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RESUMO

RESUMO: O presente projeto de extensão tem como objetivo geral contribuir com a formação estudantil, em nível médio, particularmente acerca da construção da memória

camponesa no Brasil,especialmente aquela construída pela filmografia nacional, ficcional ou documental. Ao fazê-lo, busca-se construir uma memória decorrente do confronto de

ideias entre estudantes do ensino superior e do ensino médio sobre os camponeses no Brasil. 

METODOLOGIA

Para tanto, propomos sessões de filmes para os estudantes do ensino médio da E. E. Neca Quirino. Cada filme é definido pela equipe de extensãosegundo temática ligada a

problemáticas da nossa região. Então, elaborados um roteiro para o debate em reuniões prévias e os estudantes extensionistas conduzem as sessões fílmicas a partir daí,

dividindo a tarefa entre a coordenação da sessão, o registro e a memória do encontro, que formam um documento base para avaliação da equipe e definição da próxima

atividade. Com isso, possibilitamos aos estudantes um debate franco, relacionado a suas próprias experiências, a de seus familiares ou a de sua comunidade. 

RESULTADOS PARCIAIS

Até o momento realizamos três exibições, sendo duas na Escola Neca Quirino e uma na Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade Passos. Os filmes apresentados

foram: “Tapete Vermelho” (2006), de Luiz Alberto Pereira; “Narradores de Javé” (2003), de Eliane Caffé, e “Abril despedaçado” (2001), de Walter Salles. Os estudantes

extensionistas conduziram discussões sobre os seguintes temas: violência doméstica no contexto do mundo rural; condições de trabalho; distinção entre a dinâmica de vida no

campo e na cidade; a definição do “caipira” nas sociedades contemporâneas; êxodo rural; a construção da memória histórica. Em todos os encontros houve correspondência

entre os temas trabalhados e a experiência de vida dos estudantes do ensino médio, permitindo, assim, a reflexão acerca de questões que permeiam a história rural brasileira e a

vida cotidiana desses sujeitos.
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