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Resumo:  
O projeto em questão foi elaborado a partir de iniciativas do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. Visa demonstrar a importância da relação 
entre o ensino universitário e a comunidade da cidade de Laranjeiras, através da troca de 
conhecimentos entre ambos. Desse modo, foi possível através do projeto “Universidade e 
Comunidade de Laranjeiras: Para um Bom Urbanismo” um estudo aprofundado sobre o 
desenvolvimento urbano de Laranjeiras e a realização de uma ação direta na comunidade 
atuando na Escola Zizinha Guimarães, localizada na própria cidade, que atende aos ensinos 
secundaristas da comunidade. A importância desse projeto se concentra na aproximação da 
Universidade com a sociedade para que esta se sinta parte do processo de expansão 
universitária. 
Palavras-chaves: universidade; projeto urbanístico; comunidade de Laranjeiras- SE. 
 
 
Resumen: Este proyecto ha sido preparado basado en las iniciativas del curso de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Federal de Sergipe. Tiene como objetivo demostrar la 
importancia de la relación entre la Universidad y la comunidad de la ciudad de Laranjeiras, a 
través del intercambio de conocimientos entre ellos. De esa manera, a través del proyecto 
"Universidad y Comunidad de Laranjeiras: Para un buen Urbanismo", se posibilitó un estudio 
detallado sobre el desarrollo urbano en Laranjeiras, así como la realización de una acción 
directa en la comunidad, actuando en la Escuela Zizinha Guimarães, ubicada en el mismo 
pueblo, que sirve la enseñanza secundaria a la comunidad. El bulto de este proyecto se centra 
en el acercamiento de la Universidad a la sociedad, para que ésta se sienta parte de la 
expansión universitaria. 

Palabras-llaves: Universidad; proyecto urbanístico; comunidad de Laranjeiras- SE 

                                                           
1
 Autora, aluna Arquitetura e Urbanismo – UFS. 

2
 Co-autora, aluna Arquitetura e Urbanismo – UFS e Profª Escola Zizinha Guimarães. 

3
 Co-autora, professora Arquitetura e Urbanismo – UFS; Mestre e doutoranda Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e Regional - UFRGS. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

2 

 

Introdução 

O trabalho em questão partiu do estudo realizado dentro da disciplina de Estudos 

Sociais e Ambientais do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 

Sergipe, a respeito do desenvolvimento da cidade de Laranjeiras, do período colonial até o 

ano de 2010. Foi enfatizado tanto seus aspectos urbanísticos como as suas influências a partir 

do uso do solo, economia, clima e questões políticas, e os impactos da instalação da 

universidade em seu entorno urbano. Consistiu em efetivar  a interação da comunidade 

acadêmica e suas pesquisas com a cidade de Laranjeiras possibilitando um retorno importante 

para essa sociedade e assim permitir uma mostra do potencial que as atividades da academia 

podem trazer para estes. Desta forma, a relevância maior desse trabalho está na oportunidade 

de se criar um diálogo da universidade com os moradores dos seus arredores ao viabilizar uma 

utilização prática dos conhecimentos desenvolvidos no curso de Arquitetura e Urbanismo, 

como implemento de um projeto de expansão universitária para as cidades do interior deste 

estado, que agora necessita de programas e medidas de ação para que possibilite uma boa 

relação entre a comunidade local e o novo meio acadêmico que hoje é existente 

 

 

Objetivos 

A maior finalidade deste projeto se coloca a partir de um ponto crucial: o de conseguir 

um tema e uma abordagem que faça parte da vida acadêmica relacionada ao curso de 

arquitetura e urbanismo e que ao mesmo tempo possibilite a interação com um assunto da 

vida diária da maior parte dos estudantes secundaristas presente no Colégio Zizinha 

Guimarães e, por fim, que aborde o local onde tanto a escola como a universidade se 

encontram presentes, a cidade de Laranjeiras. Unindo todos esses temas, a forma como que 

foi conduzido esse trabalho buscou de uma ampla maneira tentar demonstrar através de uma 

atividade prática que a Universidade Federal de Sergipe está na cidade de Laranjeiras para 

que os seus moradores se tornem presentes dentro do meio acadêmico e dessa forma, foi 

pensado uma metodologia maneira de se romper a barreira psicológica existente entre os 

moradores, principalmente os estudantes, em relação à universidade, para que estes se sintam 

parte desse processo de expansão acadêmica; através de uma forma que a universidade vá até 

as escolas. 
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Desenvolvimento 

Implantar um novo campus universitário implica em modificações em relação à 

sociedade local que no atual momento se encontra de frente com uma nova realidade 

vivenciada no seu cotidiano. A instalação da Universidade Federal de Sergipe na cidade de 

Laranjeiras provocou uma nova movimentação de estudantes e professores universitários na 

vida diária daqueles moradores que até então não se encontravam com a realidade acadêmica 

de forma tão direta e vivenciada. Esse novo fluxo de pessoas nos arredores de Laranjeiras 

originou um interesse dos moradores sobre aquela nova realidade que estava acontecendo 

dentro das edificações do Quarteirão dos Trapiches – atual sede universitária – mas, no 

entanto, esse interesse logo encontrou uma barreira de antes dessa implementação. A grande 

maioria dos moradores não se sentiu parte desse projeto e vislumbrou toda a implementação 

como algo interessante, novo, porém, alheio as suas vidas. 

A partir dessa análise foi possível chegar à questão de que era necessário realizar 

alguma atividade que partisse de dentro da universidade e que fosse para atender a 

comunidade local de modo a possibilitar as primeiras iniciativas para que se fosse possível 

romper as barreiras que ainda impediam os moradores locais de se sentirem parte da vida 

acadêmica.  

Na fase analítica deste projeto, deu-se a organização de dados e diagnósticos coletados 

pelos alunos universitários diretamente na cidade de Laranjeiras, para que fosse permitido 

através dessas análises encontrar o melhor público alvo para esse estudo. Dessa forma, foi 

notado que o principal grupo que possuía interesse em se aproximar da universidade, mas que 

ainda não conseguia romper com preconceitos já preestabelecidos em relação ao meio 

acadêmico, como algo quase que inatingível mas desejável por muitos, foram os estudantes 

secundaristas.  

Por conseguinte, foi analisado qual seria o melhor tema a ser abordado nesse projeto 

para com os alunos secundaristas e através de estudos de caso notou-se a questão urbana da 

própria cidade de Laranjeiras, que era pouco debatida pelos moradores locais e, assim, pode-

se aliar um assunto presente constantemente no curso de arquitetura e urbanismo, a questão 

urbana das cidades, a um tema que se reportava ao local onde a universidade está inserida, 

além de ser um tema presente no cotidiano dos estudantes que foram escolhidos como público 

alvo. 

Por fim, mas não menos importante, realizou-se uma pesquisa para que se pudesse 

escolher um local onde melhor seria realizado a questão prática desse projeto. Dessa forma, 

foi notado que há uma importante escola secundarista no centro da cidade de Laranjeiras que 
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possuía alunos de diversos anos escolares permitindo inclusive o contato com estudantes do 

ensino médio que se encontram na fase mais próxima do vestibular e assim, do seus egressos 

na universidade. A escola escolhida foi o Colégio Estadual Profa. Zizinha Guimarães que 

possui aproximadamente 1.400 alunos matriculados nos três turnos de ensino. O trabalho foi 

apresentado aos alunos das três séries do ensino médio do turno da tarde. 

A concepção do programa conjeturou a uma análise de pontos fundamentais presentes 

na sociedade laranjeirense durante o seu processo de desenvolvimento urbano, para 

possibilitar um diagnóstico dos impactos das suas características econômicas e sociopolíticas 

e suas influências para a conformação da cidade atual, dando ênfase ao novo fato que se 

consolida com a construção da Universidade Federal de Sergipe no centro histórico desta 

cidade. A relação da análise realizada no curso de arquitetura e urbanismo se consolida ao ser 

transposta para a comunidade através do projeto de extensão “Universidade e Comunidade de 

Laranjeiras: Para um Bom Urbanismo” que ao apresentar esses estudos no Colégio Estadual 

Zizinha Guimarães, possibilita uma ação transformadora nos alunos presentes que conseguem 

vislumbrar a importância da sua própria cidade para o desenvolvimento do estado de Sergipe 

como um todo, e o papel destes estudantes enquanto seres atuantes da sociedade que 

apresentarão uma nova possibilidade e responsabilidade perante a continuidade da cidade de 

Laranjeiras. 

Dessa maneira, a ação do meio acadêmico ao transpor os muros que cercam a 

universidade e levar os seus conhecimentos para a sociedade, possibilitou uma ação 

transformadora nos participantes desse projeto. Uma vez que, para os estudantes 

laranjeirenses representou um dos primeiros contatos com o meio universitário, permitindo-

lhes notar que também podem fazer parte dessa realidade e para os estudantes universitários 

do curso de arquitetura e urbanismo possibilitou também notar a importância dos estudos 

acadêmicos como retorno direto para ações da comunidade local e de modo conjunto esse 

projeto possibilitou uma troca mútua de saberes. 

 

 

Metodologia 

Foi feito um estudo preliminar do desenvolvimento da civilização humana como um 

todo a partir de suas origens pré-históricas; em seguida uma abordagem em relação ao 

desenvolvimento da sociedade brasileira para poder transcorrer pela comunidade de Sergipe e 

chegar ao objeto de estudo, a cidade de Laranjeiras. De tal modo, possibilitou um estudo 

coerente para que se possibilitasse uma análise mais profunda em relação ao desenvolvimento 
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da cidade em estudo e, a partir de estudos relacionados com os impactos que uma 

universidade produz em uma dada comunidade, pode-se notar uma relação entre os dois 

assuntos e conseguir um resultado satisfatório em relação ao estado de desenvolvimento da 

cidade de Laranjeiras até os dias atuais partindo de uma análise a respeito das suas diversas 

nuances dentro do desenvolvimento do estado de Sergipe e assim possibilitar um resultado 

muito positivo da vinda da Universidade Federal de Sergipe para a comunidade laranjeirense 

(fig. 1 e 2). 

 

 

Foto 1: As ruínas do Trapiche 

Fonte: Foto de Suzannah Freitas – arquivo pessoal 

 

 

Foto 2: As ruínas restauradas - Universidade Federal de Sergipe 

Fonte: Foto de Élida Brito, 2010 
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A interação com a comunidade se deu através de uma exposição de painéis e jogos 

interativos feitos no Colégio Estadual Profa Zizinha Guimarães, onde por meio de visitas de 

grupos de alunos e professores a esses painéis, eram mostrados pelos estudantes de arquitetura 

e urbanismo os aspectos pesquisados em sala de aula. Os alunos eram levados a refletir e 

questionar sobre a fundação e desenvolvimento da cidade onde eles vivem. 

 

 

Resultados 

Foi através de uma visita ao Colégio Zizinha Guimarães que se encontrou uma maneira 

didática e prática para realizar esse trabalho de apresentação da universidade aos estudantes e 

da realização de explanações que tentassem se colocar de forma horizontal entre os estudantes 

universitários e os estudantes secundaristas através de um tema que fosse de interesse de 

todos.  

Assim, a partir de confecções de painéis (fig.3) e jogos interativos (fig. 4 e 5) que 

abordavam a temática do urbanismo na cidade de Laranjeiras foi possível alcançar os 

objetivos desse trabalho onde pode-se ser notado uma grande aceitação dos estudantes que 

participaram e interagiram com as atividades propostas por este projeto.  

 

 

Foto 3: Exemplo de painel utilizado para a apresentação no Colégio Zizinha Guimarães  

Fonte: Foto de Karen Waneska – arquivo pessoal 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

7 

 

 

Foto 4: Exemplo de jogo educativo utilizado no projeto 

Fonte: Foto de Suzannah Freitas – arquivo pessoal 

 

 

Foto 5: Exemplo de jogo educativo utilizado no projeto para incentivar a relação entre 

universitários e estudantes secundaristas  

Fonte: Foto de Suzannah Freitas – arquivo pessoal 
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Além do interesse pelo tema da cidade de Laranjeiras, local onde a maioria dos 

estudantes tinham nascido e que viviam até hoje, foi observado também o interesse destes 

jovens em relação às atividades que ocorrem no interior da universidade e qual que era a 

importância desta última para com as suas vidas e ainda, como que seria possível o ingresso 

destes estudantes a esse novo meio universitário que agora também faz presente no cotidiano 

da sociedade local e os acadêmicos conseguiram vislumbrar a importância prática dos 

trabalhos realizados na universidade e seus fins práticos para a comunidade que poderá se 

utilizar desses conhecimentos desenvolvidos na academia para um bom uso da sua cidade. 

 

 

Considerações Finais 

O projeto desta forma se conclui de forma satisfatória a partir do momento em que foi 

possível encontrar uma maneira prática que servisse com uma das primeiras medidas para que 

fosse possível um contato mais próximo entre a universidade e a comunidade local de 

Laranjeiras. Dessa forma, foi obtida uma resposta muito clara em relação ao interesse dos 

jovens sobre o meio acadêmico e de como o meio acadêmico pode-se inserir na sociedade de 

forma muito tranquila e satisfatória de modo a tentar quebrar a barreira social que ainda tende 

a separar a universidade da comunidade mais carente. 

No entanto, vale ressaltar que esse projeto não se finaliza em si mesmo, mas sim serve 

como um bom exemplo que pode ser seguido como um dos primeiros passos para se 

aproximar a comunidade de Laranjeiras à comunidade acadêmica local. 
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