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O Fio da Meada é um projeto de extensão do CIESS (Centro Interdisciplinar de 
Educação Social e Socioeducação) - órgão auxiliar da Faculdade de Educação - em 
parceria com a gráfica da UFRGS. Esta iniciativa conta com a participação de 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC), assim como estudantes de graduação de diferentes áreas, 
compondo uma equipe de trabalho interdisciplinar, na criação de produtos artesanais 
a partir de materiais sobrantes da gráfica. O Projeto afirma a função social da UFRGS 
através do compromisso com o meio ambiente e da inclusão dos adolescentes no 
cotidiano da Universidade como espaço de pertencimento e aprendizagem. Devido ao 
contexto de isolamento social indagamo-nos sobre a continuidade do trabalho de 
modo remoto, considerando o caráter pedagógico e a interação com os adolescentes 
como base dos objetivos do projeto. Nesse sentido, a reflexão realizada pelas equipes 
que compõem o CIESS optou pelo uso das Redes sociais como veículo para 
divulgação e interação com a comunidade, democratizando o acesso ao método de 
produção artesanal dos cadernos, bem como informações acerca das medidas 
socioeducativas e a trajetória do Fio. A metodologia empregada é colaborativa, com 
reuniões semanais por vídeo conferência onde são discutidos os textos, imagens e o 
conteúdo a ser publicado no Instagram e no Facebook, com postagens semanais. As 
publicações têm resultado na aproximação e interação com a comunidade interna e 
externa, evidenciada nos comentários, nas mensagens registradas nas páginas e por 
e-mail. Em 14/08/2020 registramos 750 acessos no post “cadernos artesanais”, no 
facebook. O modo de intervenção tem permitido uma maior visibilidade à ação - 
resgate e registro da história do Fio da Meada - e, apesar de nos limitar em alguns 
aspectos, tem possibilitado ampliar nossa rede de relações no espaço virtual. 
 
 
 


