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Luiz Gustavo Mendes 
 

“O impacto do Projeto Batuclagem em mim 

foi tão grande que mudei toda a minha 

trajetória de vida. Não pretendo mais atuar 

em engenharia, mas sim atuar sempre em 

educação, procurando democratizar o 

acesso à educação para todo mundo”. 
 

Por Luiz Henrique Portela Faria 
 

Luiz Gustavo Mendes, discente em Engenharia de Gestão pela UFABC, foi arte-

educador do Projeto Batuclagem em 2011, onde pôde trabalhar na Escola de 

Samba Tradição de Ouro (Santo André), desenvolvendo oficinas de arte-educação 

com crianças e adolescentes, filhos dos músicos da comunidade. Todos os sábados 

pela manhã (em 2011) eram promovidos encontros para discussão a respeito de 

temáticas ambientais (reciclagem de lixo, uso racional da água, uso racional da 

energia, poluição do ar, biodiversidade e lixo tecnológico) e, em seguida, arte-

educadores e estudantes participavam de atividades e jogos didáticos para 

aplicação dos conteúdos desenvolvidos nas oficinas. A entrevista, apresentada em 

forma de depoimento, aborda a formação do Projeto Batuclagem, bem como o 

modos operandi das oficinas de arte-educação e as contribuições pessoais que o 

Projeto trouxeram ao entrevistado. O encontro do Luiz Mendes se deu por 

intermédio da profa. Dra. Ana Maria Dietrich, coordenadora do Projeto 

Batuclagem. O depoimento ocorreu em março de 2016, nas dependências da 

Universidade Federal do ABC em Santo André. 

A minha relação com o Batuclagem começou muito cedo. Sou um dos 
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fundadores da Infanteria, que é a Bateria da UFABC. A gente sempre ensaiou na praça, 

em frente ao Carrefour, aqui ao lado da universidade. E quando a gente ensaiava, 

víamos que tinha muitas crianças de comunidades carentes que ficavam ali próximo, 

olhando a gente tocar, com vontade de aprender. Junto com isso, a gente viu o índice de 

criminalidade crescer muito em volta do campus, justamente por menores infratores. 

 Será que a gente consegue pensar num projeto que integrasse a faculdade com 

estas crianças e estes jovens que são da comunidade? Talvez se conseguíssemos 

proporcionar para eles um acesso maior ao que eles não teriam normalmente, isso 

poderia reduzir o índice de criminalidade da região. Algo que trouxesse os jovens para 

perto dos estudantes, a fim de que nos vissem como pessoas amigas, que querem ajudá-

los. 

 

Ilustração 1: Luiz G. Mendes durante a gravação desta entrevista na Universidade Federal do ABC. 

Acervo Pessoal de Luiz Henrique P. Faria 

 

Esta ideia sempre ficou em nossa mente. Eu e o pessoal da bateria sempre 

dizíamos: Vamos fazer um projeto? No entanto, para criar um projeto, primeiro, é 

burocrático. Era necessário ter a orientação de um professor, esperar o edital da PROEX 

e, então, submeter o projeto. Neste ínterim, a gente conheceu a Juliana Cayres, que 

trabalhava no PROEX e, por meio dela, conhecemos a professora Ana, que já tinha um 

projeto semelhante.  

Na nossa concepção, a ideia era ensinar os alunos a tocar os instrumentos de 
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percussão. A professora Ana sugeriu a parte socioeducativa, que era promover o ensino 

de educação ambiental com princípios de cidadania. 

 Foi desta forma que começamos a montar o escopo do projeto. E o projeto foi 

surgindo. Tomando forma etc. Pouco a pouco, fomos passando as ideias para o papel, 

surgiu o edital da PROEX e, assim, criamos o Projeto Batuclagem.  

Identificamos um problema na região e pensamos numa maneira de atuar com 

aquilo que a gente gostava. Quando conhecemos a Juliana e a professora Ana, vieram 

estas possibilidades que foi o grande diferencial do projeto, porque deixamos de pensar 

uma oficina de percussão, para sermos algo mais amplo, que envolvesse meio ambiente, 

sustentabilidade, cidadania e percussão.  

O projeto começou a ser escrito no final de 2010, por volta outubro. Entre 

janeiro e fevereiro de 2011, começamos a atuar na comunidade. Neste momento, 

atuávamos aos sábados. Nossa proposta era a seguinte: todos os sábados íamos na 

comunidade, na vila popular, aqui próximo à universidade; mesclávamos as oficinas de 

percussão com as aulas de meio ambiente e sustentabilidade. Sonhávamos com uma 

mudança social. 

 

 

Ilustração 2: Arte-educadores na Escola de Samba Tradição de Ouro (acervo do Projeto 

Batuclagem - 2011) 

 

Foi bem legal porque, o objetivo final do projeto, ao longo do ano de 2011, era 

que os alunos se apresentassem dentro da universidade, tocando instrumentos de 

percussão, confeccionados a partir de materiais reciclados. Foi o culminar de um 
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trabalho feito ao longo de um ano. Tínhamos que ensinar as crianças a tocarem 

instrumentos de percussão normal. Depois, ensinávamos a produzirem seus próprios 

instrumentos a partir de materiais recicláveis.  

Por exemplo, o surdo tem a pele de couro. Ela seria substituída por aquelas 

“bombonas” azuis, sabe? A caixa onde se bate com as baquetas foi substituída por 

aquelas latas de tintas quadradinhas. E as oficinas eram pautadas sempre de maneira 

diferente. 

 Num sábado, a gente tinha uma peça de teatro, para falar sobre lixo no chão, e, 

depois, a oficina de percussão. No outro sábado fazíamos uma gincana, onde 

espalhávamos na praça vários tipos de lixo que tinha na comunidade e os deixávamos 

próximos das latas de reciclagem com suas respectivas cores: amarelo, azul, verde e 

vermelho. Em cada lata deveria ser depositado o tipo correto de material. Dividíamos as 

crianças em duas equipes e pedíamos para elas encontrarem os lixos que estavam 

espalhados pela praça. E, em seguida, pedíamos para que depositassem de acordo com o 

tipo de material na cor certa. 

 

 

Ilustração 3: Oficina de Arte-educação na Praça João Rosa, Bairro Bangu, Santo André (Acervo do 

Projeto Batuclagem – 2011) 

 

 O projeto contava com algumas pessoas inicialmente: eu, Felipe Defavari, que 

era o mestre da bateria; Thiago Ranjac, Amanda Moraes, Leandro Santos, todos estes 

eram participantes do Infanteria e vieram para o projeto no seu início. Havia ainda 
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Gabriela Neves, Felipe Bravin, Paulo Seravague e vários outros participantes. Na 

orientação, sempre esteve presente a professora Ana e a Juliana Cayeres. Todos os 

sábados elas estavam lá conosco. A gente tinha uma grande sorte, porque os voluntários 

conseguiam revezar, pois éramos muitos. Num final de semana, iam quatro e, no outro, 

iam outros quatro. Naqueles finais de semana mais específicos, íamos todos, porque era 

mais abrangente. Mas a professora e a Juliana estavam todos os sábados, 

independentemente do que acontecesse. Era bem legal da parte delas. 

 

 

Ilustração 4: Arte-educadores na praça João Rosa, Bairro Bangu, próxima da UFABC, Campus 

Santo André. Luiz G. Mendes está a direta com o boné cinza (Acervo do Projeto Batuclagem – 

2011). 

 

Havia grande aceitação do projeto na comunidade. Era muito engraçado chegar 

aos sábados às 9h da manhã e sermos recebidos pela comunidade, que nos abraçava. 

Dentro da comunidade onde executávamos o projeto tinha um barzinho, uma espécie de 

lanchonete. A gente ganhava refrigerante da dona dele, porque ela entendia que este 

trabalho é muito importante paras crianças ali. O engajamento das crianças foi bem 

legal. A nossa satisfação em poder participar deste projeto foi muito grande, porque a 

gente entendia que deixamos a parte da galera que costuma só reclamar para nos tornar 

parte da solução dos problemas da universidade e da comunidade ao redor. 

 Nas conversas com os meus amigos que integraram o projeto, sempre vem 

aquela nostalgia gostosa: “Poxa, bons tempos que não voltam mais”. Foi um ano muito 

intenso, que realmente marcou a nossa vida de uma maneira muito diferente. 
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Particularmente, foi o meu primeiro contato com um projeto de viés social e educativo. 

Isso marcou minha trajetória de uma forma incrível. 

 Naquela época eu estava estagiando numa empresa de engenharia em Guarulhos. 

Cheguei a ser efetivado e estava com um salário razoável, mas eu percebi que, desde a 

minha participação no Batuclagem, trabalhar com engenharia não era mais o que eu 

queria para minha vida. Eu queria trabalhar com orientação de jovens, porque eu via que 

o retorno era muito imediato. Eu teria oportunidade de ampliar a visão de mundo da 

pessoa, clarear e oferecer novas oportunidades, integrar jovens com oportunidades que 

eles poderiam ter. 

Eu pedi demissão do meu trabalho, para atuar no segmento da educação. O 

impacto do Projeto Batuclagem em mim foi tão grande, que mudei toda a minha 

trajetória de vida. Não pretendo mais atuar em engenharia, mas sim, atuar sempre em 

educação, procurando democratizar o acesso à educação a todos. 

 Eu tenho um cursinho preparatório para pré-vestibular e, neste cursinho, nós 

temos cerca de 50% das vagas para políticas afirmativas. Mesmo quem não consegue 

pagar, consegue estudar porque tem outra pessoa que o financia. Acho que este foi um 

dos muitos impactos do projeto em mim.  

Conversando com outros amigos que fizeram parte do Batuclagem, percebo que 

o projeto impactou também muitos outros. Meus outros amigos dizem que sentem 

saudade em fazer algo a mais pela sociedade e sugerem de juntar e tentar fazer alguma 

coisa semelhante.  

Isso é bem legal, porque mostra que valeu a pena. Não foi apenas um projeto que 

fizemos e acabou, que aconteceu e finalizou, que foi bom para todo mundo naquele 

momento. Foi muito além disso. Foi um projeto que realmente marcou a nossa vida e de 

muitos outros, porque o projeto continua acontecendo até hoje. 

 Toda vez que eu penso que o Batuclagem ainda existe e  que ele resistiu a tantas 

mudanças feitas e a todas as dificuldades que foram encontradas desde 2011 até hoje. 

Dificuldades sempre existem. Mas, quando a gente vê que ainda assim o projeto resiste, 

percebemos que realmente valeu a pena. 

 A professora Ana é a grande responsável por tudo isso. Os voluntários vão se 

renovando sempre. Eu mesmo fiquei um ano no projeto e fui atrás de novos desafios. 

Felipe Defavari ficou um ano e foi atrás de novos desafios. Tantas outras pessoas 

voluntárias ficam um tempo e vão embora. E o projeto sempre vai se renovando. Mas 
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precisa ter alguém que seja o entusiasta para conseguir passar este entusiasmo de uma 

geração a outra. No Batuclagem, a entusiasta é a professora Ana. 

Tenho muito orgulho em dizer que fiz parte deste projeto desde o começo. Dizer 

que tenho uma pequena participação nesta história, apesar de tantas dificuldades. 

Falando como aluno da UFABC, uma dificuldade que logo se apresentou 

naquele primeiro momento foi sincronizar os calendários. A gente se propôs a manter o 

compromisso de estar na comunidade todos os sábados. Só que não consideramos, 

naquela época de criação do projeto, que haveria os sábados da semana de prova ou 

sábados que eram vésperas de feriado.  

Independente do que acontecesse, nós estaríamos lá todos os sábados. Foi a 

primeira grande dificuldade que tivemos de vencer, mas também uma dificuldade que 

foi muito importante para aquele momento. A partir do instante que a gente olhava para 

o lado e dizia: “Este é um final de semana com feriado prolongado e a gente vai estar 

aqui” ou “É véspera de prova e a gente está aqui” ou “Está chovendo e a gente está 

aqui”, foi traçando o comprometimento da equipe, mostrando que não estávamos num 

projeto qualquer, mas sim, num projeto que tinha uma equipe totalmente comprometida 

com ele. 

 

 

Ilustração 5: Arte-educadores na praça João Rosa, Bairro Bangu. Veem-se também as crianças da 

Escola de Samba Tradição de Ouro (Acervo do Projeto Batuclagem – 2011) 

 

 Foi uma dificuldade que soubemos transformar em motivação. Já que estávamos 

lá e vamos ficar lá o ano inteiro, então, que seja algo muito inesquecível. E a gente 

conseguiu. Foi bem legal. 
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 Entre outras dificuldades, a gente começou a perceber, por exemplo, que fazer 

uma bateria de escola de samba a partir de instrumento de materiais reciclados não seria 

tão simples assim como imaginávamos. O arranjo dos instrumentos e a sonoridade deles 

era muito diferente. Alguns instrumentos a gente conseguiu reproduzir com materiais 

reciclados: o som da caixa era semelhante ao som da batida na lata de tinta. Mas o som 

do surdo com o som da bombona, já era diferente. E isso foi uma grande dificuldade 

também. 

 Do ponto de vista lúdico, nossas dificuldades com as atividades socioeducativas 

relacionadas ao meio ambiente estavam em nós mesmos, enquanto pessoas tímidas, pois 

tínhamos de fazer uma peça de teatro e atuar nela. Era algo que nunca tinhamos feito, 

pelo menos a maioria das pessoas que estavam ali. E conseguimos romper com essa 

barreira da timidez. Conseguimos atuar para os meninos com o nosso coração e 

independente do que acontecesse, a gente trabalhava para fazer o nosso melhor.  

Num sábado fazíamos uma peça, no outro uma gincana, adiante uma aula na 

universidade, de maneira a apresentar a faculdade aos alunos. No outro sábado, 

utilizávamos os recursos da faculdade para promover uma aula diferente. Vez ou outra, 

utilizávamos o projetor e apresentávamos um vídeo que encontramos na internet ou 

gravávamos um vídeo para quebrar a rotina. Buscávamos sempre um lugar alternativo, 

desde a praça até a esquina, na faculdade ou no jardim dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 e 7: Brincadeira que ensina a criança conceitos como separação de lixo. Sem data.  

(Acervo do Projeto Batuclagem – Ano: 2011) 

 

Dentre todos os lugares aqui da comunidade, havia a escola de Samba Tradição 
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de Ouro. O público nesta escola era muito diverso: crianças, adolescentes e jovens. 

Quando digo crianças, falo de meninos entre cinco e quatorze anos de idade, tudo 

misturado. Com eles, fazíamos as atividades de educação ambiental e oficinas de 

percussão. Pegávamos crianças que não sabiam tocar, apesar de conviver na 

comunidade com a escola de samba e explicávamos como funcionava cada instrumento.  

Estávamos lá todos os sábados das 9h às 13h. Após nossas oficinas, às 14h 

começava o ensaio da Escola de Samba. Inevitavelmente, muitas destas crianças 

ficavam para o ensaio. Passaram-se seis anos: o menino que tinha doze anos, hoje está 

com dezoito. Uma vez por ano, costumamos ir à escola de samba para rever o pessoal, 

os amigos. Encontramos crianças daquela época – que não são mais crianças, mas sim 

adolescentes ou adultos – trabalhando, alguns com filhos. 

Com entusiasmo posso afirmar que, participar de um projeto com uma equipe 

completamente engajada como a nossa, que cumpriu tão bem a função de passar adiante 

esse conhecimento, comprovando que essas lições realmente foram aprendidas – e não 

me refiro apenas a tocar um instrumento, mas também com relação à cidadania e meio 

ambiente – creio que realmente valeu a pena.  

A relação com a escola de samba foi sensacional porque assim como os alunos 

não se esqueceram como se toca um instrumento, certamente eles também não se 

esquecerão de agir com cidadania no momento apropriado. Com certeza, verão a 

importância de atuar ativamente em relação ao meio ambiente e perceberão os reflexos 

sociais que existem na comunidade, tanto naquela que fazem parte quanto nas outras. 

Formamos pessoas que não só vão continuar na escola de samba, mas também serão 

mais críticas com relação à nossa região, ao nosso país. Tanto do ponto de vista de 

ambiental, quanto do ponto de vista de cidadão. 

 Nós, os arte-educadores, éramos responsáveis pelas aulas na comunidade. 

Sentávamos no chão e juntamente com os alunos, promovíamos um bate-papo. 

Entretanto, percebemos que esta estratégia não perduraria, porque chegaria uma ocasião 

em que ela ficaria muito tediosa. Afinal, eram crianças.  

Para manter a atenção delas era muito difícil: o calor, por si só, já propiciava 

dispersão deles. Começava um foco de conversa, distrações etc. Percebemos que seria 

interessante atuar de maneira lúdica, de modo que os alunos sequer percebessem que 

estavam aprendendo, muito embora estavam aprendendo de fato, através de uma 

estratégia tão divertida que não precisariam perder o foco, nem ficar lá sentado 
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escutando.  

Começamos a pensar juntos e criamos as oficinas lúdicas como as de teatros, 

gincanas e aulas com estratégias diferentes. A intenção era verificar se os alunos 

aprenderam o que estávamos passando. Nossa estratégia envolvia, por exemplo, ama 

peça de teatro sobre a importância de não jogar lixo no chão, porque adiante estes lixos 

poderiam parar no córrego, alagar cidades, enfim, poluir o meio ambiente, e acabar com 

a vegetação, com a fauna e a flora que tem no rio, enfim... E tornar a cidade mais 

poluída. O teatro sensibilizava para estes problemas e, na sequência, fazíamos uma 

gincana rápida com perguntas e respostas.  

 Lembro-me de algumas gincanas: colocávamos dois cartazes na parede, no 

espaço que tinha sido destinado para nós, na Escola de Samba. Nestes cartazes, 

colocamos várias ações em frases para serem classificadas em ações que prejudicavam 

ou não o meio ambiente. 

 Outra brincadeira era jogar a latinha de refrigerante no chão. Só de fazer isso, 

alguma criança gritava: “Isso prejudica o ambiente”. Perguntávamos em seguida: E 

jogar papel de bala próximo ao rio? Respondiam: “Isso prejudica”. Riscar o banco da 

praça? “Isso aqui prejudica”. Citávamos casos hipotéticos como: “Você encontrou um 

papel de chocolate no chão, pegou esse papel e jogou no lixo, mesmo não sendo você 

que tenha jogado no chão. Essa ação prejudica ou favorece o meio ambiente?” A 

resposta deles era “Favorece”. 

 Mais do que ensinar conceitos sobre meio ambiente, o Projeto Batuclagem 

quebrou barreiras sociais, mostrando para esta comunidade que ela pode ter acesso à 

universidade. Que qualquer membro dela pode prestar o ENEM e ingressar como aluno. 

Inclusive há um dos meninos da comunidade que participou do Batuclagem e se tornou 

aluno aqui, do campus de São Bernardo.   

A maior importância do Batuclagem para a comunidade foi essa quebra de 

paradigmas. Eles perceberam que são capazes de entrar numa universidade. E nós, os 

arte-educadores, também percebemos que somos pessoas capazes de educar através da 

arte. 

 Essa é a ideia da universidade: não segregar, mas juntar. Para ser bem sincero, 

até onde eu tenho conhecimento, o Batuclagem foi o primeiro projeto de extensão com 

um viés de integração com a comunidade. E não deveria ser esta a ideia dos projetos de 

extensão? Ele foi o primeiro projeto de extensão com viés de integração da comunidade 
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acadêmica com a comunidade ao redor. Hoje, deve haver muitos outros, mas até os 

outros projetos tomam como base o Batuclagem. 

 

 

 

 

 

 

 


