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CARTILHA EDUCACIONAL

EXPERIÊNCIAS DIALÓGICAS ENTRE ESTUDANTES DO IFBA-SF E A 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA GUERREIRO



 Trata-se de um produto educacional que compõe a dissertação de mestrado 
intitulada “FORMAÇÃO TÉCNICA E TECNOLOGIAS SOCIAIS: ações dialógicas 

entre estudantes do ensino médio integrado do IFBA campus Simões lho e a 
Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Guerreiro”. Esta cartilha busca 

divulgar e incentivar os(as) estudantes, técnicos(as) administrativos(as) e docentes 
a praticarem extensão como estratégia metodológica de ensino-aprendizagem.

 Esta cartilha é fruto da experiência dialógica entre os(as) estudantes do ensino médio 

integrado do IFBA campus Simões Filho e associados da Associação dos Produtores Rurais da 
Fazenda Guerreiro. Buscamos construir novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, atender às 

demandas tecnológicas da comunidade de agricultores(as), a m de contribuir para a formação 
do estudante, formatada pelas tecnologias sociais. Para isto, utilizamos o processo metodológico 

da pesquisa-ação como sistematização das ações de intervenção.
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Quem somos
Olá, eu sou a Milena Silva dos Santos

Estudante do curso de 

Eletromecânica - Integrado

Pesquisadora-extensionista

Pesquisador - extensionista

Eu sou o Gustavo Moreira Araújo

Estudante do curso de Mecânica - 

Integrado

Estudante do curso de Mecânica - 

Integrado

Sou o Yure Bastos Almeida 

Pesquisador - extensionista

Estudante do curso de Metalurgia - 

Integrado

Pesquisadora - extensionista

Sou a Carolina Montalvão de Santana 

E eu sou o Adilton Silva Gomes

Servidor Técnico Administrativo do IFBA

Pesquisador - extensionista
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Vamos fazer 
extensão
Vamos fazer 
extensão

 A extensão é a articulação entre a Escola e a sociedade por meio das ações de 

intervenção. Essas ações podem ser cursos, programas, projetos ou eventos. 

 A pesquisa-ação surge como um importante elemento que conjuga ensino-

pesquisa-extensão, através da sistematização do processo de intervenção mediada, 

dialógica, a partir das demandas da comunidade.

 A extensão precisa ser uma construção de conhecimentos a partir do diálogo 

entre o saber técnico e os saberes populares das comunidades. Por isso, a extensão é 

importante no processo de formação do estudante.

“As ações de extensão constituem um processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar a relação 

transformadora entre o Instituto Federal da Bahia e a sociedade.” (art. 216 do regimento 

geral - IFBA, 2013).

Sou Técnico administrativo do IFBA - 
campus Simões Filho e z extensão 
com grupo de estudantes em uma 

comunidade rural e com associados 
da Associação de Produtores Rurais 

da Fazenda Guerreiro.

Vou lhe contar 
a nossa 

experiência!!!
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pesquisa-ação
Você sabe o que éVocê sabe o que é

pesquisa-ação

 A pesquisa-ação é uma proposta metodológica de pesquisa que propõe 

a interação entre todos participantes para solução de problemas. É uma 

metodologia que associa a pesquisa e a ação. A pesquisa-ação pressupõe um 

ato de intervenção e, portanto, se alinha aos projetos de extensão.

Você já pensou em 
trabalhar em 

comunidades rurais?

Qual a importância da pesquisa-ação para 
a extensão?

Integração ensino-pesquisa e teoria-prática.

Superação dos modelos de difusão do conhecimento;

Participação e colaboração de todos na construção de saberes;

Reconhecimento da importância dos saberes populares;

Possibilidade de diálogo entre as diferentes disciplinas;

Temos uma experiência em 
uma comunidade rural de 
Simões Filho-Ba para lhe 

contar!
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Realizamos um projeto de extensão 
com agricultores(as) familiares 

moradores da Fazenda Guerreiro que 
ca a aproximadamente 12 km do 

nosso campus!

Construímos um artefato 
tecnológico a partir da 

ideia de tecnologia 
sociais!
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Tecnologias sociais são processos coletivos de soluções às necessidades 

sociais apontadas. É a construção de um processo, método, artefato ou 

técnica de forma colaborativa e cooperativa, de baixo custo, de fácil 

aplicabilidade e que atenda às necessidades locais.

 

Você sabe o que são
tecnologias sociais
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a

a

Convidar os (as) 
estudantes a 

participarem dos 
projetos de 
extensão.

Vejam algumas ações 
necessárias para fazer 

extensão:

Submeter seu 
projeto de extensão

Identicar as 
necessidades da 

comunidade a partir 
do diálogo

Convidar os(as) 
estudantes a 

participarem dos 
projetos de 
extensão

Convidar os (as) 
estudantes a 

participarem dos 
projetos de 
extensão.

Conversar com as 
pessoas da 

comunidade e 
convidá-las a 
participar do 

projeto

a

Procurar coordenação 
de extensão do campus 
para obter informações 

sobre editais e 
submissão de projetos 
de extensão e sobre 

registros nas 
plataformas

aa

VAMOS FAZER EXTENSÃO? 09



Temos uma experiência 
para lhe contar!!!

 Nosso objetivo era desenvolver ações envolvendo os(as) estudantes e a 
comunidade rural, a partir das tecnologias sociais, com o intuito de estimular 
uma experiência de mediação entre as demandas das comunidades rurais e 
a formação dos(as) estudantes.

 Nossa experiência com tecnologia social resultou na construção de um 
torno de oleiro, um artefato milenar que consiste em uma plataforma 
giratória que serve como base para os artesãos trabalharem a massa 
(geralmente argila) para elaboração de peças de artesanato.

Temos uma experiência 
para lhe contar!!!

Ficou curioso(a) para conhecerFicou curioso(a) para conhecer
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Dividimos as ações da nossa 
experiência em quatro etapas

DIAGNÓSTICO

Identicação das demandas técnicas 

PLANEJAMENTO

Planejamento das ações de forma coletiva

Realização das atividades previstas nas fases 1 e 2

INTERVENÇÃO

Avaliação dos resultados obtidos realizados por todos 
participantes do processo.

AVALIAÇÃO

11

22

33

44
Vamos descobri 

como foi?

Dividimos as ações da nossa 
experiência em quatro etapas
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FASE 1 DIAGNÓSTICO

CONVITE AOS PARTICIPANTES

Para compor o grupo de diálogo, foram convidados(as) 
quatro estudantes do ensino médio integrado dos cursos de 
Mecânica, Eletromecânica e Metalurgia e quatro 
associados(as) da Associação de Produtores Rurais da 
Fazenda Guerreiro.

REALIZAÇÃO DE RODAS DE 

CONVERSA COM ESTUDANTES

Nós nos reunimos na comunidade rural. Os(as) associados(as) apresentaram para todos do grupo 
as suas demandas tecnológicas. Decidimos pela construção de um protótipo de um torno de oleiro. 
Esta decisão foi fruto da mediação entre os (as) participantes. Os(as) associados(as) disseram que 
pretendiam utilizá-lo em cursos de artesanato direcionado ao coletivo de mulheres da associação.

VAMOS FAZER EXTENSÃO? 12



PREPARAÇÃO PARA IDA A CAMPO

Realizamos duas reuniões com objetivo de planejar 
nossa ida a campo para identicarmos as demandas 
tecnológicas .

APOIO INSTITUCIONAL 

O apoio Institucional foi muito importante. A instituição 
disponibilizou carro ocial para deslocamento até a 
comunidade rural e forneceu material de apoio (cartolina, 
ta adesiva, caneta, pincel atômico, outros) para ser 
utilizado pelo grupo.

ENCONTRO DIALÓGICO

Nós reunimos na comunidade rura l .  Os(as ) 
associados(as) apresentaram para todos(as) do grupo as 
suas demandas tecnológicas. Decidimos pela construção 
de um protótipo de um torno de oleiro. Esta decisão foi 
fruto da mediação entre os(as) participantes. Os(as) 
associados(as) disseram que pretendiam utilizá-lo em 
cursos de artesanato direcionado ao coletivo de mulheres 
da associação.

DEFINIÇÃO DE DEMANDA TECNOLÓGICA 

Quando decidimos pela construção de um torno de oleiro, 
os(as) estudantes propuseram fazer um torno elétrico. Os(as) 
associadas entendiam que era melhor fazer um torno manual, 
pois o artefato seria utilizado para o aprendizado. Decidimos, 
então, pelo torno manual. Tivemos uma vontade técnica, os(as) 
associados tiveram  outra e decidimos através do diálogo. VAMOS FAZER EXTENSÃO? 13



FASE 2
PLANEJAMENTO 

DAS AÇÕES

REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM ESTUDANTES

Após a decisão pela construção de um protótipo de torno de 
oleiro mecânico, realizamos uma reunião para a avaliação 
dos resultados do último encontro.

SEGUNDO ENCONTRO DIALÓGICO

O encontro foi realizado na sede da associação. 
Realizamos uma roda de conversa para denirmos como 
seria a construção do artefato tecnológico (protótipo). A 
ideia era que a construção do protótipo fosse de baixo 
custo, de fácil manutenção, fácil substituição de peças e que 
pudéssemos reaproveitar ao máximo peças e partes de 
outras tecnologias.

DEFINIÇÃO DO 

MECANISMO DO TORNO
Apresentamos algumas possibilidades de mecanismos 
que poderíamos utilizar. Os(as) estudantes trouxeram a 
ideia de fazer o torno a partir de uma base de maquina 
de costura manual. Os(as) associados(as) informaram 
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ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Após a denição do tipo do mecanismo, passamos para 
atribuição de responsabilidades no grupo, respeitando as 
possibilidades de cada um. Inicialmente, coube aos(as) 
estudantes o tratamento das peças mecânicas e aos(as) 
associados(as) coube a responsabilidade de conseguir as 
madeiras que seriam utilizadas. Outras atribuições iriam ser 
denidas no momento da construção do protótipo.

ESTABELECIMENTO DE 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Programamos encontros semanais na sede da 
associação, a m de desenvolver as atividades 
necessárias para construção do protótipo.

Apresentamos algumas possibilidades de mecanismos 
que poderíamos utilizar. Os(as) estudantes trouxeram a 
ideia de fazer o torno a partir de uma base de maquina 
de costura manual. Os(as) associados(as) informaram 
que poderia ser da forma convencional (comumente 
utilizado por artesãos). Foram discutidas questões 
como: custo de produção, acesso às peças, ergonomia 
e possibilidade. Os(as) associados(as) informaram que 
tinham uma base de máquina antiga, a qual poderia 
ser utilizada. A partir deste diálogo, decidimos pela 
construção do protótipo, utilizando uma base de 
máquina de costura.

REFAZENDO PLANEJAMENTO

Com a situação de pandemia, por conta da Covid-19, e a 
necessidade de afastamento social, optamos por construir o 
protótipo dentro da instituição sem a presença dos 
associados. Porém, considerando todas ideias e sugestões 
dialogadas coletivamente.

VAMOS FAZER EXTENSÃO? 15



COMPONENTES UTILIZADOS

Para construção do protótipo, reaproveitamos peças e 
componentes de outros mecanismos sem uso, como base 
de máquina de costura antiga, aro de bicicleta, correia de 
sola de couro, eixo central de bicicleta, rolamentos e partes 
de tábuas de madeiras.

PROCESSO CRIATIVO

Os estudantes precisaram adaptar as peças e componentes 
para montagem do protótipo.

A PRÁTICA COMO 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZADO

Realização de tratamento das peças de madeira , utilizando tinta e 
verniz como impermeabilizante .

FASE 3 INTERVENÇÃO
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PROCESSO COLABORATIVO

O processo de construção do artefato pelos estudantes foi 
realizado de forma colaborativa.

ENTREGA DO TORNO MECÂNICO

Realização da entrega do torno mecânico.

MONTAGEM FINAL DO PROTÓTIPO

Resultado de um processo coletivo e participativo, 
materializado em um artefato tecnológico

VAMOS FAZER EXTENSÃO? 17



AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO

Atendimento de uma demanda tecnológica 
especíca, apontada por um coletivo e 
desenvolvida de forma colaborativa

PESQUISA E AÇÃO

Possibilitou a desmisticação 
do modelo de transferência do 
conhecimento, a partir da 
compreensão da importância 
dos saberes populares das 
comunidades rurais.

TECNOLOGIAS 

SOCIAIS

Provocou os estudantes a 
b u s c a r e m  s o l u ç õ e s 
técnicas criativas para 
resoluções de problemas.

FASE 4 AVALIAÇÃO
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              como foi 
           Então... 

     participarem 
         pra vocês 

   desta experiência?
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 (Carolina, estudante do curso de metalurgia - EM/I)

Participar desse projeto foi uma 

experiência incrível e que, com 

certeza, vou levar pra vida. Cresci 

muito como pessoa e como futura 

cientista” 

‘‘
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Uma coisa que abriu a minha mente nesse 

projeto, foi como ele ajuda os estudantes a 

começarem a entender melhor a questão 

da compreensão da área técnica.

 (Gustavo, estudante do curso de mecânica - EMI)

‘‘
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 (Milena, estudante do curso de eletromecânica - EMI)

Foi uma experiência maravilhosa, de 

aprendizado, de conhecimento... A 

instituição precisa se aproximar mais 

das comunidades rurais: com projetos, 

com iniciativas...” 

‘‘
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                  (Yure, estudante do curso de mecânica - EMI)

Não foi fácil, mas eu diria que foi bem 

divertido e único. Pude aprender muita 

coisa durante esse tempo.” 

‘‘
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VOCÊ 
SABIA

VOCÊ 
SABIA

A participação dos(as) estudantes em ações de extensão 

podem ser contabilizada como prática profissional.

Procure sua coordenação de curso!

Servidor técnico administrativo também pode coordenar 

e orientar projetos de extensão.

A extensão é um campo alimentador da pesquisa e do 

ensino

Os(as) estudantes podem propor projetos de extensão. 

Basta procurar um técnico administrativo ou um 

professor para ser o orientador do grupo de 

extensionistas

24



E Aí COLEGAS, E Aí COLEGAS, 
O QUE VOCÊS ACHARAM 
DA NOSSA EXPERIÊNCIA

ENTÃO, VAMOS FAZER ENTÃO, VAMOS FAZER 
EXTENSÃOEXTENSÃO
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