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O projeto teve como objetivo geral viabilizar o registro e a divulgação da
atividade denominada ''Ação no Templo das Águas - Um encontro com a
natureza'', realizada por quatro grupos do Programa de Educação
Tutorial, PET - UFPel, que desenvolveu atividades de educação
ambiental e patrimonial junto à uma propriedade rural denominada
''Templo das Águas'', localizada na Colônia São Manoel, 8º distrito,
Rincão da Cruz, Pelotas/RS. Nessa propriedade são desenvolvidas
atividades relacionadas ao ecoturismo e permacultura, recebendo
regularmente visitantes de toda região. Como objetivos específicos da
atividade podem ser listados os seguintes: a) associar conhecimentos e
integrar os grupos PET da UFPel em torno de um objetivo comum, de
modo a  cons t ru i r  uma melhor  fo rma de ação e  expansão de
conhecimento através da Universidade junto da sociedade; b) estimular a
compreensão do modo alternativo de organização do local de trabalho,
que é baseado nos pr inc íp ios  da permacul tura ;  c )  rea l izar  o
reconhecimento do local através de visita guiada pelos responsáveis pelo
empreendimento, buscando apreender de forma integrada suas
características ambientais, culturais, filosóficas, sociais, físicas e
holísticas; d) realizar oficina de construção de uma cúpula geodésica de
bambu, através do trabalho integrado de todos os envolvidos; e) propiciar
a aplicação e ampliação de conhecimento por meio das atividades
propostas durante o dia; f) avaliar, coletivamente, o trabalho realizado,
salientando os pontos positivos e negativos da experiência.  Em função
dos objetivos alcançados e do sucesso da primeira edição desse projeto
de extensão, foi realizada uma contrapartida, o Projeto AÇÃO 2008, com
a intenção de proporcionar novamente esta união que deu certo. Buscou,
assim como na primeira edição, construir conhecimentos de forma
associativa e buscar a cumprir a responsabilidade social e cidadã da
Universidade, evitando as formas assistencialistas e buscando contribuir
com estímulos para a população do local se auto-gerir na busca de
alternativas, recursos e sustentabilidade, pondo em evidência suas
potencialidades e facilitando sua inclusão nos processos sociais,
econômicos, políticos e culturais. Esse projeto veio para resgatar e
reforçar uma proposta local inovadora, na busca de consolidar metas das
diretrizes do Programa de Educação Tutorial, unindo ações dos grupos
PET da UFPel. A idéia foi repercutir em ações de Ensino, Pesquisa e
Extensão praticadas pelos grupos envolvidos, favorecendo a formação
mais completa do acadêmico universitário, estimulando a capacidade de



liderar, refletir e propor estratégias de mudanças para o ambiente em que
vier a estar inserido, tudo de forma coesa com o ambiente e equipes de
trabalho. Para os grupos PET o projeto foi proposto como uma atividade
que exige determinação e responsabilidade, atuando de forma a não
invadir o espaço a ser trabalhado e sim integrar-se a ele, tentando
isentar-se de críticas e medos, respeitando e compreendendo a
diversidade e praticando a receptividade. O foco dessa edição foi a busca
pela relação harmônica entre o homem e a natureza, visando conhecer,
aperfeiçoar, compreender e aplicar alternativas para uma vida mais
sustentável e ecologicamente correta. O método de trabalho foi elaborado
de modo a promover a aproximação entre a comunidade universitária, os
moradores do local de trabalho e pessoas voluntárias que queiram
contribuíram de forma engajada, utilizando recursos de observação e
construção de conhecimento, através de uma visita guiada, e de
aplicação e materialização desse conhecimento através de uma oficina
que integrou todos os participantes para a montagem de uma cúpula
geodésica de bambu. Os grupos organizaram, realizaram, relataram e
avaliaram as atividades integradamente, sendo que ao final os resultados
foram discutidos e consolidados, no mesmo dia das demais atividades.
Um relatório reunindo essas informações, bem como as imagens e vídeos
feitos durante as atividades está sendo sistematizado. O projeto foi
realizado em dezembro de 2008 e os dados da sua realização (relatório,
fotos e vídeos) ainda estão sendo sistematizados. No entanto pode-se
afirmar, desde já, que a avaliação dos participantes foi fortemente
positiva, todos os objetivos foram alcançados com a atividade superando
suas expectativas. Em discussão realizada ao final, dentro do domo
construído por todos, os participantes indicaram para ganhos emocionais,
culturais e sociais. Para os organizadores do PET foi recompensador,
com aprendizado e fortalecimento.


