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Resumo: O processo de formação discente na graduação quando exercitado em uma relação 

interdisciplinar que envolva Extensão-Ensino-Pesquisa, potencializa atos educativo-

formativos e aponta para possibilidades de inovação. Ações que sejam realizadas com base na 

indissociabilidade dessas dimensões da Extensão, da Pesquisa e do Ensino promovem  

movimentos que ampliam a concepção de educação e de apropriação do sentido de educar. O 

marco teórico das análises percorre os princípios da formação integral compreendendo-a 

como um conjunto que envolve epistemologia, ética-estética e cultura. O Núcleo de Pesquisa-

Extensão-Formação Educação e Memória: Educamemória exercita esses fundamentos nas 

proposições dos diferentes programas que desenvolve. Graduandos envolvem-se com 

pesquisadores, com ações de intervenção e de pesquisa de campo, dialogam com 

comunidades locais, exercitam estratégias de produção de conhecimento e as publicitam 

visando potencializar a docência como ação humana-política. As temáticas em questão, que 

perpassam as ações do Núcleo Educamemória - IE/FURG são baseadas em estratégias de 

mediação articuladas com memórias, estéticas, biografias, cultura local e práticas educativas. 

O conjunto de sujeitos envolvidos vão desde a educação básica, ensino superior de graduação 

e pós-graduação, formação de lideranças comunitárias e a qualificação de professores em 

serviço. Desde o fazer docente na Formação Inicial quanto Continuada à formação integral. 

Nos rastros metodológicos da memória e do método (auto)biográfico, tempos docentes de 

Educadores, consideramos as ações de Ensino-Extensão-Pesquisa-Formação, espaços de 

reinvenção, locais de ‘entremeio’ ao instituído e o novo a ser forjado. O Núcleo de Pesquisa-

Extensão-Formação Educação e Memória: Educamemória atua a partir da investigação da 

cultura local, associada à memória, aos modos de vida, à estesia, propõe registro e análise da 

vida, do modo de viver, produzir e partilhar e educar, ressignificando o valor de lugares e 

processos educativos formadores do sujeito local, seja da cidade e/ou do campo. A análise dos 

impactos dessas proposições, na formação integral desses sujeitos tem por base ações 

realizadas em uma década (2007-2017), na qual analisamos o percurso formativo de 

acadêmicos bolsistas que, no atual momento, encontram-se em processos de formação em 

Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado. Os resultados da análise qualitativa indicam que as 

estratégias formativas situadas na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a 

aprendizagem dos instrumentos de participação pesquisante são potentes formas de garantir 

inovação no processo educacional. Descrevemos ações do Núcleo Educamemória ao longo da 

década, nos seus aspectos históricos e metodológicos, e nos processos vivenciados. 

Estabelecemos relações entre ações desenvolvidas, temáticas de estudos em pós-graduação, 

percursos formativos dos bolsistas e a produção de conhecimento. 
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Introdução 

 

O processo de formação-autoformação: o exercício da territorialidade do 

educativo 

 

Consideramos que formação é sempre autoformação e processo tendo em vista as 

singularidades dos sujeitos, seus percursos e historicidades. São processos autobiográficos, 

mesmo quando não percebidos, situados historicamente, e processuais. 

Como autoformação, implica ressignificar a “pessoa professor” no interior de um 

coletivo em que está inserido profissionalmente, ou seja, acionar o “professor reflexivo” 

(NÓVOA, 2011). Para o autor há um imbricamento entre os processos coletivos e a dimensão 

individual, na produção da profissionalidade docente. Afirma: 

 

Se é possível estabelecer continuidades na forma de os professores se 

“identificarem” com a profissão, seria inaceitável não assinalar as mudanças num 
processo que nunca está acabado. A fabricação identitária produz-se num jogo de 

poderes e de contra-poderes entre imagens que são portadoras de visões distintas da 

profissão; ela articula dimensões individuais, que pertencem à própria pessoa do 

professor, com dimensões colectivas, que estão inscritas na história e nos projectos 

do “corpo docente”. Os debates actuais sobre as cidadanias múltiplas, os “práticos 

reflexivos” ou a “nova” profissionalidade docente revelam bem o trabalho 

quotidiano de construção identitária a que os professores estão sujeitos (2001, p. 

144). 

 

Isso implica o estabelecimento de uma profunda relação entre as instituições 

formadoras como a universidade e a escola, associada ao diálogo com a cultura de onde 

emergem os professores. Não são apenas conteúdos, conceitos ou metodologias que 

constituem a essência da formação. Concordamos com Nóvoa que: 

 

[...] um bom programa de formação não é constituído por uma colecção de cursos ou 

de conferências. A bagagem essencial de um professor adquire-se na escola, através 

da experiência e da reflexão sobre a experiência. O que dá sentido à formação é o 

diálogo entre os professores, a análise rigorosa das práticas e a procura colectiva das 

melhores formas de agir. (NÓVOA, 2011, p. 72).  

 

A reflexão, portanto, ocorre de maneira efetiva no seio da corporação, cabendo à 

universidade reconhecer o papel da escola na formação e aprofundar a interlocução com essa 

instituição. Vaillant e Marcelo (2012) também reforçam essa perspectiva formativa e apostam 

suas fichas na direção da reflexão como chave. Dizem: 

 

 [...] um Projeto não se esgota numa ação pontual, não se reduz a um curso, a um 

conjunto de encontros ou de socialização de materiais. O que caracteriza o Projeto, 



 

 

no sentido pedagógico da formação, é a compreensão de trajetória, da partilha e da 

reflexão (VAILLANT & MARCELO, 2012, p. 15). 

 

Outra característica dessa formação é perfilhar a dependência, que é parte da nossa 

incompletude, e no reconhecimento da história como possibilidade, processo e 

experimentação (CHAIGAR, 2001). Ao contrário da percepção da dependência como 

submissão, aqui ela adquire o status de elemento da alteridade. Reconhecemos que nos 

forjamos com o outro, que dependemos dele para construir a nossa autonomia docente. Nesse 

sentido aportes de caráter menos competitivos, que problematizem os sentidos da docência e 

da profissão, suas finalidades e responsabilidades sociais juntamente com projetos atentos a 

escuta do outro estão presentes nas ações do Núcleo. 

Outras questões menos curriculáveis, por assim dizer, também estão no âmago da 

formação como o “tato pedagógico” (NÓVOA, 2011) e a “estesia” (DUARTE JR). Incluem 

racionalidades mais sensíveis, disponibilidades e compreensões inerentes a um exercício de 

humano. Inserem-se como parte de um paradigma emancipatório e de projetos cujo conceito 

de conhecimento esteja à disposição da qualidade de vida e autonomia intelectual. 

 

Da metodologia: relação interdisciplinar que envolve Extensão-Ensino-Pesquisa 

 

O Núcleo Educamemória exercita os fundamentos da Extensão- -Pesquisa- Formação 

em suas proposições nos diferentes programas que desenvolve em suas ações. As temáticas 

em questão que perpassam as ações do Núcleo Educamemória - IE/FURG tem base nos 

campos temáticos da memória, das docências e discências, das (Auto)biografias e histórias de 

vida, na cultura local, nas formas estéticas de produção do conhecimento. As estratégias de 

estratégias interação, se dão por processos baseados nos princípios da Pesquisa-Ação, 

articuladas com diferentes sujeitos sociais, do campo e da cidade, movimentos sociais e de 

identidade, inclusive de Povos e Comunidades Tradicionais. 

Nos rastros metodológicos da memória e do método (auto)biográfico, tempos docentes 

de Educadores, consideramos as ações de Ensino-Extensão-Pesquisa-Formação, espaços de 

reinvenção, locais de ‘entremeio’ ao instituído e o novo a ser forjado.  

O Núcleo de Pesquisa-Extensão-Formação Educamemória tem atuado a partir da 

investigação da cultura local, associada à memória, aos modos de vida e à estesia, propõe o 

registro e análise da vida, do modo de viver, produzir e partilhar e educar, ressignificando o 

valor de lugares e processos educativos formadores do sujeito. 

Ao longo de uma década implementou-se processos contínuos de pesquisa e 

intervenção nos espaços do campo e da cidade, problematizando a questão da vida, a memória 



 

 

e o pertencimento, o empoderamento dos sujeitos a partir do estranhamento de si e do lugar 

em que habita e trabalha. Essas iniciativas iniciaram-se em 2007 e foram oficializadas em 

2010. O Programa Permanente de Extensão-Pesquisa, se configura em ações por meiode 

projetos de extensão universitária e de Pesquisas. O Conceito de memória é compreendido 

como um instrumento de reinvenção cultural e se implementa a partir de estratégias de 

registro do mundo da vida e das Rodas de Diálogos, espaços de problematização e 

interpretação coletiva. 

Como articulação de Núcleo promove eventos anuais de caráter onde são partilhadas e 

sistematizadas as principais ações. Esses eventos tem participação de professores que atuam 

das redes públicas e lideranças comunitárias, agentes públicos, secretários municipais de da 

região onde acontece o evento. Portanto, os eventos se dão no espaço mesmo do processo de 

campo e por vezes no espaço da universidade. 

Esse processo de longo prazo (uma década), que permitiu a interação com 

pesquisadores e sujeitos sociais, graduandos e pós-graduandos, comunidades urbanas, 

segmentos de povos e comunidades tradicionais, gestores de políticas públicas. Através de 

ações de registro da Memória, Rodas de Diálogos, conferências e seminários, essa articulação 

possibilita a partilha das pesquisas-formação realizadas em diferentes espaços culturais, seja 

compartilhada e expandida a partir da interação com diferentes sujeitos: professores, 

lideranças locais, professores das escolas públicas, jovens, velhos, graduandos, guardadores 

de memória. Os Programas e ações desenvolvidos são potenciais instrumentos articuladores 

de processos formativos, promovem a educação popular, valorizam a diversidade cultural e a 

participação social em uma ação simultânea de diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

As articulações possibilitadas pela ação de Extensão, impacta as questões relativas a 

presença e relação do Estado para com a sociedade local, promove Participação Social, induz 

Políticas de Memória, reconfiguração de currículos escolares e estabelece pauta para a 

manutenção da Juventude no campo e nos espaços urbanos. 

Nesse sentido, os Programas e Ações do Núcleo abrangem a formação geral, a 

formação de professores e gestores das redes de Ensino, a formação de lideranças de 

representantes de organizações da sociedade civil, a formação de iniciação científica de 

extensão-pesquisa, a formação de pós-graduação e a produção de espaços de Memória das 

culturas locais. Promove a partir de suas estratégias de ação a produção de conhecimento 

sobre as práticas articuladas de cultura, educação popular e educação integral, que, no seu 

conjunto e como resultado, fomentam a participação social e a cidadania ativa. 



 

 

O público impactado diretamente é toda a comunidade, tendo por especificidades os 

alunos e professores das escolas públicas, os agentes culturais locais, os segmentos de povos e 

comunidades tradicionais de diferentes territórios. 

Grande parte das atividades propostas são articuladas em parceria de trabalho com 

grupos sociais organizados e Escolas Básicas do Campo e da Cidade, Movimento em defesa 

dos animais, movimentos identitários, grupos de intervenção estéticas; Universidades 

parceiras (UFPel e UFES e UniPampa, UFT, UFSC) a partir de professores-pesquisadores que 

compartilham o processo extensionista e de pesquisa. 

Com a Educação Básica dos Municípios envolvidos, articula processo de interação 

com as escolas parceiras, na formação continuada de professores, na ação extensionista e na 

pesquisa visando registrar o patrimônio cultural dos camponeses locais e articulá-los com os 

currículos da Escola Básica. Com os espaços universitários, desenvolve seu fazer em 

parcerias com diferentes grupos e instituições. 

Em alguns casos as ações se implementam por dentro de Cursos de Graduação e 

Especialização como foi o caso do Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos 

da FURG onde se propôs ações de sistematização da docência, em espaços formais e não 

formais a partir de pesquisas que tem como base o estudo das comunidades locais e suas 

relações com a escola,a juventude e a Educação de Jovens e Adultos. Nesse espaço-tempo, o 

Grupo de Pesquisa EDUCAMEMÓRIA - Educação e Memória/CNPq em parceria com o 

Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade (EJA e 

Diversidade) do IE/FURG produziu TCCs sobre o temas afins. 

Na relação interinstitucional entre FURG e UFPel em diferentes momentos e com 

diferentes pesquisadores foram desenvolvidas ações de grande impacto no cenário regional e 

assim também se deu com a Unipampa, IFRS e se dá com a UFT e UFES. As relações 

Internacionais se dão no âmbito da Rede  RIAPEP: Red de Investigación Acción Participativa 

y Educación Popular en Universidades Públicas. No seu descritivo indica os parceiros e a 

perpectiva político-metodológica:  

 

'La red está constituida por equipos de educadores-investigadores que hacen 

Investigación Acción Participativa (IAP) y Educación Popular (EP) en 
Universidades Públicas distribuidas en puntos estratégicos del territorio nacional y 

de la región latinoamericana, lo que habilita el diálogo, desde estos inicios de la red, 

entre las diferentes realidades ubicadas en el centro (Universidad de Buenos Aires 

UBA), norte (Universidad Nacional de Jujuy UNJU) y sur del país (Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos UNPA-UARG) 

y en el sur de Brasil (Universidade Federal Do Rio Grande FURG). La IAP y la EP 

es la opción político-pedagógica y ética que tenemos como educadores e 

investigadores de estos equipos, que trabajamos desde hace varios años con grupos 

comunitarios, instituciones, movimientos y organizaciones sociales'.  

(documento Base da RIAPEP, 2016) 



 

 

 

Essas interações institucionais, aprofundaram estudos dos temas da Educação, Mundo 

rural e a escrita da vida, nas escritas ordinárias de agricultores da Serra dos Tapes, o tema da 

religiosidade e da educação e o modo educativo proposto pelas organizações comunitárias e 

sinodais atuantes no espaço da Serra dos Tapes, processos de estudos do Mundo camponês, da 

cultura da alimentação e campesinato, ações de produção de espaços de Memória-

Museologia, articulando e sistematizando dados da cultura local e estratégias de políticas de 

memórias com jovens, velhos e professores-alunos das escolas básicas vinculadas ao 

programa. 

Interações de pesquisadores que geraram produtos acadêmicos (em diferentes 

universidades parceiras) tais como: TCCs, Dissertações de Mestrados e Teses de Doutorado. 

Foi o caso da Dissertação de Mestrado que tematizou a 'Horta e o ensino de Ciências em 

escolas do campo'; de uma outra que tematizou os 'Modos de comer, modos de viver e suas 

interfaces com a cultura e o desenvolvimento local a partir de famílias rurais pomeranas de 

São Lourenço do Sul', de pesquisas com a Infância Pomerana e o protagonismo  das mesmas 

na produção de imagens de si, na produção de Acervos de História da Educação das escolas 

rurais dos territórios pomeranos, estudos sobre as Metodologias do Ensino de História tendo 

por base a cultura local de uma das escolas envolvidas, a memória da cultura local e de como 

se dá a ação curricular e quais seus impactos na ação pedagógica da escola das ações 

desenvolvidas em parceria com a FURG, entre outras. 

Em um plano mais amplo encontram-se as interações entre UFES e UFT, donde 

estabelecemos profícuo diálogo de produção de conhecimento com os temas da Educação no 

Campo: interculturalidade e o mundo camponês em processos educativos que busca 

possibilitar aos professores dos diferentes territórios uma prática social articulada a partir dos 

processo histórico dos movimentos sociais. 

O debate da Memória e da Educação no mundo camponês aflorou o conceito da 

Cultura do Silêncio no território do povo pomerano, no marco das premissas do conceito de 

Povos e Comunidades Tradicionais.  Nesse plano mais amplo, estão também as pesquisas 

sobre os processos educativos formais e não formais que envolvem o fazer docente e os 

entornos dos contextos educativos. 

Processos em que a pesquisa-formação  busca compreender: percursos, histórias de 

vida e memórias reinventadas. Esses movimentos interpretativos potencializam o 

desenvolvimento de subjetividades alternas e protagonismos discentes concorrendo para a 

produção de epistemologias plurais entremeadas pela experiência estética do Mundo da Vida.  



 

 

Assim que, a caminhada de uma década, se transforma em Movimento: é o caso da 

ReCidade, que surge por meio de processos interativos com as escolas básicas e se transforma 

em uma linha de pesquisa no Grupo de Pesquisa Educação e Memória- CNPq, conforme 

descreve a coordenadora da linha:  

 

“Grupo de Pesquisa e Extensão Educação e Memória” (CNPq) e mais 

especificamente a linha “Rede de estéticas, culturas e formação da/na cidade – 

RECIDADE” tem produzido algumas experimentações e investigações na/com a 
cidade, tanto na graduação quanto na pósgraduação, trabalho este que vem sendo 

constituído palmo a palmo junto com jovens discentes, desde 2009. Nestes trabalhos 

apostamos na pluralidade epistemológica e valorizamos os conhecimentos 

produzidos na cidade, para além dos muros acadêmicos para podermos “ver” melhor 

e evitar o “desperdício da experiência” (SOUSA SANTOS, 2007). (CHAIGAR E 

LOPES, 2017, p.07) 

 

Esses movimentos, propostos na forma de Programas, atendem, em profundidade o 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois envolvem acadêmicos 

de cursos de graduação e de pós-graduação, comunidades camponesas, comunidades urbanas, 

professores de escolas públicas das redes municipais, bolsistas de pesquisa de graduação e 

pós-graduação, articulado a partir dos projetos político pedagógicos dos cursos de Graduação 

e pós Graduação da FURG. Podemos destacar, no âmbito da FURG, para fins de registros, as 

relações articuladas com: Curso de Pedagogia presencial e EaD,  Licenciatura em Geografia, 

Licenciatura em História, Especialização em Educação de Jovens e Adultos, Graduação em 

Pedagogia, Programa de Pós Graduação em Educação - PPGEDU. 

Metodologicamente destacamos que: o movimento de Rodas de Diálogos, tem base 

nos princípios da Pesquisa-ação, e como metodologia, é uma estratégia que tem base nos 

princípios da Educação popular pois ao mesmo tempo em que os acadêmicos produzem suas 

análises, a comunidade envolvida é capacitada para interpretar e mobilizada para organizar-se 

a partir das necessidades evidenciadas no processo de interpretação da cultura. As Rodas de 

Diálogos são instrumentos de problematização e promoção da participação social e indutoras 

do protagonismo. 

O conjunto de temas envolvidos, acima desmonstrado, configura portanto, uma ação 

interdisciplinar proposta com os diferentes atores, desde os agricultores familiares, os grupos 

comunitários, a juventude organizada do campo e da cidade, desde a Educação Básica ao 

Ensino Superior de Graduação e Pós-Graduação, da formação de lideranças jovens e 

comunitárias, de qualificação continuada de professores em serviço e de acadêmicos em 

formação que problematizam a Memória Social, a Cultura Local, Estéticas da vida, políticas 

públicas de Educação e de Cultura com vistas a emancipação cultural. 



 

 

O impacto social dessa atividade tem sido considerável, uma vez que a resultante dos 

projetos desenvolvidos  ao longo da década tem possibilitado a construção de um novo modo 

de compreender a ação de ensino e pesquisa-extensão. O movimento de problematização da 

realidade local impacta nos aspectos curriculares da escolas, fazendo com que os Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas, as comunidades organizadas, os grupos de juventude e os 

Movimentos Sociais propondo em suas estratégias uma nova compreensão da realidade local 

por meio da memória e da produção de condições de permanência nos espaços-territórios, a 

partir da consciência do pertencimento. 

Nesse sentido os grupos comunitários tem apresentado propostas de criação de 

espaços de memória, alterações de currículo, reengenharia na gestão escolar e reinvidicado 

aos gestores públicos atendimento as suas demandas, que são específicas, próprias de seus 

territórios. 

O conjunto dessas atividades tem impactado o cenário político regional e nacional, 

pois através de ações articuladas, estamos participando das discussões sobre a diversidade e o 

direito dos Povos Tradicionais (CNPT), o que inclui os pomeranos e os quilombolas, 

pescadores artesanais, e ... num total de 28 segmentos. Esse debate tem sido realizado também 

com o IPAHN, com o Ministério da Cultura e do Desenvolvimento Social, com o Ministério 

de Direitos Humanos, com o Ministério do Meio ambiente, e a partir de 2018 com e no 

Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT).  

As proposições gerais dos temas da sustentabilidade e do meio ambiente, estão 

presentes pois ao propor análises e ações que busquem estratégias de permanência no 

território, sujeitos de Povos e Comunidades tradicionais, envolvem-se em temáticas de 

conservação pelo uso, inseparabilidade de Cultura-Ambiente, saberes de tradição, oralidade e 

cartografias do mundo da vida. 

Como programa de extensão-pesquisa, em sua amplitude, percorre temas 

interdisciplinares e propõe ações de protagonismo social a partir da interação transformadora, 

tendo como estratégia a pesquisa-ação e a problematização da realidade local com vistas a 

promover ações de conhecimento, guarda, registro e políticas públicas de permanência nos 

territórios e valorização da cultura local e sua diversidade. Nesse sentido, o caráter de inter-

trans- disciplinariedade e Tempos da Vida se expressam ao dialogar com sujeitos sociais 

envolvidos. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 De um olhar para a produção acadêmica 



 

 

 

Graduandos e Pós-Graduandos envolvem-se com pesquisadores, com ações de 

Campo, de intervenção e de pesquisa de campo, dialogam com as comunidades locais e 

exercitam estratégias de produção de conhecimento. O conjunto de sujeitos envolvidos vão 

desde a educação básica, o ensino superior de graduação e pós-graduação, à formação de 

lideranças comunitárias e a qualificação de professores em serviço e de acadêmicos em 

formação e Docência Universitária de Formação Inicial e Continuada.  

No específico do mundo acadêmico, os produtos gerados ao longo do tempo na forma 

de TCCs, Dissertações, Teses, Artigos, Livros  e Capítulos de Livro nos permitem 

compreender uma parte da caminhada de produção do conhecimento. 

Faremos em poucas linhas um análise pontual dos impactos dessas proposições, na 

formação integral desses sujeitos tem por base as ações realizadas em uma década (2007-

2017). Para tal, nosso universo de dados é a produção do grupo e os vínculos de produção que 

se estabeleceram. Analisamos o percurso formativo dos acadêmicos, que ou orientandos de 

TCCs, ou de Iniciação Científica ou de Pós-Graduação. A análise dos impactos dessas 

proposições, na formação integral desses sujeitos tem por base as ações realizadas em uma 

década (2007-2018) 

Os resultados da análise qualitativa indicam as estratégias formativas em pesquisa-

extensão, a aprendizagem dos instrumentos de participação pesquisante são potentes formas 

de garantir inovação no processo educacional. Pois como veremos nos quadros abaixo, a 

produtividade é considerável nesse período. 

 

TABELA 1- Relação Orientados (Iniciação Científica E Tcc) X Publicações Conjuntas 

Pesquisador 

Orientador 

Orientados de 

Iniciação 

Científica 

Orientados de IN 

no qual foi 

orientador de TCC 

No. de publicações 

(Resumos e Resumos 

expandidos) 

No. de Publicações 

de trabalhos 

completos, 

capítulos de livro e  

No. de 

artigos 

e livros 

Caso A 4 01 4 4 3 

   TOTAL DE PUBLICAÇÕES EM CONJUNTO: 11 

Caso B 31 06 7 29 3 

   TOTAL DE PUBLICAÇÕES EM CONJUNTO: 39 

  TOTAL DE PUBLICAÇÕES DO NÚCLEO: 50 PRODUTOS 

 

TABELA 2 - Relação Orientados De Tcc E Pós Graduação X Publicações Conjuntas 

Pesquisador 

Orientador 

Orientados a partir 

de Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

No. de publicações 

(Resumos e 

Resumos 

expandidos) 

No. de Publicações 

de trabalhos 

completos, capítulos 

de livro e  

No. de artigos e livros 

CASO A 18 9 6 5 

  Total de Publicações conjuntas: 21 

CASO B 29  1 3 

  Total de Publicações conjuntas: 4 

  Total De Publicações do Núcleo: 25 Produtos 



 

 

 

Somando-se as produções de todos os orientandos e todas as categorias de produção 

temos um total de 75 produções que tiveram relação direta entre projetos de pesquisa-

extensão vinculados pesquisadora A e B. 

Destaques ficam por conta da potência da Iniciação Científica, pois quando analisado 

especificamente caso a caso, quando o graduando, bolsista de Iniciação Científica 

desenvolveu seu TCC com o Professor Pesquisador do Núcleo, o número de produções é em 

maior grau. Portanto, esses dados expressão estreita relação que há entre fomento de ações de 

Extensão-Pesquisa e a produção de conhecimento e fortalecimento dos Núcleos e Linhas de 

pesquisa. Ou seja, há uma tendência de uma relação direta entre as ações desenvolvidas, as 

temáticas de estudos em pós-graduação, os percursos formativos dos bolsistas e a produção de 

conhecimento. 

 

Considerações finais 

 

Este programa constitui-se portanto, numa proposta aberta, na sua construção, tendo 

como modo de ação o diálogo com os mais diferentes sujeitos sociais. Esta proposta toma 

como ponto de partida para a ação formação pedagógica e para as ação de extensão-pesquisa a 

realidade local e suas interfaces com a história desses contextos e territórios e os projetos de 

Vir-a-Ser das comunidades.  

Garantir a noção de pertencimento em tempos de globalização é garantir a presença de 

uma cultura no mundo. Consciente de sua singularidade, o sujeito move-se com capacidade de 

análise critica sobre os aspectos culturais, éticos, econômicos e sociais dos quais ele faz parte. 

Sendo o espaço lócus do programa, territórios culturais complexos, o registro do 

Modo da vida e a partilha de saberes com as comunidades instaura-se como um movimento. 

Esse processo de re-conhecimento a partir da Memória da cultura local, partilhado e 

estranhado com os demais espaços geo-culturais similares, potencializa a cidadania ativa e a 

participação social. Nesse sentido, a Memória Social se distingue da tradição visto que ela 

recupera e reinterpreta a cultura a luz do presente. Essa ação de interpretação realizada na 

contemporaneidade reveste-se de potencial de reinvenção, diferentemente da tradição, como 

herança, que tende  a ser imutável. A memória é assim um instrumento de produção do novo, 

porque reflexiva. (VIANA, 2006) 

Os elementos que fazem e definem a identidade cultural estão presentes nas diferentes 

práticas da vida cotidiana, e para se tornarem instrumento de auto-reconhecimento necessitam 

ser sistematizados e partilhados e interpretados a luz do presente. 



 

 

A responsabilidade com futuro, como um novo tempo do possível, reinventado, 

depende da profundidade de conhecimento do passado histórico dessa comunidade. Para 

tanto, o lugar de estudo é toda a comunidade, isto é, envolve a escola, as casas, as relações 

sociais, festivas, religiosas, as formas arquitetônicas, as invenções, os modos de produção, 

ampliando-se para uma visão mais alargada de mundo e suas relações com os outros. 

A partir de uma ação com crianças e jovens e adultos, que buscam valorizar os 

conhecimentos ancestrais, a comunidade aprende a agir respeitando os valores que a fizeram 

ser hoje uma realidade. Uma ação de futuro que põem em cheque o passado e trás a tona as 

singularidades diferenciadoras do presente na relação com a diversidade. 

A complexidade do espaço pesquisado nos leva a buscar a idéia de mistura, no seu 

sentido antropológico, pois não podemos olhar para a cultura local sem ter presente o 

movimento humano que atravessou esse grupo cultural. A cultura é mistura, nos diz Ivone 

Gebara (2000, p.82), mistura de falas, de usos, de interpretações e de ações históricas Nesse 

sentido fronteira demarca o inicio de algo que começa a se fazer presente e mistura a 

experiência da interação. Assim também é necessário compreender que processos de 

segregação e adaptação se transformam em adaptação e reinvenção da cultura (BURKE, 

2003, p.91). 

Nesse sentido, esse Programa Educação e Memória - Educamemória tem conexão com 

programas propostos pelas escolas básicas, onde a aproximação e a interação se dá pelo 

processo de estudo e intervenção a partir de um olhar educativo-pedagógico sobre as formas 

de ser e de viver de um grupo cultural em específico. Isso nos possibilita interpretar e dialogar 

com as diferenças culturais, aspecto este fundamental na prática pedagógica de professores. 

É nesse sentido que nos fala Brandão (2002) em sua obra ''A Educação Popular na 

escola Cidadã'': ''As integrações de conhecimento cuja construção partilhamos de maneira 

ativa, criam e recriam as próprias ordens interativas e culturais de nossos relacionamentos e 

dos mundos de sentido e significados que construímos juntos quando aprendemos em um 

contexto dialógico e solidário de partilha do saber'' (p.306) 

A relação entre pesquisa e ensino se estabelece a partir da proposta metodológica que 

direciona as ações para práticas de pesquisa, sistematização e produção intelectual a partir dos 

processos vivenciados junto aos alunos e docentes das instituições envolvidas. Propõe 

pesquisas integradas a ações extensionistas que vinculam os processos de vida nos territórios, 

seus modos de ser e viver com processos de memória, na busca de compreender, 

interdisciplinarmente, os modos de narrar/lembrar no contexto das relações sociais. Uma 

articulação da categoria de 'Identidade' á categoria da 'Cultura' imbricada com a de 



 

 

'Pertencimento' a partir dos espaços de sociabilidades, com práticas de registro e de narração 

dos modos de viver. 

No intuito de contribuir com a formação de acadêmicos envolvidos nos processos de 

pesquisa-ação, a relação com a extensão se dá no momento em que participamos diretamente 

com as lideranças comunitárias, grupos de juventude e pais/mães de alunos, dialogando 

respeito da cultura local. Práticas essas que no diálogo entre o saber popular e o saber 

acadêmico possibilitam uma maior interação da comunidade com o conhecimento 

sistematizado, e dos acadêmicos com os saberes populares. A universidade, pela presença 

nestes espaços, potencializa a visualização e sistematização dos saberes da tradição.  

Como Programa de extensão-pesquisa, ao articular as temáticas com os objetivos 

formativos dos cursos envolvidos apresenta, a grosso modo, princípios e objetivos que visam 

a atingir um dos principais objetivos preconizados pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional da FURG, que é a democratização do acesso ao ensino, á práticas de 

sociobiodiversidades, cultural local e realidade. Cumpre-se também a proposição mais ampla 

de impactar a sustentabilidade do ecossistema costeiro e lagunar e da Serra dos Tapes na qual 

está inserida a FURG. 

É partindo de um envolvimento em profundidade com a ações de Extensão-Pesquisa-

Formação que a ação universitária ganha concreticidade de agente transformador da realidade. 

O processo de estudo e intervenção analisado revela que: partir de um olhar histórico-

educativo-pedagógico sobre as formas de ser e de viver dos grupos culturais diversos é uma 

ação epistêmico-metodológica fundamental para  que sejamos capazes de reconhecer, em suas 

especificidades os diferentes territórios e é esse modo de fazer Pesquisa-Extensão-Formação 

que nos possibilitam interpretar e dialogar com as diferenças culturais, no âmbito da Memória 

e da Educação. 
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