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O presente estudo objetiva refletir acerca das práticas inovadoras da aprendizagem tendo como estudo de
caso as ações curriculares em uma comunidade desenvolvida pela Universidade Federal da Bahia. As
Ações Curriculares em Comunidade e em Sociedade (ACCS) são ofertadas como disciplinas que visam à
comunicação dos atores sociais da Universidade com a população em situação de rua. Os sujeitos
envolvidos nas ACCS participam desse processo educativo, dialogando e trocando suas experiências
cotidianas e construindo novos saberes. O desenvolvimento de práticas como estas, indica um movimento
de flexibilização curricular através da extensão e da pesquisa. Espera-se que ações democráticas e
interativas construam uma formação de sujeitos preocupados com um projeto de sociedade mais solidário
e de empoderamento social.
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ABSTRACT

The present study aims to reflect about the innovative practices of learning taking as a case study the
curriculum in a community actions developed by the Federal University of Bahia. Curricular Actions in
Community and Society (ACCS) are offered as courses aimed to involve the social actors of the University
with those who are not entered in this institution. The subjects involved in the ACCS participate in this
educational process, talking and exchanging their everyday experiences and building new knowledge. The
development of these practices, indicates a movement of curricular flexibility through extension and
research. It is expected that actions build a democratic and interactive training of subjects concerned with
a project of society more caring and social empowerment.
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO E PESQUISA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS
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INTRODUÇÃO

Devido às demandas oriundas dos processos de reformas e reestruturação do ensino no Brasil, torna-se
necessário repensar as concepções e a flexibilização curriculares. Parte-se do pressuposto de que a
aprendizagem é construída processualmente e de forma contextualizada, buscando uma formação que
dialoga com o ideal de educação cidadã e emancipatória, pensando em sujeitos conscientes do seu poder
social. Desta forma, tem-se como objeto de estudo o diálogo entre a universidade e a construção do
conhecimento através de uma atividade curricular em comunidade e sociedade (ACCS).

A ampliação das discussões sobre as funções das universidades fez com que constasse na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, no Artigo 207 (BRASIL, 2006), que o ensino, a pesquisa e a
extensão representam o eixo fundamental da universidade brasileira e não devem ser indissociáveis. As
atividades extensionistas têm como função articular a pesquisa e o ensino, possibilitando a convivência
dos sujeitos acadêmicos com a população excluída da participação nos processos sociais, portanto,
facilitando a relação transformadora entre universidade e sociedade.

Santos (2010, p. 73) sinaliza que “a reforma da universidade deve conferir uma nova centralidade às
atividades de extensão”. Este autor afirma que isto implicaria tanto nas reformas dos currículos assim
como nas carreiras dos docentes. É relevante que os currículos sejam criativos e flexíveis para que as
universidades tenham “participação ativa na construção da identidade coerente com os princípios da
democracia, da luta contra exclusão social, degradação ambiental e da defesa da diversidade cultural”
(SANTOS, 2010).

Seguindo esta visão, a Universidade do século XXI tem procurado ser uma instituição formadora de
cidadãos que buscam a construção criativa e a formação política; estar aberta a novas práticas sociais e
modelos de desenvolvimento sustentado, voltando-se para o aproveitamento dos recursos do país e para o
estudo de seus fenômenos sociais. Nesse sentido, para superar a dimensão de prestação de serviços
assistencialistas, a extensão passa a enfatizar a relação teoria-prática, buscando uma relação dialógica
entre universidade e sociedade, como oportunidade de troca de saberes (JEZINE, 2004).

Conforme Rocha (2008) a extensão universitária passa a ter uma importância fundamental na medida em
que viabiliza a interatividade entre o conhecimento universitário com outras formas de conhecimento,
sendo que a articulação dos diversos conhecimentos deve ser de maneira democrática e emancipadora,
sem hierarquização dos saberes. De acordo com Rocha:

O conhecimento universitário antes produzido de forma restrita e centralizada
necessita atualmente ser elaborado de maneira plural, descentralizada e sem
estratificação. [...] Para que a produção do conhecimento em um sistema plural
se instale é necessário reinventar conceitos e práticas dentro da universidade.
(ROCHA, 2008, p. 175, 176).

Em concordância com Freire (2011a), a pedagogia da autonomia concebe o educando como sujeito, aquele
que realiza a ação, numa prática dialógica e, essencialmente, reflexiva e transformadora, valorizando e
respeitando sua cultura e seu acervo de conhecimentos empíricos - o saber do senso comum - junto à sua
individualidade. A educação é comunicação na medida quando há um encontro de sujeitos interlocutores
que buscam a significação dos significados valorizando a liberdade, a criticidade e disponibilidade para o
diálogo. Ainda conforme Freire, dialogar “é empenhar-se na transformação constante da realidade”
(2011b, p.51).

Coerente com essa perspectiva, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
desenvolveu em 2004 um programa de extensão, inicialmente denominado UFBA em Campo, mudando
sua denominação para Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) em 2013. A ACCS consiste
em contribuir na formação acadêmica dos estudantes envolvidos através de sua aproximação com a
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realidade social fora do ambiente acadêmico. As diretrizes curriculares universitárias têm incentivado a
implementação de contextos de aprendizagem diversificados e em espaços informais, deste modo, o
desenvolvimento de práticas comunitárias tem sido progressivamente valorizado.

No Manual[5] que contempla as diretrizes da ACCS, esta é definida como “uma
proposta educativa, cultural e científica, desenvolvida por professores e
estudantes da UFBA, em parceria com grupos comunitários, articuladora de
ensino/pesquisa e sociedade”.

Em março deste ano, conforme a Resolução nº1/ 2013[6] “O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Universidade Federal da Bahia, [...] resolveu” que a:

Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) é um componente
curricular, modalidade disciplina, de cursos de Graduação e de Pós-Graduação,
com carga horária mínima de 17 (dezessete) horas semestrais, em que
estudantes e professores da UFBA, em uma relação multidirecional com grupos
da sociedade, desenvolvem ações de extensão no âmbito da criação, tecnologia e
inovação, promovendo o intercâmbio, a reelaboração e a produção de
conhecimento sobre a realidade com perspectiva de transformação. (Art. 1º -
RESOLUÇÃO Nº 01/2013).

Os estudantes, no decorrer das ACCS desenvolvem habilidades para trabalhar em equipe, assim como a
autonomia para tomar decisões, a capacidade de investigação através da iniciação no campo da pesquisa
tanto em lócus - comunidade assistida - quanto nos encontros ocorridos dentro da universidade. Todos os
sujeitos envolvidos nas ACCS participam desse processo educativo – docente, monitor, estudantes, atores
sociais da comunidade - dialogam trocando suas experiências cotidianas e construindo novos saberes.
Jezine (2004) complementa que a relação entre a sociedade e universidade não é um caminho unilateral e
há uma preocupação em ouvir as experiências produzidas pela sociedade e valorizar o contexto em que as
atividades se inserem.

Conforme o Artigo 1º Capítulo VII da Resolução de março, os participantes das ACCS co-construirão
conhecimentos, saberes e práticas no campo das Ciências, da Cultura e das Artes. Os conhecimentos
construídos serão disseminados e seus resultados serão devolvidos para as comunidades participantes.
Espera-se que ações democráticas e interativas construam uma formação de sujeitos preocupados com
um projeto de sociedade mais solidário e de empoderamento social. Desta forma, uma ação extensionista
pressupõe uma “criação e recriação de conhecimentos possibilitadores de transformações sociais, na qual
a questão central será identificar o que deve ser pesquisado e para quais fins e interesses se buscam
novos conhecimentos” (BRASIL/MEC, Plano Nacional de Extensão Universitária, 2002).

Neste contexto, a extensão universitária terá papel fundamental, pois será uma ponte entre a universidade
e a sociedade através da promoção e da interação entre os diversos saberes. As ações extensionistas
realizadas por docentes e discentes da Universidade Federal da Bahia – UFBA – em parceria com a
população em situação de rua atendida pelo Projeto Levanta-te e Anda.

O processo educativo dessas ações é desenvolvido através da metodologia do diário de campo, do diálogo,
das rodas de conversa e participação compartilhada. Com enquadre de três encontros semanais com a
comunidade, os vinte e um alunos se subdividem em equipes com as seguintes temáticas de atividades:
artesanato, espiritualidade e linguagens. Para desenvolver estas ações em diferentes campos dos saberes,
assegura-se a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na atuação em
comunidade e sociedade (Parágrafo único RESOLUÇÃO Nº 01/2013). O desenvolvimento de práticas como
estas, indica um movimento de flexibilização curricular através da extensão e da pesquisa.
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Portanto, este artigo objetiva refletir acerca de práticas inovadoras da aprendizagem e da pesquisa, tendo
como estudo de caso .uma ACCS que vem sendo desenvolvida desse o ano de 2011 e que atende a
população em situação de rua. As ações extensionistas realizadas por docentes e discentes da
Universidade Federal da Bahia – UFBA – em parceria com a população em situação de rua atendida pelo
Projeto Levanta-te e Anda.

Este estudo trata-se de resultados preliminares de duas pesquisas de mestrado em andamento no
Programa de Pós-Graduação Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade.

PERCURSO METODOLÓGICO

Nesta pesquisa utilizou-se o marco teórico de autores que debruçaram na temática da extensão
universitária e da etnometodologia. O etnométodo valoriza práticas e instrumentos nos quais os
participantes envolvidos trocam experiências cotidianas através de observações participativas e conversas
informais, as quais se tornam importantes fontes de informações que serão transformadas em diários de
campo. Os registros dos estudantes foram categorizados e analisados em cinco grupos: Conhecendo a
comunidade; O estranhamento; Desconstruindo estereótipos; Construindo vínculos; Efetivando a
aprendizagem. A devolutiva dos resultados desta pesquisa será divulgada nos espaços acadêmicos e na
comunidade.

PROJETO LEVANTE-TE E ANDA

O “Projeto Levanta-te e anda”, campo de atuação das atividades da ACCS, é um espaço de acolhimento
diurno destinado à população em situação de rua que tem como objetivo a promoção do resgate da
condição do ser nas dimensões subjetivas, sociais, políticas, econômicas e espirituais das pessoas em
situação de rua. São desenvolvidas competências despertando o desejo de cuidar do corpo, o
fortalecimento da identidade individual, o resgate da dignidade, da cidadania dos seus frequentadores e a
capacidade de comunicação oral e escrita. Busca-se, através da convivência em grupo, criar um ambiente
de acolhimento, onde esta população possa construir vínculos através das atividades e do diálogo.

O Projeto funciona desde 2008 na Ladeira São Francisco de Paula, número 48, Lapinha, Salvador. Por dia,
recebe em média 60 pessoas, homens e mulheres acima de 18 anos que estão excluídos de seus direitos
sociais. Durante as tardes são desenvolvidas atividades por uma equipe com sete funcionários dos quais,
alguns viveram a experiência de morar nas ruas.

Em 2011, uma equipe de alunos da graduação de diversos cursos da UFBA, coordenada por uma
professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC), em parceria com a equipe do Levanta-te
e anda, desenvolveu atividades curriculares interdisciplinares nesse espaço e assim, puderam vivenciar de
perto, as necessidades das pessoas que ali frequentam. Em maio deste ano, as atividades foram
reiniciadas e foi constatado que o número de pessoas em situação de rua, que frequentam o projeto,
aumentou consideravelmente.

RESULTADOS

Os resultados serão apresentados através das categorias construídas a partir do material analisado. Dessa
forma, serão apresentados separadamente.

CONHECENDO A COMUNIDADE
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Para o desenvolvimento de um trabalho em determinada comunidade o primeiro passo é conhecer a
realidade local. Caso isso não ocorre, a ação extensionista pode se caracterizar como uma invasão
cultural. Conhecer os sujeitos que farão parte desta troca de conhecimentos é fundamental para uma
interação dialógica. As estudantes Branca e Clara registraram em seus diários de campo a importância de
conhecer a comunidade antes do desenvolvimento das ações e registram que:

Na primeira ida ao campo fomos apresentados ao pessoal do Levanta-te e Anda.
Em seguida nos reunimos com a Assistente Social, que nos falou sobre o
funcionamento do projeto, regras, quais atividades são desenvolvidas, sobre o
público atendido e sobre alguns cuidados ao lidar com pessoas em situação de
rua dentro do espaço, como o respeitar os limites, a liberdade e vontade deles.
(Estudante Branca)

Conhecer a comunidade em que se está inserido é de grande valia para a
promoção de saúde local e com interação com os indivíduos. O desafio, neste
sentido, encontra-se não somente em como se portar perante a comunidade, mas
no entendimento de que, ao explanar suas dúvidas e trocar conhecimentos,
aqueles indivíduos serão agentes sociais com potenciais transformadores de sua
realidade. (Estudante Clara)

A equipe passou por um período de observação para conhecer a população, para se adaptarem, como
também para formarem vínculos de confiança. Para isto, interagir e conhecer seus desejos, condições
sociais e econômicas tanto quanto seus sonhos, anseios e frustrações deve fazer parte do trabalho. Freire
contribui indagando: “Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço,
e até me sinto ofendido com ela” (FREIRE, 2007. p. 93).

O ESTRANHAMENTO

Assim que chegaram ao local, o estranhamento por parte dos estudantes foi visível, pois ficaram sendo
observados, com curiosidade, pelos frequentadores do Projeto. Os estudantes passaram três semanas
observando e interagindo com os frequentadores daquele espaço, antes de iniciar as intervenções através
da prática. Este estranhamento tem uma função metodológica fundamental para o processo de pesquisa,
como sinaliza o estranhamento possibilita ao pesquisador identi&64257;car e descrever fatos que estavam
invisíveis, inclusive para ele. As estudantes Diana e Esmeralda escreveram em seu diário de campo:

Confesso que neste primeiro dia fiquei apreensiva e desconfortável com aquele
novo ambiente, não sabia como agir, tentei ser o mais natural possível, não senti
medo deles, mas foi estranho pra mim aquele primeiro momento. Percebi que são
muito observadores, não se aproximaram da gente, ficaram de longe nos
olhando. (Estudante Diana)

Ao voltar ao salão, observei o espaço e as pessoas em volta, o ambiente com
pouca luminosidade, um tanto desorganizado. Fiquei sem saber o que fazer e
como me comportar, e eles me olhavam e eu tentava desviar o olhar. (Estudante
Esmeralda)

Para alguns estudantes esta fase de adaptação pode ser considerada uma situação de constrangimento,
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onde o estranhamento é percebido de ambos os lados. Percebe-se troca de olhares curiosos e esboços de
sorrisos tímidos e nos momentos em que há aproximação e se desenvolve um diálogo, o entusiasmo por
parte dos estudantes torna-se visível, pois é um sinal que estão sendo aceitos.

Em seu diário de campo, a estudante Fabiana registra seu primeiro encontro:

Cheguei no horário, era minha primeira visita, ao chegar já encontrei três
estudantes que fazem parte do nosso projeto. Entrei meio tímida, guardei minhas
coisas e fui começar a observar o local e como eles se comportavam. O primeiro
contato foi bem enriquecedor, fiquei com vontade de saber mais, de me
aproximar mais deles. Senti meio inquieta em relação à situação deles, uma
vontade de mudar a realidade. (Estudante Fabiana)

Percebe-se nesta fala um misto entre estranhamento e desejo de mudança deste quadro indicando uma
consciência desta estudante de seu poder de ação social, sugerindo uma reflexão acerca do seu
empoderamento que, segundo Perkins e Zimmerman (1995, p. 1), é um “um construto que liga forças e
competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e
mudanças sociais” (tradução nossa). Desta forma, a transformação ocorre quando o sujeito se percebe
não isolado e pertencente a um determinado grupo para promover mudanças, subjetivas e sociais, no
outro e em si mesmo mediados pelo conhecimento. Complementando com Freire (2011, p.29), “conhecer
é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode
realmente conhecer”.

DESCONSTRUINDO ESTEREÓTIPOS

Os pré-conceitos internalizados pelos estudantes, ao longo da sua vida sob influencia das instituições de
maior papel na construção das identidades – Estado, escola, Igreja, família – e pela mídia, passam a ser
aos poucos, questionados por estes. Esta desconstrução ocorre devido à inserção no campo, à convivência
com os sujeitos usuários e funcionários do projeto. Observa-se este processo nos registros de André e Íris
em seus diários de campo:

Como estudante de medicina sempre tive vontade de enfrentar tabus da
sociedade para poder, no futuro, realizar uma medicina humana, séria e sem
preconceitos. Esse foi o motivo que me levou a fazer parte dessa ACCS.
(Estudante André)

No primeiro encontro, percebi a inquietude de muitos indivíduos no local [...]
Interagi jogando dominó. Durante o jogo, pela lucidez, vestimentas e
descontração, imaginei que aquelas pessoas ao redor da mesa eram
trabalhadores locais, mas não eram. Nisto, percebi o tamanho da minha
ignorância, que ligava pessoas em situação de rua a um potencial déficit mental,
de comportamento acuado ou (Estudante Iris)

Observa-se nesta fala a disposição do estudante em romper estereótipos para uma formação profissional
mais próxima de uma realidade complexa e desigual, como a brasileira, ultrapassando, portanto, como
sinaliza Freire (2011) as barreiras de uma educação “assistencialista” que “anestesia” os educandos e os
deixa, por isso mesmo, a-críticos e ingênuos diante do mundo.
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CONSTRUINDO VÍNCULOS

Segundo Pichon (1988), o vínculo é uma constituição complexa que inclui um sujeito ou mais, um objeto –
o jogo de dominó, o artesanato, as músicas e textos - e sua mútua relação com os processos de
comunicação e aprendizagem. Desta maneira, vê-se que através das atividades desenvolvidas no projeto,
a aproximação entre os frequentadores e os estudantes vai acontecendo e os vínculos se fortalecendo
entre os mesmos. No terceiro encontro, a estudante Fabiana já demonstra confiança e tranqüilidade ao
afirmar que:

Cheguei cedo e uma funcionária que já morou nas ruas, me convidou para jogar
dominó, enquanto esperamos os outros chegar. Apesar de não saber jogar muito,
o jogo fluiu e foi bem animado. Os que jogam dominó são mais fechados, ficam
na dele e tenho mais dificuldade em interagir com eles. (Estudante Fabiana)

Quando os vínculos vão sendo formados, os medos e ansiedades vão sendo substituídos pelo prazer como
podemos observar no registro da estudante Esmeralda:

Esse foi um dos dias que mais aproveitei! É prazeroso e gratificante desenvolver
atividades com eles, pois são calmos e brincalhões, participam, dão opinião. Há
uma troca de conhecimento, e isso responde a proposta de extensão. (Estudante
Esmeralda)

À medida que as duas partes na relação começam a se conhecer melhor e a estabelecer vínculos, os
tabus, medos e anseios vão reduzindo gradualmente. Para alguns deles esse processo se dá de forma
mais rápida do que para outros. Assim, os olhares vão se modificando como registra em seu diário de
campo a estudante Diana:

Fiquei analisando aquela situação, comecei a enxerga-los com outros olhos,
pareciam crianças encantadas com um novo brinquedo. Na rua passando por
muito deles eu ficaria com medo sim, mas dentro do projeto percebi que não
oferecem perigo algum, são pessoas tão carentes e necessitadas de atenção,
mesmo com uma realidade sofrida com as dificuldades, e violência de todos os
tipos que sofrem no seu dia a dia, que faz com que muitos ajam de forma
agressiva e intimidadora até mesmo como um meio de proteção, quando chegam
ao projeto e começam a participar das atividades parece que toda aquela tensão
vai embora, eles demonstram tanto entusiasmo, dedicação, é como se ali dentro
do projeto eles esquecessem dos seus problemas. (Estudante Diana)

Minha segunda semana de observação foi mais tranquila, já me sentia mais a
vontade no ambiente, fiquei sentada observando as atividades que desenvolviam,
peguei um livro para ler e um rapaz se aproximou e começamos a conversar ele
contou um pouco da sua vida, que estava nas ruas por causa de drogas, que sua
mãe o expulsou de casa quando tinha 15 anos, disse que ficou muito revoltado,
mas depois de algum tempo tentou voltar, mas não encontrou mais sua família,
com um olhar triste e perdido disse que sentia falta de ter uma família uma casa,
que viver na rua é muito difícil. (Estudante Diana)

EFETIVANDO A APRENDIZAGEM
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O ato de observar é imprescindível para conhecer e compreender as pessoas e as situações dentro do
espaço onde serão desenvolvidas as práticas, portanto, percebe-se através da fala dos estudantes, a
relevância da observação na fase inicial para o desenvolvimento da ACCS, assim, as ações destes
estudantes serão mais críticas e conscientes, pois terão como suporte suas percepções desenvolvidas
através do olhar investigador e das reflexões adquiridas pelo processo de escrita através da metodologia
do diário de campo.

Contata-se que, à medida que os vínculos vão sendo fortalecidos, os estudantes iniciam uma reflexão mais
profunda acerca desta realidade e sobre si mesmo enquanto sujeitos, como registrou em seu diário de
campo a estudante Gardênia:

Todo dia saio reflexiva, pensando na vida, pensei também nos meus sonhos.
Pensei no que deve passar na cabeça deles, se eles têm esperança de mudar de
vida, de conseguir tudo que eles aspiram. Gostei bastante de uma frase de Luther
King, encaixou perfeitamente o que estava sentindo no dia:

É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar.

É melhor tentar, ainda que em vão que sentar-se, fazendo nada até o final.

Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder.

Prefiro ser feliz embora louco, que em conformidade viver.

Então foi um dia enriquecedor, cheio de novidades e conhecimento. Todo dia que
vou, me sinto uma pessoa melhor, apesar de me sentir às vezes impotente,
incapaz de ajudá-los, de mudar a vida e proporcionar uma vida melhor.
(Estudante Gardênia)

Conforme o depoimento da estudante Gardênia é a partir da inserção no campo e da observação, que se
inicia uma ação reflexiva e crítica sobre a realidade em questão e sobre a importância da reflexividade,
Pérez Gómez (1999, p.29), afirma:

A reflexividade é a capacidade de voltar sobre si mesmo, sobre as construções
sociais, sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção. Supõe a
possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o conhecimento à medida
que vai sendo produzido, para enriquecer e modificar não somente a realidade e
suas representações, mas também as próprias intenções e o próprio processo de
conhecer.

Desta forma, pode-se perceber a imprescindível necessidade de contato direto com o campo, pois é a
partir dele que se reflete sobre as pesquisas já existentes e se estimula a criatividade para novas
problematizações e possíveis soluções das desigualdades sociais.

RESULTADOS PARCIAIS

O trabalho desenvolvido nesta ACCS pelos estudantes, professora, monitor, usuários e funcionários do
projeto, é de grande relevância para um projeto de universidade mais democrática e inclusiva. É
reconhecida a necessidade da efetivação de políticas de inclusão e permanência na universidade, porém
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mesmo estas, não chegam à determinada camada da população que vive em situação abaixo da linha de
pobreza, neste caso, moradores em situação de rua. Desta forma, vê-se a extensão como uma ação
fundamentada no princípio constitucional da democratização do acesso a uma educação de qualidade.
Consequentemente, esta ACCS se propõe, através do diálogo, da comunicação, da troca de conhecimentos
e experiências com esta população, o estímulo à promoção da saúde e qualidade de vida despertando
maior consciência acerca dos seus direitos e cidadania. Percebe-se que ações democráticas e interativas
fundamentam uma formação de sujeitos - estudantes - conscientes para o desenvolvimento de um projeto
solidário de sociedade que estimula o empoderamento social dos sujeitos envolvidos.
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