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GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EDUCAÇÃO. Marques. Luciana Carolina Antunes; Fonseca. 
Laura Souza. (Departamento de Estudos Especializados, Faculdade de Educação – UFRGS). 
 O Projeto Extra-Muros compõe o Programa Uniação da PROREXT (Pró-Reitoria de Extensão), efetuando o 
envolvimento de diferentes faces extensionistas integrando a universidade e a comunidade da Grande Cruzeiro que, 

historicamente tem trazido demandas a UFRGS. Esta ação visa contribuir para a qualidade de vida destas populações, ao mesmo 
tempo em que possibilita a formação de recursos humanos mais críticos, capazes e comprometidos com as classes populares na 
sociedade em que estão inseridos. Partindo do principio de que o conhecimento cientifico produzido na academia e o 
conhecimento popular, elaborado nas diversas frentes de atuação nas áreas urbanas e rurais por comunidades organizadas e/ ou 
por sujeitos que se dedicam à solução de problemas do cotidiano, constituindo um todo – o saber produzido pela 
contemporaneidade – que precisa estar em constante socialização e sistematização. O objetivo deste projeto de pesquisa é 
aprofundar a perspectiva interdisciplinar articulando áreas da educação e da saúde, que já vêm compartilhando a prática 
extensionista, objetivando a formação continuada em serviço, avançando na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Essa formação está sendo realizada por docentes, técnicos-administrativos e discentes da UFRGS, educadores sociais da 
comunidade engajados desde o inicio no Extra-Muros. Investiga questões recorrentes na concretização de um melhor cotidiano 
apesar das mazelas sociais impostas pela fragilidade das políticas públicas. A partir dos conceitos do grupo acerca de infância, 
adolescência, atendimento sócio-educativo em meio aberto, saúde e doença, construímos as concepções como grupo que atua 
junto a um mesmo universo de crianças e adolescentes. Sistematizando as diferenças na ação dos educadores a medida em que 
com eles trabalhamos. Verificamos o movimento do perfil bio-sócio-cognitivo das crianças e adolescentes durante nossa 
intervenção articulada. A metodologia da pesquisa é realizada através de seminários com a comunidade envolvida; reuniões de 
planejamento em conjunto com as atividades na área da educação, visando questões de multirrepetência e com a área da saúde 
para escolher os temas relacionados com doenças parasitárias, profilaxia e outros temas de interesse comuns, acompanhamento, 
através de visitas aos núcleos, das atividades que foram planejadas pelo grupo em saúde e educação, elaboração de uma forma 
conjunta envolvendo bolsistas, docentes, técnicos, crianças e adolescentes, contendo o produto das reflexões construídas ao longo 
do trabalho realizado nas áreas de saúde e educação. Diagnosticar as novas concepções que o grupo constrói através das reuniões, 
interações nos núcleos e do dossiê. Nossa pesquisa está em andamento, seu termino será em 31 de agosto 2000, os resultados 
obtidos até o momento são as cartilhas produzidas nos núcleos; a "certeza de que se faz necessária a inclusão da formação 
continuada dos educadores como forma de re-significar a prática educativa destes; a indissociabilidade entre ensino, extensão e 
pesquisa. 
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