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RESUMO

Este projeto de extensão busca propiciar as condições estruturais para a criação da Associação dos Moradores da Comunidade Rural Furriel em Carangola/MG. O intento é

colaborar para o fortalecimento, o empoderamento dessa comunidade de modo que seus moradores consigam solucionar as demandas sociais inerentes à realidade local. A

metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto parte-se da pesquisa participante por esta possibilitar e estabelecer confiança entre pesquisador/pesquisado e outras

condições favoráveis a uma melhor captação de informações (GIANOTTEN; DE WITT, 1987). A pesquisa participante insere na prática a perspectiva de auxiliar a população

envolvida a identificar por si mesma os seus problemas, bem como, realizar de forma crítica a busca de possíveis soluções para eles. Assim, este projeto de extensão está

diretamente relacionado com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tripé básico de sustentação do ensino superior. Entendemos que a produção do

conhecimento por meio da extensão valoriza o intercâmbio entre os saberes acadêmicos e populares, possibilitando a democratização do conhecimento produzido. Os primeiros

passos para a constituição da Associação partiram de duas alunas do curso de Pedagogia da UEMG / Unidade Carangola, residentes na Comunidade Furriel, que levaram para a

sala de aula os problemas e/ou as demandas sociais dessa Comunidade. Das demandas foi possível atentar para a problemática vivenciada pelos moradores suscitando na ideia

de se criar a Associação de Moradores, cuja finalidade é promover a assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classe e filantropia.

Então é uma forma apropriada para levar adiante uma atividade social (SEBRAE, 2009). O projeto foi iniciado em abril de 2016 com encontros com os moradores da Comunidade

Furriel a fim de esclarecer os procedimentos legais para a criação da associação e verificar se eles desejavam criar a Associação. Após muito diálogo, os moradores decidiram

pela criação da Associação. Entenderam que a partir da criação da Associação teriam mais legitimidade quanto suas solicitações junto ao poder público, pois ganhariam mais

“força” e representatividade. Os encontros seguintes se destinaram ao levantamento das demandas sociais e econômicas da comunidade, da eleição da Diretoria Executiva e dos

trâmites para sua legalização. Ao longo desses encontros temos buscado os caminhos técnicos e jurídicos necessários à abertura e ao bom funcionamento da Associação. A

constituição de associações pode ser vista como uma das faces dos movimentos sociais, movimentos estes que, entre outras coisas, são responsáveis pela construção de

identidades coletivas e estudo da agência de sujeitos diversos no contexto social (MATTOS, 2012). Assim, esta Associação, ao representar a intenção de seus membros em se

colocarem como sujeitos sociais, também, passa a ser um lócus de observação e estudo de fenômenos sociais. A memória também entra nesta trama histórico-social. Ao evocar

um passado de melhores situações produtivas e econômicas, o grupo tentar fazer uma ligação entre esse passado, às vezes idílico, e sua realidade. Se o momento atual não

corresponde às expectativas e aos anseios da maioria e as formas de reverter essa realidade não estão no horizonte de possibilidades do grupo, o desânimo e certo fatalismo

acabam por diminuir ainda mais a capacidade de reposta individual ou coletiva. A Associação, ao buscar melhorias e ser uma referência de união entre os moradores, pode

proporcionar melhores condições de vida e produção, com a possibilidade de aumento de renda financeira e capacidade de barganha junto ao poder público e órgãos privados

(BRASIL, s/d). O projeto está em andamento, mas observamos que com a criação da Associação houve retomada das conversas, proposição de ações e formação da ideia de

“coletivo” que, aos poucos, foi trazendo mais pessoas para as reuniões. O primeiro encontro foi acanhado e tenso e já na terceira reunião foi possível a eleição para a constituição

da primeira Diretoria e início da discussão do Estatuto Social. A memória de “tempos melhores”, já passados, é substituída pela esperança e expectativa de novas vitórias e

conquistas. Exemplo disso foi a mobilização para a organização da Festa Junina, que aconteceu no dia 02 de julho do ano corrente e que marcou a inauguração da sede da

Associação. A festa mostrou-se mais que um mero acontecimento social, como forma de resgate de tradições, de memórias e de projetar um futuro com mais realizações e

possibilidades. No momento, a Associação encontra dificuldades financeiras para realizar o registro da Ata e do Estatuto o que tem impedido sua regulamentação junto à Receita

Federal. Todavia, percebemos que os resultados são positivos, uma vez que a Comunidade Furriel já possui um lugar de encontro, ou seja, um lugar de convivência, de diálogo e

de aprendizado. Um Lugar na linguagem geográfica, no qual se desenvolve as relações pessoais e que por isso, passa a gerar laços efetivos que colaborarão para que reflitam

coletivamente sobre suas principais demandas sociais, seus problemas e as possíveis soluções para eles.
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