%
Falta de energia (cansaço físico) ........................................          4 25%
Dores leves ou mal-estar ....................................................          4 25%
Afazeres da escola ..............................................................           3 19%
Outros (quais?): antipatia por outro aluno/a do projeto . 3 19%
Limitações físicas (p. exemplo, muscular ou articular) ... 3 19%
Jornada de trabalho extensa ............................................            2 13%
Falta de recursos financeiros ............................................           2 13%
Medo de lesionar-se  ..........................................................          2 13%
Falta de interesse em praticar ...........................................          2 13%
Compromissos familiares (pais, namorado(a), avós) ......           1 6%
Falta de clima adequado (vento, frio, calor, chuva etc.) .. 1 6%
Tratativa dos responsáveis pelo APM para comigo .........            1 6%

Fonte: Elaborada pelos autores

4.3 Considerações Gerais
De acordo com os achados deste estudo, as principais barreiras que promo-

veram a desistência de participantes do projeto ‘Atletismo na PUC Minas’ foram: a 
“Falta de companhia”; “Falta de energia (cansaço físico)” e “Dores leves ou mal-estar”. 
Seguidas de perto pelos: “Afazeres da escola”; “Antipatia por outro aluno/a do Projeto” 
e “Limitações físicas (p.e., muscular ou articular)”. Dessas seis barreiras relatadas, três 
estão relacionadas à condições físicas e três à aspectos sociais.

As barreiras “Falta de energia (cansaço físico)”, “Dores leves ou mal-estar” e 
“Limitações físicas (por exemplo, muscular ou articular)” se associam com a exigência 
de condicionamento físico, repertório motor e impacto nas articulações, que se apre-
sentam de forma intrínseca no desenvolvimento das modalidades do Atletismo. Talvez 
um melhor planejamento da progressão das atividades, levando em consideração a 
individualidade biológica dos participantes, tenha efeitos positivos sobre barreiras que 
remetem às condições físicas. A barreira “Falta de energia (cansaço físico)” foi identifi-
cada como “importante” apenas por indivíduos com estado nutricional alterados (três 
com sobrepeso e um com desnutrição). Resultado que reforça a necessidade de uma 
maior atenção ao grau de intensidade das atividades para cada indivíduo.

Os aspectos sociais se associam com as principais barreiras indicadas para a 
prática de atividades físicas na maioria dos estudos pesquisados. A “falta de compa-
nhia” é constantemente observada, como barreira “importante”, não sendo diferente 
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para os adolescentes pesquisados no presente estudo. Assim como a “Falta de compa-
nhia”, a “Antipatia por outro aluno/a do projeto” se mostrou uma barreira determinan-
te, indicando que os relacionamentos interpessoais devem ser investigados com mais 
afinco em estudos sobre temas semelhantes. Esses resultados indicam a necessidade 
de se pensar em estratégias que possam estreitar os vínculos afetivos entre os parti-
cipantes, para que os mesmos não venham a sentir-se desacompanhados e para que 
reduzam os conflitos internos.

A barreira “Afazeres da escola” pode ser considerada comum e difícil de ser 
minimizada, devido a amostra ser constituída por estudantes. Porém, não se mostrou 
determinante para a desistência, mas pode ser considerado um fator somador a outras 
barreiras.

Pode ser observada a importância que o local de realização, a estrutura, a or-
ganização e a qualidade do trabalho oferecido pelo projeto influenciam na diminuição 
da percepção de barreiras, que em outros estudos foram consideradas determinantes, 
como: a “Falta de espaço para a prática”; “Falta de equipamento”; “Ambiente insufi-
cientemente seguro (criminalidade)”; “Falta de conhecimento ou orientação sobre o 
projeto” e “Atividades propostas não me motivaram (prazerosas)”.

Acredita-se que as informações encontradas no presente estudo possam auxi-
liar em possíveis estratégias para reduzir a evasão de adolescentes a projetos sociais, 
escolinhas de esportes e outros programas de atividades físicas, principalmente para o 
projeto ‘Atletismo na PUC Minas’.

5 Considerações Finais
Os trabalhos produzidos a partir das experiências oportunizadas pelo projeto 

são contribuições riquíssimas para as abordagens realizadas em disciplinas e, sendo 
assim, para a formação inicial de acadêmicos (ensino), para as reflexões sobre as prá-
ticas do cotidiano do projeto e, com isto, para a melhor estruturação dos conteúdos 
desenvolvidos nas aulas-treinos e o próprio projeto como um todo (extensão), e como 
contribuição para outros estudos, análises, enfim, produções relativas ao trabalho com 
adolescentes, ao desenvolvimento do Atletismo e outros temas de natureza semelhante 
(pesquisa). Procurando-se estabelecer as relações nos níveis multi, inter e transdisci-
plinar, e a integração ensino-pesquisa-extensão.
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